
 

 

 

1 

 

  

 

 

УТВЪРДИЛ:………….. 

/Людмила Дерменджиева/ 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 
за организиране на дейността в  

Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  

за учебната 2022/2023 година 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Годишният план на институцията е приет на заседание на Педагогическия съвет 

- протокол №11/13.09.2022 г., и е утвърден със заповед на директора №РД-08-

691/14.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

РАЗДЕЛ І 

КРАТЪК, ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е със статут на иновативно училище 

за първи път от учебната 2017/2018 година с Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 

2017 година за приемане на Списък на иновативните училища и е първото иновативно основно 

училище в област Благоевград. През изминалата учебна година статута му на иновативно 

училище е потвърден за следващите четири години с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. 

 „Млади откриватели“  бе новият иновативен проект от 2021/2022 учебна г. и е естествено 

продължение на проект „Креативност, мотивация, иновации“. Глобална тема за 2021/2022 учебна 

година: Водата - извор на живот. Стремежът на екипа е повишаването на мотивацията 

и  постиженията на учениците да се превърне в тенденция. Чрез интегриране на учебни предмети 

учениците от начален етап да изследват природни и обществени явления и проблеми. 

Интегрирайки знания от различни области с фокус екология, ангажирани в система от 

разнообразни активности, “младите откриватели” да развиват водещи умения и нагласи за XXI 

век - креативност, решаване на проблеми, емпатия, общуване, работа в екип, поемане на 

инициатива, любопитство, увереност, упорство, адаптивност, лидерство. Целта бе  да усещат, че 

са откриватели, че са изправени пред поредица от все по-трудни предизвикателства, с които 

могат да се справят. Чрез съвместните иновативни дейности да си представят света по нов начин 

и да го променят към по-добро. 

През учебната 2022/2023г. иновативните дейности ще се провеждат с глобална тема „Активни 

откриватели“: 

1. Да опознаем защитените територии - екосистеми (НП Рила, НП Пирин) 

2. Биоразнообразието в родния край. 

3. Най-популярните лечебни растения в Югозападна България. 

4. Лабораторна работа с практическа насоченост (естествени ароматизатори и почистващи 

препарати) 

 

        Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е доказало през годините своята 

конкурентноспособност и е предпочетано от родителите и учениците с успехите си като 

училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката 

им за социализация и реализация. Педагогическият екип е от високоотговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Той постоянно 

усъвършенства професионалните си умения, прилага творческо и критично мислене в 

работата си за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 

Училището е с висок авторитет, активно работещо и променящо се, така че да постига 

съответствие на резултатите от цялостната си дейност с неговата визия, мисия, цели, които да 

удовлетворяват интересите и потребностите на учениците, родителите и обществото в 

съвременната бързо променяща се глобална среда. 

През учебната 2021/2022 година училището се справи с предизвикателствата, 

предизвикани от външни и вътрешни фактори и преодоля трудностите. 

Създадената организация на училищните дейности осигури в оптимална степен, предвид 

обстоятелствата на световна пандемия, единство и непрекъснатост на процеса на обучение, 

въпитание и социализация.  

Образователния процес се водеше съгласно училищния учебен план за всеки клас. 

Предварителните проучвания на интересите на учениците бяха основание за сформиране на 

групите от Раздел Б на учебния план и отговориха в максимална степен на интересите и 

потребностите на нашите възпитаници. Резултатите от учебната дейност на учениците и 

обучаващата дейност на учителите бяха обсъждани ритмично през учебната година и бяха 

набелязвани мерки за преодоляване на пропуските. 
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През учебната 2021/2022 година училищната общност работеше за изпълнение на 

мисията, стратегията, целите и задачите, произтичащи от Годишния план на училището, като 

бяха изпълнени всички възможни в условията на извънредно положение дейности.  

През изминалата учебна година в училището се обучаваха 585 ученици, разпределени в 

23 паралелки – 14 в начален етап и 9 в прогимназиален етап; 13 групи ДЦО – 11 в начален и 2 

в прогимназиален етап. 

На целодневно обучение – 323 ученици. 

Със СОП – 9 ученици, на ресурсно подпомагане - 9 ученици: 

1 – IIб клас 

3 – ІVа клас 

2 – ІVб клас 

1 – ІVг клас 

1 – Vб клас 

1 – VIIа клас  

Пътуващи – 42 ученици. 

Поправителни изпити имаха 4 ученици, двама от 5. клас и двама от 7 клас. 

 Кадровото обезпечаване за учебната 2021/2022г. бе с  50 /49,5 щата/ педагогически 

специалисти, в това число директор, двама заместник-директори, педагогически съветник, 

психолог, логопед и ресурсен учител. Всички  отговарят на изискванията за образование, 

професионална квалификация и правоспособност за заемане на съответната длъжност.  

90% от педагогическите специалисти притежават професионално-квалификационна 

степен, а именно: 

- с първа – 4 педагогически специалисти 

- с втора – 10 педагогически специалисти 

- трета – 4 педагогически специалисти 

- четвърта – 20 педагогически специалисти 

- пета – 7 педагогически специалисти 

- без ПКС - 5 педагогически специалисти 

 

Училището бе осигурено с необходимата училищна документация и учебници. 

Учебната 2022/2023 година започваме със 7 ученици, нуждаещи се от обща и 

допълнителна подкрепа: 

1 – ІIIб клас 

2 – Vа клас 

2 – Vб клас 

1– Vв клас 

1 – VIб клас 

Двама ученици не положиха успешно изпити за завършване на пети клас, като единият ще 

повтаря, а  другият е отписан, поради деклариране на родителя, че заминава за чужбина. 

 

Постигнахме високи резултати в следните направления: 

Изяви на учениците от начален етап в конкурси, състезания, олимпиади 2021/2022 г. 

Клас Училищен конкурс „Родният край – обичан, забравен и жадуван“ 

1б Мария Светославова Филчева  -  трето място рисунка  

Петър Цветанов Величков -  поощрителна награда 

2а Надя Кехайова - първо място-рисунка 

Габриела Аврамова - поощрителна награда-литература 

2в Андрей Виденов Киневирски  -  второ място раздел“ Рисунка – живопис“ 

4б Гергана Атанасова Кирова – първо място категория „Легенди“ 

4в Борислава Бориславова Панева – първо място стихотворение  
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Зорница Стоянова Маркова - първо място -  очерк 

първо място -  презентация 

4г Мария Иванова Герова - поощрителна награда – рисунка живопис 

Ивана Цветанова Тричкова - трето място - стихотворение 

Габриела Димитрова Джалова - второ място - стихотворение 

 Училищен конкурс „Коледа – вълшебство на добрите сърца“ 

1а Ивана Герова -  второ място  категория „Рисунка“ 

 Надя Караиванова трето място – категория „ Сурвачка“ 

1б Мария Светославова Филчева  - трето място – категория “Плакат“ 

Петър Цветанов Величков - първо място -  категория „Сурвачка“ 

Цветелина Росенова Амзова - първо място – категория „Рисунка“ 

1в Никола Илиев Илиев - първо място в категория "Картичка"  

1г Радослав Николаев Мутафчиев - трето място в категория „Картичка“ 

2а Мария Димитрова - първо място категория „Приказка“ 

Габриела Аврамова - трето място категория „Сурвачка“ 

2б  Йоана Амзова – първо място категория „Плакат“  

Катерина Чингарова -  второ място в категория "Най-оригинално украсена 

сурвачка"  

2в Самуил Атанасов Узунов – второ място категория „Плакат“ 

Сияна Иванова Попова – трето място категория „Рисунка“ 

Елиа Йорданова Герова – трето място категория „Стихотворение“ 

Андрей Виденов Киневирски – второ място категория „Картичка“ 

Мария-Благовеста Дърпатова – второ място категория „Приказка“ 

Александър Владимиров Пулев  - второ място категория „Най-оригинално 

украсена сурвачка“ 

4б Ивайла Благоева Андонова - второ място - категория „Стихотворение“  

4в Борислава Бориславова Панева - първо място - разказ  

Теодора Любомирова Витанова - второ място - разказ 

Никола Костадинов Дърпатов - второ място - картичка   

Зорница Стоянова Маркова – първо място мултимедийна презентация, 

първо място - стихотворение, поощрителна награда за 

есе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4г Ивана Цветанова Тричкова - първо място - категория „Картичка“ 

Мария Иванова Герова - трето място - категория “Картичка“ 

Никола Петров Бучков - първо място – категория - „Сурвачка“ 

Габриела Димитрова Джалова - Поощтрителна награда за стихотворение 

 Училищен конкурс „ Свободна България“   

2а Иван Янев -  първо място - плакат 

Рабиа Нафузчи - трето място - плакат 

3б Михаил Калинов Калинов – трето място 

4в Анна-Мариа Петрова Чолева – второ място-рисунка                                                                

4г Мария Иванова Герова - първо място - рисунка 

Мария Иванова Герова - второ място  - плакат 

 Училищен конкурс“ Безопасност за всички“ 

2б  Елис Церова – трето място рисунка 

2в Самуил Атанасов Узунов – първо място рисунка 

3а Адриан Александров Хвалев – второ място 

3б Михаил Калинов Калинов – трето място 

 Общински конкурс: „Моята родина през фотообектива“ 

4г Мария Иванова Герова - второ място 

 VIII Национален ученически конкурс: „ Национален парк Рила - 

познат и непознат“ 
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4в Зорница Стоянова Маркова -  категория мултимедийна презентация - 

поощрителна награда; 

4г Ивана Цветанова Тричкова - трето място - фотография 

 Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 

1а  Ивана Герова, Йордан Костов, Иван Даскалов и Стелла Чакмакова 

2б Раян Кацаров – второ място 

2в Евгения Георгиева Влахова – първо място 76т. 

3а Теослав Руменов Кисьов – първо място 

4б Мария Цветанова Лукановска  - 67т. 

4г Александър Позо Кърсердарев – 73 т. 

Александър Илиев Мингов – 60 т. 

Мария Иванова Герова – 42 т. 

Панайота Параскева Кюси – 32 т. 

 Пролетно математическо състезание 

4г Александър Позо Кърсердарев – 23,5 т 

 Национално състезание ИТЗнайко 

3б   Михаил Калинов Калинов класиран за национален кръг 

4в Зорница Стоянова Маркова   Регионално състезание ИТ Знайко „Аз, Знайко 

и Бохо празнуваме Коледа“ – класирана за областен кръг;  
 Областен кръг на състезанието ИТ Знайко „ Писмо в бутилка“ – класирана 

за национален кръг; 

 Национално финално състезание ИТ Знайко „Знайко и Бохо – музикални 

звезди“ 

  Национално състезание по компютърно моделиране общински кръг 

4б Кристиан Стоянов Шопов - първо място – 84 т. 

Мария Цветанова Лукановска  - второ място – 58 т. 

 Национално състезание по компютърно моделиране – областен кръг 

4б Мария Цветанова Лукановска – трето място – 76т. 

  

Извънучилищни състезания и конкурси и наградени ученици: 

1а  

Международна олимпиада по ментална аритметика 

2. място Цветелина Жилева, 3. място Гергана Жилева, Йоана Софкова и Георги Караджов 

Международен турнир по художествена гимнастика "Golden Pirin Cup" 

1. място ансамбли Зара Чолакова, Ивана Герова, Симона Малечканова и Стелла Чакмакова 

Стела Чакмакова Европейско кенгуру 

1б 

Цветелина Росенова Амзова 

Национално състезание по художествена гимнастика „Ангелите на България“ – първо място 

/индивидуално/ 

XVI Национален турнир по худ. гимнастика Стара Загора „Фея под липите“ – пето място 

/индивидуално/ 

Международен турнир по художествена гимнастика „Golden Pirin Cup“ Благоевград  – първо 

място /ансамблово/ 

Международен турнир по худ. гимнастика „Angels cup“ София – първо място /ансамблово/  
 Мария Светославова Филчева 

Международен турнир по худ. Гимнастика „Golden Pirin Cup“ Благоевград – първо място 

/ансамблово/ 

Международен турнир по худ. гимнастика „Angels cup“ София – първо място /ансамблово/ 

Общинско състезание „Неврокоп тича“ – първо място 

Петър Цветанов Величков 

        Две международни олимпиади по ментална аритметика – две трети места 

1в  
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Участие на Даниел Димитров от 1.в клас в кукерски фестивал 2022 в Благоевград и с медал 

"Млад кукер - 2022 г." 

1г 

 Михаил Бориславов Тютев - Международна олимпиада  MindSkills, J-1( simple), 11/2021 - 3 то 

място; 

Михаил Бориславов Тютев - Международна олимпиада UAMAP 2022 - 3то място; 

2а 

Участия и постижения на Габриела Георгиева Аврамова: 

Фестивал на народната песен и свирня“Като жива вода“ Суворово – Първо място  

Национален:   “Път към славата“2021г, гр.София – Първо място 

Национален:   „ Пирин фолк“, гр. Сандански 2021г – Награда на Фен тв 

Национален:  „Рила ни гледа“, гр.Дупница 2021г – Второ място 

Национален: „Пиленце пее“, гр.София 2021г – Второ място 

Международен: „Славянски звън“, гр. Варна 2021г- Второ място 

Национален:  „Е-фест“, 2021г. – Първо място 

Национален: „Св. Константин“, 2021г, гр. Пещера – Второ място 

Национален: „Светлини и таланти“, 2022г. – Второ място 

Национален: „Утринна звезда“, 2022г. – Второ място 

Национален: „Път към славата“,гр. София 2022г – Първо място 

 Участия и постижения на Рабиа Ибраим Нафузчи: 

8.05.2022г- Международен турнир по художествена гимнастика – гр.Грац, Австрия – 2. място 

19.03.2022г. -Осми Международен турнир „Купа феникс“ – 5. място 

23.02.2022г.- Национален турнир „Зимни феи“ – 4.място 

30.12.2021г – „Спортист на годината в категория до 18г“ – награда от кмета на община Гоце 

Делчев 

7.10.2021г.- Юбилеен Международен турнир „Кюстендилско лято“- 2. Място 

7.10.2021г – Национален първи турнир „Зимна приказка“, гр.София- 2. Място 

2.а клас   

Участие в Национален конкурс за детска рисунка "Моята мечта" на издателство "КЛЕТ" 

България. 24 ученици бяха отличени и получиха грамоти за отлично представяне и значка 

"Мечтател". 

 Учениците участваха в Национален конкурс на Български пощи. Оригинално писмо до Дядо 

Коледа имаме отличени от конкурса и получено писмо лично от Дядо Коледа. 

Участие в Национален конкурс "С очите си видях бедата"-участват 6 ученици и към момента 

няма резултат. 

3а 

Национален конкурс за макет на тема „Моят бизнес“ Теослав Руменов Кисьов – трето място 

Международно състезание по ментална аритметика Horos international, проведено в Дубай 

Костадин Илиев Сораджиев – второ място 

Национална художествена инициатива за детски рисунки на ученици от 1-4 клас на тема 

„Моята мечта“ – получили грамота и значка: 

Рая Красимирова Кичукова 

Румяна Илиева Кутова 

Селвие Саид Саид 

Станислава Илиева Темелкова 

Адриан Александров Хвалев  

Елена Ангелова Белчева 

Илиян Велков Гемеджиев 

Галена Петрова Калъчева 

Анастасия Василева Белемезова 

Александра Иванова Лулова 

Есмер Осман Али 

Теодора Георгиева Калайджиева 

Теослав Руменов Кисьов 
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Костадин Илиев Сораджиев 

Сиана Кирилова Бойкова 

Яна Фиданчева Койкова 

Ширин Хабаш 

Сиона Андреева Кубалищалиева 

3б  
Александра Василева Арнаудова 

Ема Асенова Трендафилова 

Изабел Богданова Халева 

Йорданка Георгиева Вълчева 

Божидара Дачова Мирянова 

Лидия Василева Арнаудова 

Сияна Стоянова Вълкова 

3в 

Павел Петров Самаров 

Състезание по карате в Ловеч 

Мартин Здравков Михайлов – 3 място  

Моят бизнес за седмицата на парите 

1. Денис Бориславов Малинов 

2. Кристиан Викторов Бодурски 

3. Николай Георгиев Дишлянов 

4. Александър Красимиров Огнянов 

5. Павел Петров Самаров 

6. Дейян Велиев Кадиев 

4в 

Никола Костадинов Дърпатов - Международно състезание по ментална аритметика  -трето  

място     

Зорница Стоянова Маркова 

Участие в конкурс на английски език с мултимедийна презентация    -   

Изявени ученици от начален етап в конкурси, състезания и олимпиади 

Клас Финалисти от състезанията на СБНУ 

1а 1. Георги Караджов 

2. Георги Русков  

3. Гергана Жилева 

4. Джан Топлев  

5. Ема Дарева  

6. Зара Чoлакова 

7. Иван Пелтеков  

8. Иван Даскалов  

9. Ивана Герова 

10. Йоана Софкова 

11. Йордан Костов 

12. Калина Мутафчиева 

13. Kадя Караиванова 

14. Константина Вълкарева 

15. Симона Малечканова 

16. Стелла Чакмакова 

17. Цветелина Жилева  

18. Цветелина Аврамова 

1б 1.  Анелия Бориславова Близнакова 

2.  Ася Асенова Серафимова 

3.  Божидар Ангелов Велков 

4.  Габриела Костадинова Янева 
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5.  Георги Георгиев Чипилев 

6.  Деан Асан Имамов 

7.  Димитър Димитров Шиндов 

8.  Йоан Костадинов Хазуров 

9.  Йоана Тодорова Матева 

10.  Мария Светославова Филчева 

11.  Микаела Димитрова Лукманова 

12.  Петър Цветанов Величков 

13.  Симеон Симеонов Алексов 

14.  Стефания Атанасова Кирова 

15.  Цветелина Иванова Павлова 

1в 1. Александър Стоянов Брожденов 

2. Ангел Илиев Янев 

3. Божидар Илиев Пенков 

4. Гергана Димитрова Линдарева 

5. Даниел Ангелов Димитров 

6. Емирхан Альоша Моллов 

7. Есма Мехмед Хаджи 

8. Йоанна Иванова Рунтева 

9. Кирил Димитров Тропчев 

10. Красимир Георгиев Додунчев 

11. Кристияна Симеонова Стойкова 

12. Нермин Иванова Атипова 

13. Никола Илиев Илиев 

14. Симона Ангелова Ангелова 

15. Янислав Василев Иванов 

16. Ясмин Иванова Атипова 

1г 1.  Анабела Милко Мавродиева 

2.  Ангел Георгиев Мавродиев 

3.  Асен Георгиев Костов 

4.  Димитър Бориславов Белчев 

5.  Ели Кирилова Шабанова 

6.  Елислава Георгиева Мацова 

7.  Зариа Иванова Чешмеджиева 

8.  Инес Ибраимова Бялева 

9.  Йоана Георгиева Хаджиева 

  10. Кубрат Крумов Ковачев 

  11. Любомир Младенов Каменов 

12.  Михаил Бориславов Тютев 

13.  Нели Бонова Петрова 

14.  Радослав Николаев Мутафчиев 

15. Раян Мустафов Качанов 
 

2а 1.  Мария Кирилова Димитрова                                                                                                                       

2. Габриела Георгиева Аврамова                                                                                                                                                    

3. Мартин Стоянов Танчев  

4. Радина Руменова Тигалонова                                                                                                                                       

5. Ана-Мария Костадинова Хаджидиманова                                                                                                  

6. Костадина Данаилова Димитрова                                                                                                            

7. Янислав Иванов Вакареев                                                                                                                             

8. Рабиа Ибраим Нафузчи 

9. Дея Йорданова Маринова 

2б 1. Антония Стоянова Мицурева 
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2. Катерина иванова Чингарова 

3. Мария Ивова Зойкова 

4. Йоана Ангелова Амзова 

5. Раян Валентинов Кацаров 

2в 1.  Андрей Виденов Киневирски 

2.  Дея Иванова Папазова 

3.  Евгения Георгиева Влахова  

4.  Елис Шекир Тюмбелекчи 

5.  Лилия Красимирова Иброшева 

6.  Мариела Иванова Златинчева 

7.  Радослав Димитров Кантарджиев  

8.  Сияна Иванова Попова 

9.  Теодора Георгиева Терзиева 

3а 1.  Адриан Александров Хвалев  

2.  Анастасия Василева Белемезова 

3.  Александра Иванова Лулова 

4.  Валентин Красимиров Воденичаров 

5.  Галена Петрова Калъчева 

6.  Георги Янков Бузов 

7.  Елена Ангелова Белчева 

8.  Константин Димитров Папалюгов 

9.  Костадин Илиев Сораджиев 

10. Рая Красимирова Кичукова 

11.  Румяна Илиева Кутова 

12.  Станислава Илиева Темелкова 

13.  Теослав Руменов Кисьов 

3б     1. Ема Асенова Трендафилова  

    2. Йорданка Георгиева Вълчева 

    3. Кристиян Станимиров Марковски 

    4. Михаил Калинов Калинов 

3в 1. Илия Богданов Кокудев  

2. Александра Илиева Марчева 

3. Ангел Паскалев Хазуров     

4. Мария Иванова Трампурцова 

5. Веселин Костадинов Гаджев  

6. Павел Петров Самаров  

7. Дейян Велиев Кадиев  

8. Мария Антонова Сидерова 

4а 1. Виолета Кирилова Хаджиангелова  

2. Самира Валентинова Кацарова  

3. Ерен Ибраим Нафузчи  

4. Кристиян Бисеров Караджов  

4в 1. Зорница Стоянова Маркова  

2. Борислава Бориславова Панева                                       

3. Анна-Мариа Петрова Чолева                                                                                     

4. Теодора Любомирова Витанова                                                                          

5. Катерина Атанасова Караиванова                                                                                                                                                                                                                                                         

4г       1. Александър Позо Кърсердарев  

      2. Мария Иванова Герова  

      3. Ивана Цветанова Тричкова  

      4. Радослав Иванов Рунтев 

      5. Йоана Иванова Попова  

      6. Петър Иванов Ковачев 
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№ по ред Име, презиме, фамилия Оценка (в точки) 

 

1.  Александър Георгиев Атанасов – VA       25 точки 

2.  Анна Миленова Караиванова – VA       24 точки 

3.  Габриела Григорова Йончева – VA       24 точки 

4.  Гергана Илиева Банева – VA       23 точки 

5.  Даниел Василев Танчев – VA       27 точки 

6.  Деана Георгиева Попова – VA       28 точки 

7.  Ива Николаева  Петакова – VA       27 точки 

8.  Ивана Станимирова Сърбакова – VA       27 точки 

9.  Атанас Атанасов Телкиев – VIВ       24 точки 

10.  Теодора Борисова Вардарева – VIВ        24 точки 

11.  Ивайла Илиева Темелкова – VIБ       28 точки 

12.  Иван Костадинов Панчелиев – VIА       25 точки 

13.       Катерина Георгиева Занкова – VIА       25 точки 

14.       Никол Петрова Хаджиева – VIА       27 точки 

15.  Дейвид Красимиров Исев – VIIА       59 точки 

16. Ива Владимирова Мингова – VIIА       68 точки 

17. Ивайло Иванов Марков – VIIА       58 точки 

18. Костадин Василев Аратлъков – VIIА       47 точки 

19. Никола Георгиев Узунов – VIIА       37 точки 

20. Николай Красимиров Стоименов – VIIА       32 точки 

21. Румяна Иванова Дамбалова – VIIА       50 точки 

22. Юлиана Юриева Катрева – VIIА       69 точки 

23. Борислава Георгиева Чипилева – VIIБ       63 точки 

24. Гергана Иванова Ласкова – VIIБ       76 точки 

25. Теодора Тодорова Кулишева – VIIВ       68 точки 

26. Хери Росенова Дангулева – VIIВ       72 точки 
 

 

Класираните за областен кръг на олимпиадата по БЕЛ 

№ по ред Име, презиме, фамилия Оценка (в точки) 
 

1 Даниел Василев Танчев – VA       24 точки 

2 Деана Георгиева Попова – VA       27 точки 

3 Ива Николаева  Петакова – VA       23 точки 

4 Ивана Станимирова Сърбакова – VA       24,5 точки 

5 Ивайла Илиева Темелкова – VIБ       28 точки 

        6 Никол Петрова Хаджиева – VIА       26 точки 

 

"Стъпала на знанието"  -  класирани за финален  кръг 

1 Александър Атанасов V клас 

2 Анна Караиванова V клас 

3 Георги Горанов V клас 

4 Георги Халевачев V клас 

5 Гергана Банева V клас 

6 Деана Попова V клас 

7 Ива Петакова V клас 

8 Ивана Сърбакова V клас 
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9 Михаела Мегданова V клас 

1 Дария Доленска VI клас 

2 Деница Бацалова VI клас 

3 Ивайла Темелкова VI клас 

4 Катерина Занкова VI клас 

5 Мария Тодорова VI клас 

6 Милена Мандиева VI клас 

 

„Стъпала на знанието“ - втори кръг 

Име Клас Точки 

1. Анастасия Кокори 7в 47 

2. Ангел Филчев 7б 46 

3. Андрея Граматова 7б 47 

4. Анжела Брайкова 7б 41 

5. Атанас Тънгълов 7б 41 

6. Борислава Зойкова 7в 48 

7. Борислава Чипилева 7б 46 

8. Валентина Четрафилова 7а 48 

9. Гергана Милева 7а 46 

10. Деян Геров 7а 46 

11. Екатерина Дюлгерова 7а 48 

12. Елена Сотирова  7а 46 

13. Жасмина Папалюгова 7в 47 

14. Ива Мингова 7а 46 

15. Иван Калъчев 7а 47 

16. Йоанна Пачева 7в 46 

17. Йоанна Попова 7а 46 

18. Мартин Димитров 7б 46 

19. Никол Кокори 7в 50 

20. Никола Узунов 7а 49 

21. Николай Стоименов 7а 43 

22. Радина Долапчиева 7б 47 

23. Румяна Дамбалова 7а 47 

24. Теодора Кулишева 7в 47 

25. Хери Дангулева 7в 48 

26. Цветелина Маркова 7а 43 

27. Юлияна Катрева 7а 46 

 

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации  

№  Име на ученика клас  брой точки 

1. Ивана Станимирова Сърбакова V 69 

2. Михаела Стоянова Гинчева V 61 

3. Ивана Василева Белемезова  VI 69 

4. Йоанна Димитрова Попова VII 65 

5. Хери Росенова Дангулева VII 64 

6. Теодора Тодорова Кулишева VII 61 

 

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации 

№  Име на ученика клас  брой точки 

1. Ивана Станимирова Сърбакова V 60 

2. Михаела Стоянова Гинчева V 30,50 
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3. Ивана Василева Белемезова  VI 62 

4. Йоанна Димитрова Попова VII 58 

5. Хери Росенова Дангулева VII 59 

      

Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2022 и Spelling Bee 

JUNIOR 

училищен кръг Spelling Bee JUNIOR, победители са:   

Първо място: Виолета Хаджиангелова 

Второ място: Спас Уков 

училищен кръг Spelling Bee, победители са:   

Първо място: Ива Петакова 

Второ място: Даниел Танчев 

Състезание „Аз общувам с Европа“ с макимален брой 50 точки: 

От 2 клас - 14 ученици 

     От 3клас -  15 ученици 

От  4 клас – 4 ученици 

 

Участия и постижения на ученици от прогимназиален етап: 

 

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език - Атанас Томов- 5 място 

областен кръг. 

ИТ: Национален ученически конкурс „НП Рила – познат и непознат“ : 

№ Име на ученика клас Класиран на 

1 Теодора Стоилова Димитрова 6а първо място 

2 Никол Петрова Хаджиева 6а второ място 

ИТ Знайко – първи кръг: 

№ Име на ученика клас точки Класиран на.. 

1 Михаил Калинов Калинов 3 985 Второ място 

2 Зорница Стоянова Маркова 4 920 Група А, 5-то място 

3 Екип: Анна Караиванова, Деана 

Попова, Даниел Танчев, Георги 

Горанов 

5а 930 Група А, Първо място 

4 Екип програмисти: Александър 

Атанасов, Георги Халевачев 

5а 920 Група А, Второ място 

5 Никол Петрова Хаджиева 6а 940 Група А 

ИТ Знайко – областен кръг 

№ Име на ученика клас точки Класиран на.. 

1 Михаил Калинов Калинов 3 935 Група А, 6-то място 

2 Зорница Стоянова Маркова 4 970 Група А, 5-то място 

3 Екип: Анна Караиванова, Деана 

Попова, Даниел Танчев, Георги 

Горанов 

5а 870 Група А, Първо място 

4 Екип програмисти: Александър 

Атанасов, Георги Халевачев 

5а 900 Група А, Второ място 

5 Никол Петрова Хаджиева 6а 870 Група А, Трето място 

6 Катерина Георгиева Занкова   Група А, 6-то място 

7 Дария Добринова Доленска  710 Група Б, допусната до 

национален кръг 
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8 Екип: Теодора Стоилова 

Димитрова, Памела Веселинова 
Сивриева 

 860 Група А, Първо място 

9 Екип: Жасмина Димитрова 

Папалюгова, Ива Валериева 

Мингова 

7а 720 Класиран за нац. кръг 

10 Екип: Теодора Тодорова Кулишева, 

Хери Росенова Дангулева, Яна 

Светославова Попова 

7в 700 Класиран за нац. кръг 

Класирани за областен кръг и резултати от областен кръг: 

ИТ: 

№ Име на ученика 

1 Никол Петрова Хаджиева 

2 Катерина Георгиева Занкова 

3 Теодора Стоилова Димитрова 

4 Жасмина Бориславова Малинова 

5 Дария Добринова Доленска 

6 Памела Веселинова Сивриева 

 Математика:  

№ Име на ученика клас 

1 Ивана Станимирова Сърбакова 5а 

2 Атанас Иванов Стефанов 5в 

Химия и ООС:  

№ Име на ученика клас 

1 Ива Валериева Мингова 7а 

2 Хери  Росенова Дангулева 7в 

3 Юлиана Юриева Катрева 7а 

 Биология и ЗО: 

№ Име на ученика клас 

1 Хери  Росенова Дангулева 7в 

География и икономика:   

№ Име на ученика клас 

1 Ива Николаева Петакова 5а 

Допуснати до национален кръг и резултати от национален кръг: 

ИТ: 

№ Име на ученика клас 

1 Никол Петрова Хаджиева 6а 

2 Жасмина Бориславова Малинова 6а 

 

„Ключът на музиката“, Общински кръг  - 5 участници 

№ Име на ученика клас Класиран на  

1. Елисавета Кипарисева  6а 75т. (от макс. 90т.) 

2. Илиана Узунова  6а 79т. (от макс. 90т.) 

3. Теодора Димитрова  6а 83т. (от макс. 90т.) 
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4. Борислава Чипилева  7б 68т. (от макс. 90т.) 

5. Гергана Ласкова  7б 69т. (от макс. 90т.) 

 

Областен  кръг – 3 участници 

№ Име на ученика клас Класиран на  

1. Елисавета Кипарисева  6а 52т. (от макс. 90т.) 

2. Илиана Узунова  6а 49т. (от макс. 90т.) 

3. Теодора Димитрова  6а 65т. (от макс. 90т.) 

 

Национален кръг – 1 участник 

1. Теодора Димитрова  6а 74т. (от макс. 90т.) 

 

Работа по национални и международни програми и проекти  

Проекти по Национални програми на МОН - 12 

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“:  

➢ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“;  

➢ Модул „Културните институции като образователна среда“;  

2. НП „Ученически олимпиади и състезания“ ; 

3. НП „Иновации в действие“; 

 - Мобилности за обмяна на добри практики; 

 - Регионален форум за иновации. 

4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ – 14 проектана учители от начален етап; 

5. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; 

6. Национална програма „Без свободен час“; 

7. НП „Отново заедно“ – 40 ученици и 4 учители. 

8. Училищен плод; 

9. Училищно мляко; 

10. Детска полицейска академия 

Проекти по Европейски програми – 9 проекта 

1. „Образование за утрешния ден“  - 2 групи за дигитални компетентности; 

2. Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“; 

3. Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“; 

4. Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“  – 4 групи 

5. Проекти по програма „Еразъм +“: 

➢ Предизвикателства пред образованието - иновации, умения, ефективност - 2020-1-BG01-

KA101-078244 – обучения за учители в Испания и Италия  

КД2 – партньорства с европейски училища 

➢ Open to the future 

➢  Back in time with an old photo 

➢  Robotic school of humanists 

➢ Lets help our earth live longer 

 

Настоящата 2022/2023 учебна година започваме с 564 ученици в дневна форма на 

обучение, разпределени в 22 паралелки, 13 в начален етап и 9 в прогимназиален етап; 319 

ученици в начален и 245 ученици в прогимназиален етап.  

Проекти, които ще се изпълняват през учебната 2022/2023 година: 

➢ Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна 

среда“: Модул 3 „Културните институции като образователна среда“;  
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➢ Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ 

➢ НП „Ученически олимпиади и състезания“; 

➢ НП „Иновации в действие“; 

➢ Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“-  интернет и електронен 

дневник. 

➢ Училищен плод; 

➢ Училищно мляко 

➢  BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 

1. ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

2.  Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

3.  Национална програма „Без свободен час“; 

4.  Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията 

на кризи“; 

5.  Проекти по програма „Еразъм +“, КД2 – партньорства с европейски училища 

➢ Open to the future 

➢  Back in time with an old photo 

➢  Robotic school of humanists 

➢ Lets help our earth live longer 

Сформирани са седем методически обединения: 

Методическо обединение на учителите от начален етап на основното образование  

Методическо обединение на учителите по Български език и литература и История и 

цивилизации  

Методическо обединение на учителите по Чужди езици  

Методическо обединение на учителите по Математика, ИТ и Природни науки 

Методическо обединение на учителите по Изкуства и спорт  

Методическо обединение на класните ръководители  

Методическо обединение на учителите в дейности за целодневна организация на учебния  

Плановете на Методическите обединения са неразделна част от настоящия 

Годишен план (приложени) 

В помощ на учебната и възпитателна дейност са сформирани 22 постоянни комисии: 

1. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

2. Комисия за културно-масова дейност 

3. Комисия за прилагане на иновации 

4. Комисия за спортно-туристическата дейност 

5. Комисия за обучението по безопасност на движението 

6. Комисия за гражданска защита 

7. Комисия за професионално ориентиране 

8. Комисия за повишаване на квалификацията на учителите 

9. Комисия за хранене на учениците 

10. Комисия за превенция и противодействия на корупцията 

11. Комисия за идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които биха 

повлияли върху постигане на целите на училището 

12. Комисия по етика 

13. Комисия за дизайн на общите пространства 

14. Комисия за връзка с медиите    

15. Комисия за обществени поръчки 

16. Комисия за определяне на трудов стаж и професионален опит 

17. Комисия за ритуализация и награди 

https://www.mon.bg/upload/30713/21Zaedno_v_izkstv_sport17052022.pdf
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18. Бюджетна комисия 

19. Комисия за информиране и консултиране по чл. 130 (а, б, в и г) от КТ 

20. Комисия за преценка на допустимост на кандидатите за работа по представени 

документи 

21. Комисия за изпълнение на Кординационния механизъм за взаимодействие при работа 

в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при 

кризисна интервенция 

22. Училищен координационен съвет 
 
SWOT АНАЛИЗ 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Отлични резултати от инспектирането на 

училището 

Високи резултати на учениците на външно 

оценяване, олимпиади, състезания, конкурси; 

Квалифициран педагогически персонал; 

Липса на свободни часове; 

Успешна реализация на план-приема на ученици; 

Позитивни отношения в училищната общност; 

Работа по международни проекти и национални 

програми; 

Привлекателна учебна среда; 

Добър пропусквателен режим; 

Финансова стабилност на училището в условията 

на делегиран бюджет; 

Осигуряване на закуска и обяд в училищния стол; 

Богат избор на извънкласни дейности, 

организирани в училището; 

Сътрудничество с родителите, включване в 

училищния живот; 

Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите им;  

Изградени вътрешноучилищни комисии и 

методични обединения и наличие на мотивация за 

повишаване на квалификацията;  

 Изградени работни екипи по усвояване на 

средства по различни програми чрез писане и 

реализиране на проекти; 

Работещ ученически съвет;  

Паралелки с оптимална пълняемост; Осигуреност 

със задължителна документация, електронен 

дневник;  

Изработване на конкретен план за повишаване 

квалификацията на персонала; 

Провеждане на вътрешно-училищни 

квалификационни форми (дискусии, обучения, 

работни срещи, работа в групи, споделяне на опит 

и др.); 

 Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогическия съветник на ученици и родители;  

Много добро управление на финансови средства 

в условията на делигиран бюджет;  

Добро взаимодействие с институции;  

Добър опит в обучението на ученици със 

специални образователни потребности;  

Включване на учителите в поддържаща и 

надграждаща квалификация; 

Засилени мерки за контрол на достъпа в 

сградата и училищния двор; 

Консултации и подкрепа за учениците и 

родителите, при необходимост; 

Обзавеждане на кабинет по БДП и открита 

площадка в двора; 

Разширяване на връзките с НПО и други 

организации и институции с цел реализиране 

на партньорски проекти и съвместни 

инициативи; 

Включване на родителите в училищни 

инициативи и съвместни дейности;  

Разширяване на извънкласните форми на 

работа с учениците в свободното им време;  

Провеждане на индивидуални консултации с 

педагогическия съветник на ученици и 

родители;  

Построяване на допълнителна училищна 

сграда; 

Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление; 

Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Незаинтересованост на част от родителите, 

формални и неизчерпателни практики на 

комуникация; 

Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици; 

Недостатъчен брой класни стаи; 

Недостатъчно добре оборудвани специализирани 

кабинети; 

Липса на добри условия за извънкласни 

дейности; 

Недостатъчна осъвременена спортна база;  

Недостатъчни условия за целодневна 

организация на учебния ден; 

 

 

  

Непредвидени обстоятелства, свързани с 

международната обстановка; 

Недостиг на финансиране; 

Намаляване на броя на учениците; 

Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците; 

Недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал;  

Демографски срив в региона, обезлюдяване, 

ръст на миграцията;  

Увеличаващ се процент на незаинтересовани 

и неактивни родители;  

Небалансиран прием в училищата от града;  

Феминизация на учителската професия; 

Висока средна възраст на педагогическите 

специалисти;  

 

ПЛАН 

за работа на Комисията по културно-масова дейност през учебната 2022/2023 година 

 

Председател: 

Венелина Миленова Качанова 

Членове: 

 за подготовка на тържества, конкурси, събития:  

            Елена Спириева, Атанас Терзиев, Катерина Тонгова, Мария Менова 

 за украса: Димитър Сърбов, Теодора Пашалиева, Антония Григорова, Лина Петкова, Гергана 

Вълчева, Петрана Пицева, Антоанета Киневирска, Вангелия Тодориева, Иван Николов, Янка 

Лазарова, Дафина Николова 

 за озвучаване: Георги Дерменджиев 

 

ЦЕЛИ: 

1. Мотивация за учене. 

2. Откриване и развиване на индивидуалните възможности да се отбележат важни дати и 

календарни празници от училищния живот с цел да се възпита у учениците уважение и любов 

към националната ни принадлежност и историческото ни минало. 

3. Изграждане и поддържане емоционалния дух на учениците чрез съхранение на нравствените 

ценности на българите с цел повишаване постиженията на учениците. 

4. Да се дава възможност за извънкласна изява на учениците и учителите. 

5. Ангажиране на учениците с цел намаляване на опасността от вредните влияния на секти, 

наркотици и други. 

6. Възпитаване в толерантност и сплотяване на ученическия колектив. 

7. Издигане авторитета на училището чрез популяризиране на изявите. 

8. Възможност за пряко участие на родителите в изявите на децата им. 
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            Дейност     Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол Критерии за 

оценка 

Финан-сиране 

1. Тържествено откриване на 

учебната 2022-2023год. 

• Водосвет – 7.30ч. - на двора. 

• Строяване на учениците - 

8.20ч. 

• Начало – 8.30ч. 

15.09.2022г. 

 

Програма VI клас – 

класните ръководители 

 

Музикално оформление: 

Елена Спириева, Георги 

Дерменджиев 

 

Знаменна група: 

Бойко Грошков, Иван 

Николов, Даниела  

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Осигурена 

украса; 

осигурено 

озвучаване; 

проведено 

тържество 

До 100 лв. за украса 

2. Отбелязване Деня на 

независимостта чрез беседи в 

часа на класа и презентация 

19.09.2022г.-

21.09.2022г. 

 

Класните ръководители в 

часа на класа:  

информацията да бъде 

подготвена от Теодора 

Пашалиева 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой паралелки, 

провели 

беседите 

До 20 лв. за канце-

ларски материали  

3. Изкачване на връх Острец 

 

 

22.09.2022г. 

 

 Димитър Агов, Иван 

Николов и всички, които 

имат желание 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой ученици, 

учители и 

родители, 

участвали в 

похода 

Не се изисква 
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4. Обявяване на конкурс сред 

учениците на тема: 

РОДНИЯТ КРАЙ – обичан, 

забравен и жадуван/-  проза 

(есе, разказ, приказка), 

стихотворение, презентация, 

плакат, рисунка 

 

 

 

 

27.09.2022г. 

 

 

 

Регламент: Качанова, 

Терзиев, Тонгова, Петкова, 

Менова - за литературния 

конкурс; 

Сърбов, Пицева, М. 

Цветкова – за рисунка, 

плакат; 

Борислава Мингова, 

Людмила Дерменджиева, 

Димитър Илиев – за 

презентация.  

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Поставяне на 

регламента за 

участие в 

конкурса на 

видно място в 

класните стаи и 

разясняване на 

правилата за 

участие 

 

До 15 лв. 

за канцеларски 

матери-али  

5. Месец октомври 2022г..  

Поднасяне цветя на паметника 

на Гоце Делчев във връзка с 

патронния празник на града 

Месец 

октомври 

2022г.  

 

Класните ръководители 

на Vа, б, в клас 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Отразяване в 

сайта на 

училището и във 

фейсбук 

страницата на 

проведеното 

меропри-ятие 

До 40 лв. за цветя 

6. По стъпките на 

Самуиловите войни 

 

02.10.2022г. 

 

Димитър Агов 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой ученици, 

учители и 

родители, 

участвали в 

похода 

Не се изисква 

7. Беседа за Освобождението 

на Неврокоп в часа на класа 

10.10.2022г.- 

14.10.2022г. 

 

Теодора Пашалиева 

 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой паралелки, 

провели 

беседите 

Не се изисква 

8. По стъпките на 

освободителите на Неврокоп 

16.10.2022 г. 

 

Димитър Агов, Иван 

Николов и всички, които 

имат желание 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой  

ученици, 

учители и 

родители, 

участвали в 

похода 

Не се изисква 
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9. Обявяване на наградените 

ученици в конкурса на тема: 

РОДНИЯТ КРАЙ – обичан, 

забравен и жадуван/- есе, 

разказ, приказка, 

стихотворение, презентация, 

плакат, рисунка 

 

 

 

 

 

27.10.2022г. 

 

 

 

 

ККМД, Людмила 

Дерменджиева 

 

Обявяване на 

резултатите и 

награждаване на 

класираните ученици 

 

 

 

 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой класирани 

ученици на 1-во, 

2-ро, 3-то място, 

поощрителни 

награди, 

изготвяне на 

протокол на 

класираните 

ученици 

За грамоти-100 лв.; 

за брандирани 

химикали – 240 лв. 

 

10. Отбелязване Деня на 

народните будители с табла, 

презентации и доклад в часа 

на класа 

 

24.10.2022г.-  

28.10.2022г. 

 

Отговорник: Теодора 

Пашалиева, класните 

ръководители и учителите 

в ЦОУД 

 

 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой паралелки, 

осъществили 

мероприятието 

 

Не се изисква 

11. Отбелязване Деня на 

народните будители с рецитал 

 

 

 

28.10.2022г 

 

 

 

 

Катерина Тонгова 

/рецитал с пети клас/ 

 

• учителите на 4. клас 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Проведен 

рецитал и 

изготвена 

програма от 

учителите на 4. 

клас 

Не се изисква 

12. Обявяване на конкурс на 

тема:  „Моята вълшебна 

Коледа“- стихотворение, 

разказ, приказка, есе, 

презентация, рисунка, 

картичка, сурвачка 

15.11.2022г. 

 

Отговорници: учителите 

по БЕЛ, 

Сърбов, М. Цветкова, 

Качанова, Тонгова, 

Терзиев, Менова, Петкова, 

Пицева, Вълчева 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Поставяне на 

регламента за 

участие в 

конкурса на 

видно място в 

класните стаи и 

разясняване на 

правилата за 

участие 

До 15 лв. 

за канцеларски 

материали  
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13.Награждаване на 

победителите в конкурсите 

 

 

➢ Участие в традиционния 

Коледен базар 

23.12.2022г. Директор, ККМД,  

Комисия по ритуализация 

и награди 

 

➢ Класните ръководители 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой класирани 

ученици на 1-во, 

2-ро, 3-то място, 

поощрител-ни 

награди, 

изготвяне на 

протокол на 

класираните 

ученици; брой 

паралелки 

участвали в 

Коледния базар  

За грамоти -120 лв.; за 

брандирани химика-

ли – 300 лв. 

 

14. Почитане паметта на 

Васил Левски с табло, 

презентация и доклад в часа 

на класа 

18.02.2023г. 

 

Отговорник: Теодора 

Пашалиева 

 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой паралелки, 

осъществили 

мероприятието 

Не се изисква 

 

✓ Рецитал 

 

 

18.02.2023г. 

 

 

Класните ръководители на 

втори клас за начален етап 

• Качанова 

/ рецитал със седми     

 клас/ 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Отразяване в 

сайта на 

училището и във 

фейсбук 

страницата на 

проведеното 

меропри-ятие 

или проведено 

радио предаване 

Не се изисква 

15. Конкурс за най- 

оригинален плакат и рисунка 

на тема „Свободна България”- 

обявяване на  

регламента. 

 

07.02.2023г. 

 

Комисия: Димитър Сърбов 

и учителите по 

изобразително изкуство от 

начален етап 

 

 

 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Поставяне на 

регламента за 

участие в 

конкурса на 

видно място в 

класните стаи и 

разясняване на 

правилата за 

участие 

До 10 лв. 

за канцеларски 

материали  
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16. Трети март - рецитал 

 

02.03.2023г. 

 

Терзиев 

/рецитал с ученици  от 

шести клас / 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Проведено 

радио предаване 

Не се изисква 

17. Обявяване на резултатите 

от конкурса „Свободна 

България“ и награждаване  

 

02.03.2023г. 

 

 

 

Директор, Димитър 

Сърбов 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой класирани 

ученици на 1-во, 

2-ро, 3-то място, 

поощрител-ни 

награди, 

изготвяне на 

протокол на 

класираните 

ученици 

За грамоти – 30 лв.; 

за бранди-рани 

химика-ли – 60 лв. 

 

18. Изкачване на връх Ореляк, 

най – високият връх в среден 

Пирин от група ученици и 

учители 

 

 

➢ Поднасяне на цветя 

 

 

 

03.03.2023г. 

 

 

Димитър Агов, Иван 

Николов и всички, които 

имат желание 

 

➢ Учители и ученици от  

3. клас 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой  

ученици, 

учители и 

родители, 

участвали в 

похода;  

отразяване в 

сайта на 

училището и във 

фейсбук 

страницата на 

проведеното 

меропри-ятие 

До 40 лв. 

за цветя  

19. Празник на буквите Март 2023г. Класните ръководители на 

първи клас 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Отразяване в 

сайта на 

училището и във 

фейсбук 

страницата на 

проведените 

тържества 

До 100 лв. за украса 

20. Кирило-Методиеви 

празници: 

Състезанието  

 

 

18.05.2023 

 

Отговорници: Качанова, 

Тонгова, Терзиев 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Проведени 

състезания и 

меропри-ятия; 

До 80 лв. за  грамоти  

 



 

 

 

23 

„Знаете ли български език и 

познавате ли българската 

литература?“ 

 

Ателие под липите 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2023г. 

 

 

 

Димитър Сърбов 

 

 

отразяване в 

сайта на 

училището и във 

фейсбук 

страницата 

 

21.Патронен празник /в двора 

на училището/ 

 

 

 

Месец май 

2023г. 

 

 

Изготвяне на сценарий и 

подготвяне на 

програмата: Качанова, 

Терзиев, Тонгова, 

Спириева, Сърбов, Пицева, 

Знаменна група: Бойко 

Грошков, Иван Николов 

Озвучаване: Георги 

Дерменджиев 

Музикално оформление: 

Елена Спириева, Петрана 

Пицева 

Комисия за реда: 

Класните ръководители 

Комисия за медии, 

фотограф и камера: 

Агов, Сърбакова, 

Калинова 

Комисия за избор на 

текст на поканите и 

изработване на поканите: 

Качанова, Тонгова, 

Смилкова, Илиев, Мингова 

Списък на гостите: 

Пашалиева, Киневирска, 

Григорова, Лазарова 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Изготвен 

сценарий за 

празничната 

програма;  брой 

изявени 

ученици; 

награжда-ване 

на изявените 

ученици 

Не се изисква 
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Раздаване на поканите: 

Караманова, Пирнарева, 

Терзиева, Чевгънова 

Комисия за строяване на 

учениците: 

Бойко Грошков, Иван 

Николов и класните 

ръководители 

Комисия за украсата: 

Димитър Сърбов, Иван 

Николов, Теодора 

Пашалиева, Антоанета 

Киневирска, Дафина 

Николова, Янка Лазарова, 

Гергана Вълчева, Петрана 

Пицева, Лина Петкова, 

Антония Григорова, 

Вангелия Тодориева 

 

22. Закриване на учебната 

година 

/01.06. - 1/3 

клас; 16.06 – 

4,5,6 клас; 

03.07. -7 клас 

 

Същите комисии като при 

откриването на учебната 

година 

Председател 

на ККМД 

Директор 

Осигурена 

украса; 

осигурено 

озвучаване; 

отразяване на 

меропри-ятието 

в медиите 

- до 150 лв. за украса 

за закрива-не на 

учебната година 

- до 60 лв. за украса за 

1. юни 

23. Отчет на дейностите на 

учителите от ККМД и 

равносметка на постигнатите 

резултати в края на учебната 

година 

Месец юли 

2023г. 

ККМД Председател 

на ККМД 

Директор 

Брой осъществе-

ни дейности на 

ККМД и 

допълни-телно 

проведени 

дейности 

Не се изисква 

24. Изнесено обучение на 

трудовия колектив на Първо 

основно училище 

Месец Юли 

2023г. 

 

Директор, Заместник- 

директор  

 

Директор, 

Заместник-

директор  

 

Проведено 

обучение 

Не се изисква 
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Забележка:  

1. Планът може да бъде допълван и променян в хода на учебната 2022/ 2023  година 

2. На заседание на ПС от 09.09.2021 година бе приета промяна относно подкомисиите за подготовка на 

откриване и закриване на учебната година: 

* Откриването на учебната година да се подготвя от шести клас под ръководството на учителя по БЕЛ и 

класните ръководители; 

* Закриването на учебната година да се подготвя от учителите на трети клас 

 

П Л А Н 

за работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни и работа с деца в риск през учебната 2022/2023 година 

 

Състав на комисията: 

Председател:  Атанас Терзиев 

       Членове:  Мария Калинова              

      Валентин Атанасов 

                 Христина Кишева 

               Мая Малтъзова 

 

І. Общи положения. 

 

Дейността на настоящата комисия е насочена към обхващане и задържане на децата в 

училище, към проучване и превенция на противообщественото поведение на учащите в 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев, към оказване на 

навременна помощ и подкрепа на ученици и родители. Цялостната дейност на комисията ще 

се осъществява в съответствие със следните нормативни актове и документи: 

➢ Закон за БППМН; 

➢ Закон за закрила на детето; 

1.   Училищната комисия е създадена на основание  чл. 2, ал. 1, т. „а” от ЗБППМН. 

2.  Комисията е избрана на заседание на педагогически съвет (09. 2022 г.). 

3. Работата на УКБППМН и работа с деца в риск е съобразена и се основава на приетите 

училищни планове и правилници. 

4. Комисията (в лицето на педагогически съветник) води дневник (картотека) за 

извършителите на противообществени прояви и за ученици, живеещи в условия на 

повишени за нормалното им развитие рискови фактори. 

5.   Комисията ще работи при спазване на следните принципи: 

• Системност, добронамереност и загриженост за съдбата на всеки ученик в 

училището; 

• Зачитане на човешкото достойнство на провинилите се; 

• Дисциплинираност при педагогическото общуване; 

• Поощряване при положително значими прояви и постигнати                

положителни резултати от учениците. 

 

ІІ. Цел на УКБППМН и работа с деца в риск: 

 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (тютюнопушене, употреба на 

алкохол и наркотици, кражби, физическо или психическо насилие и т. н.) на учениците 

и придобиване на знания и умения за живот свободен от тютюн, алкохол и дрога. 

2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения, без оглед на възраст, етнос или пол. 
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3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към 

гражданското общество. 

 

ІІІ. Основни задачи: 

1. Намаляване на условията пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището. 

2. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно разрешаване на 

случаите и оказване на педагогическо и психологическо въздействие. Системно 

провеждане на индивидуално възпитателна работа с ученици, извършители на 

противообществени прояви и поддържане на връзка с техните родители. 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици. 

4. Ефективен пропускателен режим в училищната сграда (недопускане на вкарването в 

училищната сграда на вещи, предмети и други от каквито и да е външни лица, 

неучащи или неработещи в институцията) с оглед опазване живота и здравето на 

работещите и учащите в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце 

Делчев. 

5. Провеждане на спортни, културни и други мероприятия с цел гражданско възпитание 

и образование на подрастващите. 

6. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и 

организации, имащи отношение към проблемите, касаещи противообществените 

прояви на подрастващите. 

ІV. Дейности и мероприятия с педагогическите специалисти: 

 

1. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение.  

       Отг.: Директор  

Срок: постоянен 

 

2. Запознаване на педагогическия колектив и ръководството на училището с 

непристойните прояви в поведението на отделни ученици и картотекирането на 

извършителите на противообществени прояви, както и на такива живеещи в условия 

на повишени рискови фактори. 

        Отг.: Педагогически съветник  

Срок: постоянен 

 

3. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с отрицателни прояви 

и набелязване на мерки за въздействие. 

Отг.: педагогически съветник, 

кл. ръководители                                                                

 Срок: постоянен 

 

4. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чийто паралелки има ученици с 

непристойни прояви набелязване на конкретни мерки, след картотекирането им. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: постоянен 

 

5. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни знания 

на учениците. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: постоянен 

 

6. Засилване контрола върху провеждане дежурството на учителите по повод 

продължаването на епидемията от COVID – 19 (всички учители дежурят по график). 

Отг.: зам. директор по АСД 
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Срок: постоянен 

 

7. Осъществяване на ефективен пропускателен режим в училищната сграда. Не се 

допускат никакви външни лица в училищната сграда  /целта е недопускане вкарването 

на вещи, предмети и пр. от външни лица, неучащи или неработещи в институцията, 

които биха могли да застрашат живота и здравето на работещите и учащите в Първо 

основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев/. Родителите могат да 

влизат в сградата само когато плащат обяда на децата си, и то при стриктно спазване 

на утвърдените в училището правила за действие при епидемична обстановка. 

Отг.: всички работещи в I ОУ 

Срок: постоянен 

 

V. Мероприятия и дейности с учители, ученици и родители: 

 

1. Запознаване на учениците с опасностите от заразяване с COVID – 19 и мерките, които 

трябва да се спазват за предпазване от вируса. 

Отг.: педагогически съветник,  

  и кл. ръководители 

    Срок: м. септември 2022 г. 

2. Индивидуална работа с проблемни деца. 

Отг.: педагогически съветник,  

чл. на комисията, кл. ръководители 

Срок: постоянен 

 

3. Запознаване на всички ученици и родители с Училищния правилник. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: м. октомври 2022 г. 

 

4. Запознаване на учениците и родителите с Наредба №1 на ОбА - Гоце Делчев, относно 

посещението на учащи се в питейните заведения на територията на общината в 

условията на епидемична обстановка. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: м. октомври 2022 г. 

 

5. Среща с Любка Костадинова – секретар на МКБТХ - гр. Благоевград на тема: „Трафик 

на хора“. 

Отг.: Директор, членовете на комисията и кл. ръководители  

  Срок: м. октомври 2022 г. 

 

6. Сформиране на отбори по футбол и баскетбол за профилактика с 

противообществените прояви. 

Отг.: учителите по ФВС  

Срок: постоянен 

 

7. Среща с Магдалена Рахова - председател на ОбСНВ - гр. Благоевград на тема:  

„Истината за наркотичните вещества“ - превенция на наркоманиите. 

Отг.: Директор, УКБППМН и класните ръководители                                                                                                  

Срок: м. ноември 2022 г. 

 

8. Ден на безопасния интернет. 

Отг.: педагогически съветник,  

преподавателите по информационни технологии  
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Срок: м. февруари 2023 г. 

 

9. Провеждане на анкета, свързана с употребата на алкохол, тютюн и наркотици, сред 

учениците от V-ти – VII-ми клас. 

Отг.: училищен психолог/педагогически съветник 

Срок: м. март 2023 г. 

 

10. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия. 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: постоянен 

 

11.   Среща с представители на РЗИ - Благоевград по теми свързани с половото 

възпотание, вредата от алкохола и тютюнопушенето, толерантност. 

Отг.: Директор, УКБППМН и класните ръководители                                                                                                  

Срок: м. март 2023 г. 

 

12. Провеждане на своевременни срещи – разговори с родителите или настойниците на 

учениците с рисково поведение и обезпечаването им /при необходимост/ с правна и 

педагогическа информация. 

Отг.: членовете на комисията, педагогически съветник,  

 кл. ръководители  

Срок: постоянен 

 

VІ. Взаимодействие с държавни и обществени органи, институции и 

организации: 

 

1. Създаване на контакти и търсене на съдействие от ОКБППМН, ДПС и 

специализираните кабинети. Оказване на съдействие на представителите на РУП, 

ДПС и ДСП – ОЗД, гр. Гоце Делчев при осъществяване на връзка с родителите на 

ученици, извършили противообществени прояви и неосигуряващи редовното 

присъствие на децата им. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: постоянен 

 

2. Поддържане на контакт с ученическия съвет за успешно решаване на възникнали 

проблеми и нарушения. 

 Отг.: педагогически съветник, класни ръководители  

 Срок: постоянен 

 

3. Изпращане на предложения до ДПС за завеждане на отчет на ученици с груби 

противообществени прояви. 

Отг.: педагогически съветник 

Срок: постоянен 

 

 

VІІ. Преходни и заключителни разпоредби: 

 

1. УКБППМН и работа с деца в риск провежда три редовни заседания през учебната 

година. 

2. При необходимост се провеждат и извънредни заседания. 

3. Комисията докладва за провинили се ученици на заседанията на педагогическия 

съвет. 
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4. Комисията отчита дейността си в края на всеки учебен срок. 

5. В края на всяка учебна година комисията изпраща информация до ОКБППМН - гр. 

Гоце Делчев за работата на комисията през изтеклата учебна година. 

 

VІІІ. Заседания на комисията: 

 

Първо заседание – месец септември 2022 г. 

➢ Приемане на плана за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

 

Второ заседание – месец февруари 2023 г. 

➢ Обсъждане дисциплината на картотекираните през първия учебен срок ученици и 

резултатите от предприетите мерки; 

➢ Приемане на отчет за дейността на комисията през първия учебен срок. 

 

Трето заседание – месец юни 2023 г. 

➢ Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

Изготвяне на доклад както за директора на училището, така и за ОКБППМН. 

 

План на комисията по спортно-туристическата дейност за учебната 2022/2023 година 

Председател: Б. Грошков 

Членове: И. Николов 

                Д. Агов 

                Д. Сърбов 

                Д. Николова 

                А. Киневирска 

                Г. Вълчева 

                Д. Илиев 

                М. Малтъзова 

                 

Цели: 

•  Повишаване и поддържане  на оптимално ниво на двигателната активност и 

физическата дееспособност на учениците.  

•  Работа за подобряване защитните функции на организма и здравословното състояние на 

подрастващите. 

•  Повишаване мотивацията за здравословен начин на живот. 

•  Формиране знания и практически умения в областта на физическата култура и спорта, с 

което да се допринесе за общообразователната подготовка на учениците. 

• Формиране на морално-волеви качества. 

 

Задачи:  1. Провеждане на вътрешно училищни турнири по футбол, лека атлетика, баскетбол, 

волейбол, хандбал и други спортни дисциплини. 

                2. Участие в общински и областни състезания. 

                3. Срещи със спортисти и посещение на състезания в спортна зала Арена Неврокоп. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок  

за 

изпълнение 

Отговорни  

лица 

Контрол Критерии за 

оценка 

Финансиране 

 

1.Изготвяне на 

училищен спортен 

календар 

09.2022г. Б. Грошков Директор 

Председател на 

комисията 

Изготвен план Не е необходимо 
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2.Поход –  връх 

Острец  

22.09. 

2022г 

 Д. Агов 

 И. Николов                    

Директор 

Председател на 

комисията 

Поход връх 

Острец 

с 20 

ученици 

Не е необходимо 

3.Европейска 

седмица на спорта 

30.09. 

2022г. 

Б. Грошков 

И. Николов 

Директор 

Председател на 

комисията 

Проведени 

игри 

Не е необходимо 

4.По стъпките на 

Самуиловите 

войници 

10.2022г.  Д. Агов 

 И. Николов                    

Директор 

Председател на 

комисията 

Изминат 

маршрут от  

с. Ключ до 

Самуилова 

крепост.  

ТД „Момини 

двори“-гр. Гоце 

Делчев  

5.Освободители на 

Неврокоп 

10.2022г.  Д. Агов 

 И. Николов                    

Директор 

Председател на 

комисията 

Изминат 

маршрут х. 

Гоце Делчев-  

с.Ковачевица,  

х. Гоце Делчев  

ТД „Момини 

двори“-гр. Гоце 

Делчев  

6.Турнир-футбол    

6-7 клас                                                     

03-30.10. 

2022г. 

Б. Грошков 

    

 

Директор 

Председател на 

комисията 

Проведени  

17 футболни 

срещи с  

45 ученици 

Финансира се от 

проекта за 

подпомагане  

на физическото 

възпитание и 

спорта  

(70лв.) 

7.Турнир-баскетбол 

6-7 клас 

01-30.11. 

2022г. 

И. Николов Директор 

Председател на 

комисията 

Проведени  

17 срещи с  

45 ученици 

Финансира се от 

проекта за 

подпомагане  

на физическото 

възпитание и 

спорта  

(70лв.) 

8.Поход: гр. Гоце 

Делчев-  

връх Ореляк 

03.03. 

2023г. 

Д. Агов 

И. Николов                    

Директор 

Председател на 

комисията 

Поход до връх 

Ореляк 

с 20 ученици 

Бюджета на 

училището 

(100лв.) 

9.Турнир- 

футбол      

4-5 клас                                                

01-31.03. 

2023г. 

Б. Грошков Директор 

Председател на 

комисията 

Проведени  

17 футболни 

срещи с 45 

ученици 

Финансира се от 

проекта за 

подпомагане  

на физическото 

възпитание и 

спорта  

(70лв.) 

10.Колопоход  

по случай деня на 

Планетата Земя 

21.04.23г Б. Грошков Директор 

Председател на 

комисията 

Проведен 

поход с 30 

ученици 

Финансира се от 

проекта за 

подпомагане  

на физическото 

възпитание и 

спорта 

(200лв.) 

11.Ученически 

игри- футбол 

2023г Б. Грошков Директор 

Председател на 

комисията 

Участие с 10 

ученици 

Бюджета на 

училището 

(500лв.) 

12.Спортен 

празник: 

06.2023г. Б. Грошков Директор 

Председател на 

комисията 

Проведени 

състезания по: 

Финансира се от 

проекта за 

подпомагане  
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на физическото 

възпитание и 

спорта  

(250лв.) 

12.1Турнир-лека 

атлетика 6-7клас 

(силов многобой) 

 И. Николов  Проведено 

състезание със 

20 ученици 

 

12.2Турнир- 

народна топка  

5 клас, 6 клас                                     

 Класни 

ръководители 

 Проведени 

5 срещи с 48 

ученици 

 

12.3 Майсторско 

управление на 

велосипед 

 Б. Грошков 

 

 

 

Проведено  

състезание 

с 30 ученици 

 

12.4 Бързи смели 

сръчни  

3-4кл. 

 Класни 

ръководители 

 Проведени  

щафетни игри 

с 30 ученици 

 

13. Палатков лагер- 

По стъпките на 

Ботевата чета 

27.05-

02.06.2023г. 

Д. Агов 

И. Николов 

Директор 

Председател на 

комисията 

Участие в 

похода с 20 

ученици 

ТД „Момини 

двори“-гр. Гоце 

Делчев  

14.Събрания на 

комисията за 

отчитане на 

постигнатите 

резултати. 

 септември 

 декември 

 март 

 юни 

Б. Грошков 

 

Директор 

Председател на 

комисията 

Проведени 4 

 събрания 

Не е необходимо 

При преминаване в електронна форма на обучение, датите и дейностите подлежат на обсъждане и 

решение да се проведе или да се отложи конкретното мероприятие.  

                                                                                                   
План на  комисията по БДП за учебната 2022/2023 година 

 

Председател: Мария Икономова 

       Членове: Петрана Пицева   

                       Лина Петкова 

                       Янка Терзиева 

                       Димитър Илиев 

                       Елена Банева 

                       Нина Павлевичина 

                       Ана Матерова 

                       Бойко Грошков 

                       Елвира Караманова                        

 

І. Организация на обучението по БДП 

 

През учебната 2022/2023 година обучението по БДП се провежда съгласно: 

➢ Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 

2030 г. 

➢ План за действие 2021 – 2030 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по 

пътищата в Република България 2021 – 2030 г. 

➢ Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата 

➢ Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението в училище 

➢ Учебна програма по БДП от I – VII клас. 

 

II. Стратегии в дейността на  Училищната комисия по БДП 
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1.Възпитание и обучение на учениците от Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" по безопасност 

на движението по пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение 

за съхранение, отговорност и дисциплина.  

2. Ефективно използване на съвременните информационни технологии за повишаване 

качеството на учебно-възпитателния процес, въвеждане на иновационните образователни 

технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание. 

3. Иницииране на съпричастие на родителите и училищното настоятелство чрез търсене на нови 

форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни 

произшествия с участието на учениците.  

4. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни структури 

по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия за с представители от 

неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес компаниите и др., за 

решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и здравето на децата в пътното 

движение.  

5. Продължаващо обучение на учителите, преподаващи безопасност на движението по 

пътищата в училището.  

6. Участие в провежданите областни и общински кампании и инициативи, свързани с опазване 

на живота и здравето на децата и учениците в пътното движение, участие в национални 

мероприятия и дейности иницииране и провеждане на прояви на училищно ниво. 

Популяризиране на осъществяваното по БДП в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"  .  

 

III.Основни приоритети 

1. Опазване здравето и живота на учениците в училище и извън него. 

2. Изграждане на етични взаимоотношения в пътното движение, които осигуряват развитие на 

нова обществена култура относно безопасността на движение. 

4.Умение на учениците да анализират собственост си поведение като пешеходци, пътници и 

велосипедисти. 

5.  Изграждане на умение да разкриват причинно-следствените връзки между ситуациите на 

пътя. 

6. Да прогнозират развитието на пътнотранспортната ситуация, на поведението на участниците 

в нея и на собственото си поведение. 

7. Осигуряване в училището на превантивна медицинска, психологическа и законодателна 

информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване, активизиране и масовизиране 

на формите за извънкласна и училищна дейност по въпроси, свързани с БДП. 

8. Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастването нивото на 

безопасността в района на училището чрез ефективни организационно- технически защитни 

мерки. 

 

IV.Цели  

 

1.Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у учениците да се опазят живи на 

пътя. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и 

оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай 

на опасност. 

 3.  Повишаване качеството на учебно – възпитателната работа и мотивация за учене.  

 4.  Прилагане на иновативни методи в УВР по БДП. 

 5.  Развиване на гражданските компетентности и съзнание в реални ситуации. 

 6. Осъществяване на ефективни комуникации и създаване на широка рамка на 

сътрудничество и съпричастност за различни аспекти по БДП. 

 

V.Задачи 
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1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната 

адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение 

в ежедневните контакти с автомобили и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности на 

пътя и способите за тяхното предотвратяване . 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при опасни ситуации. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението 

по пътищата. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване 

правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

7. Интегриране на специализирани ресурси за провеждане на съвместни инициативи. 

8. Провеждане на комуникационна и медийна политика с цел по – добра ефективност на 

обучението по БДП. 

 

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и  

интеркултурното образование, както следва: 

1. I клас: 9 часа, от които I срок – 5 часа, II срок – 4 часа;  

2. II клас: 6 часа, от които I срок – 3 часа, II срок – 3 часа;  

3. III клас: 6 часа, от които I срок – 3 часа, II срок – 3 часа;  

4. IV клас: 6 часа, от които I срок – 3 часа, II срок – 3 часа;  

5. V клас: 5 часа, от които I срок – 3 часа, II срок – 2 часа;  

6. VI клас: 5 часа, от които I срок – 3 часа, II срок – 2 часа;  

7. VII клас: 5 часа, от които I срок – 3 часа, II срок – 2 часа; 

 

Дейност Срок за 

изпълне-

ние 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за 

оценка 

Финанси

ране 

 

Заседание за избор на 

нов председател и 

членове на Учебната 

Комисията (УК) по 

БДП 

05.09.2022г. Председател 

на УК по 

БДП 

 УК по 

БДП 

Сформиране на 

нова Комисия 

Не се 

изисква 

 

Изготвяне на план за 

дейността на 

новоизбраната УК по 

БДП 

08.09.2022г. Председател 

и членове на 

УК по БДП 

УК по БДП Изготвен план 

отговарящ на 

изискванията 

 

Не се 

изисква 

 

Представяне   на 

плана на УК по БДП 

от Педагогическия 

съвет 

 

09.09.2022г. 

Председател 

на УК по 

БДП 

Директор  

Приемане на 

плана от ПС 

 

Не се 

изисква 

Включване на темите 

по БДП за всеки клас 

/от 1 до 7/ в 

годишните 

разпределения 

 

14.09.2022г. 

 

Преподавате

ли по БДП 

 

УК по БДП 

 

Изработени 

годишни 

разпределения 

с включени 

теми по БДП 

 

Не се 

изисква 

Отбелязване на 

Европейска седмица 

на мобилността по 

От 16 до 22 

септември 

2022г. 

Преподавате

ли по БДП, 

УК по БДП 

УК по 

БДП, 

Директор 

Брой 

проведени 

инициативи 

Не се 

изисква 
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надслов „По – добри 

връзки“ 

Осигуреност на 

учебният процес по 

БДП с учебни 

тетрадки, тестове, 

нагледни средства и 

пособия. 

30.09.2022г. 

 

 Класни 

ръководи-

тели 

УК по БДП 

Директора 

Налични 

учебни 

пособия, 

тетрадки, 

тестове 

Не се 

изисква 

Преподавателите да 

запознаят учениците с 

пътно – транспортната 

обстановка в района 

на училището. Да се 

изготвят и проведат 

инструктажи по БДП с 

всички ученици.  

30.09.2022г. Председател 

на УК, 

преподавате

ли по БДП 

/кл.ръководи

тели/ 

УК по БДП Проведен 

инструктаж 

Не се 

изисква 

В края на всеки 

учебен час за деня, 

учителите от първи до 

7 клас да провеждат т. 

„Петминутка“за безо-

пасно поведение на 

улицата. 

Постоянен  Всички 

учители, 

които имат 

последен час 

 

Директор,

УК по БДП 

Проведена 

петминутка  

Не се 

изисква 

Да се ползват светло-

отразителни жилетки 

по време на походи, 

екскурзии, състезания 

и др. 

Постоянен  Учители, 

които 

ръководят 

учениците 

УК по БДП Наличието на 

светлоотрази-

телни жилетки 

и пособия 

Не се 

изисква 

Тематична проверка: 

„Осигуреност на 

учебния процес по 

БДП с учебни 

помагала, и пособия“. 

  

м. октомври 

2022г. 

УК по БДП ЗД АСД Брой помагала Не се 

изисква 

Провеждане на 

инициатива -   

„ Послания на 

есенния лист“ 

месец 

октомври 

2022г. 

Председател 

на УК по 

БДП и 

класните 

ръководител

и на втори 

клас 

УК по БДП Изготвяне на 

послания за 

спазване на 

правилата за 

движение при 

есенно – зимни 

условия 

Не се 

изисква 

 Световен ден на 

възпоменание за 

жертвите от 

пътнотранспортните 

произшествия           

21 ноември 

2022г. 

 

 

 

Председател 

на УК по 

БДП 

УК по БДП Брой 

проведени 

инициативи  

Не се 

изисква 

Практическо занятие 

в първи клас на тема: 

„ Кръстовище“ 

месец 

ноември 

Председател 

на УК по 

БДП 

УК по БДП Проведено 

практическо 

занятие на 

вътрешната 

площадка по 

БДП 

Не се 

изисква 
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„Да бъдем видими на 

пътя“ – урок за 

светлоотразителните 

елементи 

месец  

декември 

2022 г. 

Председател 

на УК по 

БДП 

УК по БДП Проведен урок Не се 

изисква 

Контрол на 

провеждането на 5 

минутката в 

класовете. 

Постоянен  Всички пре-

подаватели 

по БДП 

УК по БДП Протокол от 

проведена 

петминутка 

Не се 

изисква 

 Извършване на 

срочна тестова 

проверка в начален и 

прогимназиален етап.  

В края на 

първия и 

втория 

учебен срок 

Преподавате

лите по БДП 

Председате

ля на УК 

по БДП 

Предадени 

тестови карти 

Не се 

изисква 

„ Безопасност за 

всички“ – конкурс за 

детска рисунка с 

послание – в начален 

етап 

 месец 

февруари 

2023г. 

Преподавате

ли по БДП, 

учители по 

изобразител

но изкуство  

УК по БДП Протокол за 

проведено 

състезание- 

училищен кръг 

70 лева – 

за 

награди и 

грамоти 

 Изготвяне на доклад 

за дейността на УК по 

БДП в края на първия 

учебен срок. 

месец  

февруари 

2023г. 

Председател 

на УК 

Заместник 

директор 

УД 

Протокол на 

съвета 

Не се 

изисква 

Провеждане на 

училищно състезание 

по БДП с ученици от 

III клас 

 месец април 

2023г. 

Кл. р-ли на 

III кл. 

УК по БДП 

 

Проведено 

състезание 

60 лв. - 

награди 

Организиране  и 

провеждане на 

традиционен 

велопоход по повод 

22 април ден на 

Планетата Земя,  

съвместно с комисия-

та по СТД.  

22.04.2023г. 

                                                                         

 

Бойко 

Грошков , 

Иван 

Николов                                                                 

 

УК по БДП Проведено 

мероприятие 

30лв.за 

грамоти 

Контрол на 

безопасността в 

автобуси с ученици от 

училището  по време 

на училищни 

мероприятия. 

Постоянен  Учителите, с 

които 

пътуват 

учениците  

УК по БДП Проведени 

мероприятия 

без инциденти 

Не се 

изисква 

Провеждане на 

инструктаж на 

учениците за 

безопасното 

движение по улиците 

през лятото. 

За 1-3кл. до 

31.05.2023г.  

За 4- 6 кл. до 

15.06.2023г. 

За 7 клас до 

30.06.2023г.  

Преподавате

лите по БДП 

Комисията 

по БДП 

Писмен 

инструктаж 

Не се 

изисква 

Национален ден за 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

29.06.2023г. УК по БДП  Комисията 

по БДП 

Брой 

проведени 

мероприятия 

Не се 

изисква 

Годишен доклад за 

дейността на  

Комисията по БДП. 

30.06.2023г. УК по БДП Директор Протокол  Не се 

изисква 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - 2022/2023 ГОДИНА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ДИНЕВ 

 

ЧЛЕНОВЕ:   ДАФИНА НИКОЛОВА 

                       КОСТАДИНКА КАСАПОВА 

                      СУЗАНА АДАМОВА 

                       БОЙКО ГРОШКОВ                        

                      ДИМИТЪР АГОВ 

                         

 

                                                                 Ч А С Т   П Ъ Р В А 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия,  обн. ДВ бр. 

102/19.12.2006 г. с последно изменение и допълнение ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г. 

1. Информация за фирмата /предприятието/:  

- Име на фирмата -Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ 

- Адрес: гр. Гоце Делчев ул „Отец Паисий“ №4 

- Директор: Людмила Атанасова Дерменджиева 

-Телефон: +359 89 346 1660  имейл: parvo_gd@parvo-gd.org 

2. Основна дейност на фирмата /предприятието/- 

 Основно училище в което се обучават ученици от първи до седми клас 

3.  Фирмата /предприятието/ има общо личен състав:   628 

  Преподаватели и служители -  63 

  Ученици -564 

 I – IV клас -319 

V – VII клас - 248 

 

4. Други данни: 

- обща площ на обекта: 4900 кв.м 

- Застроена площ: 1092 кв.м 

- Основни сгради: Масивна сграда на три етажа и допълнително физкултурен салон 

5. Степен на пожароопасност. - Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба №5 от 21.05.2001 

г. - монолитно.  

 • Партерен етаж: един.  

Тук се намират ученически стол , библиотека, компютърен кабинет,  физкултурен салон, 

съблекални, баня, стая на учителите по физкултура.  

• І етаж –  класни стаи, лекарски кабинет, стая на обслужващия персонал.  

• ІІ етаж – класни стаи,  учителска стая, административни стаи – канцелария, дирекция 

• ІІІ етаж – класни стаи, стаи на зам.-директорите.   

• Подпокривно пространство 

 Скривалище - няма.  

Противорадиационно укритие – няма. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

1. Да се планират мерки за защита на пребиваващите в сградите. 
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2. Да създаде организация за управление на обекта при възникване на бедствия или 

техногенни аварии.  

3. Да определи и разпредели отговорностите и задачите на органите за ръководство на 

обекта и персонала при възникване на бедствие или техногенна авария. 

4. Да създадат условия за провеждане на защитни и спасителни мероприятия за 

персонала. 

5. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на 

бедствия. 

III. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ 

БЕДСТВИЯ 

На територията на община Гоце Делчев  могат да възникнат следните бедствия, аварии и 

катастрофи: земетресения, наводнения, снегонавявания и обледнявания, пожари, промишлени 

аварии, радиационни аварии.   

 

1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Не се чака сигнал, а се действа незабавно. 

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То възниква в 

следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, предизвикани от 

съществуващите напрежения в Земята. 

Силата на земетресението съвременната наука оценява посредством две скали – магнитудна 

скала на Рихтер, свързана с отделената сеизмична енергия, и скалата на сеизмичните 

интензивности – по Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК-64). 

Територията на гр. Гоце Делчев попада в сеизмична зона, където максималните земетресения 

се очакват до 3-5 степен по скалата на Рихтер.  

В резултат на земетресение е възможно възникване на следната обстановка: 

 -основната сградата има вероятност да получи по-силни разрушения  

 -възможно е да има човешки жертви, ранени или затрупани хора; 

 -ще се създаде сложна пожарна обстановка; 

 -ще се нарушат електроснабдяването, водоснабдяването, транспорта и 

телекомуникациите; 

 -учебният процес временно ще бъде нарушен. 

2. ПОЖАРИ 

Особености в строителството на жилищни и обществени сгради, въвеждането на нови 

строителни материали и пожароопасни технологии, изграждането на крупни промишлени 

обекти, складове и складови бази, изискват създаването на съвременни технически и гасителни 

средства и промяна на способите и начините за гасене на пожари. 

Наличието на голям брой бензиностанции и газостанции в гр. Гоце Делчев представляват 

потенциална опасност от възникване на пожари в гъстонаселени райони. 

При възникване на пожар в следствие на горенето най-голяма опасност има от: 

въздействието на дима и съдържащите се в него токсични газове /около 80-70% от смъртните 

случаи/ и термичните изгаряния в различна степен /I-IV/. 

Сложната обстановка при големи пожари изисква да се създаде стройна организация на 

ръководство и взаимодействие.  

 

3. АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

 АЕЦ “Козлодуй” е разположен на около 390 км северно от гр. Гоце Делчев . 

 Радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените при аварията радиоактивни 

вещества,състоящи се от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 250 

вида радиоактивни изотопи. Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества се издигат на 

височина от стотици метра до няколко километра, отнасят се от въздушните течения на големи 

разстояния и се отлагат върху повърхността,почвата, растителността, водата и храните от 

растителен и животински произход. 

 Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия за 

населението от града: информиране и получаване на указания за поведение и действие, укриване, 
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херметизация на помещения, използване на индивидуални средства за защита, йодна 

профилактика, евакуация от засегнатия район, дозиметричен контрол, оказване на медицинска 

помощ на пострадали. 

 

4. НАВОДНЕНИЯ 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. 

Наводненията възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите могат да 

настъпят от преливане на водата, при частично или пълно разрушаване на стените и дигите на 

язовири и образуване на високи води в реките. Наводненията могат да настъпят от земетресения, 

в резултат на което се пропукват стени на язовири,водохранилища и други водоеми. 

Потенциалната опасност за населението на гр. Гоце Делчев е градската река и река „Места“, 

която при проливни дъждове може да излезе от коритото си и да залее определени участъци от 

града, но сградата не се намира в заливната зона на река Места. 

 На коритото на градската река е направена трайна корекция.  

 

 

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ; 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Разработване и поддържане на план за защита при бедствия. 

2. Своевременно информиране при възникване на бедствена ситуация: 

- Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

- РС ПБЗН- Гоце Делчев- 160 

- денонощно - дежурен при Общински съвет за сигурност – Гоце Делчев на телефон -

0888006080 

- Бърза помощ 150  

-  Полиция 166 

3. Оповестяване на персонала и ограничаване достъпа до засегнатия район. 

4. Вземане на незабавни мерки за защита на персонала. 

5. Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на първа 

медицинска помощ на пострадалите и транспортиране в болнични заведения. 

6. Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за раздаване 

в максимално съкратени срокове. 

В училището са изградени Щаб за изпълнение на училищния план за защита при 

бедствия, група за наблюдение и оповестяване, санитарен пост, група за получаване и раздаване 

на ИСЗ, група за изпълнение на мероприятия при радиоактивно замърсяване /Звено за 

поддържане и експлоатация на колективните средства за защита/ и група за 

противопожарна защита. 

Оповестяването на учениците и служителите в училището се осъществява, чрез 

подаване на сигнали от електрическия звънец и гласови команди на преподавателите. 

Училището разполага и с вътрешна пожароизвестителна система. 

Осигурени са индивидуални средства за защита на учениците и служителите, 

които се съхраняват в склада за ИСЗ на ОбА Гоце Делчев.  

Провежда се обучение на служителите по защита при бедствия и се извършват 

тренировки с практическо проиграване на плана.  

Предвидени са и следните мероприятия за изпълнение при: 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Не се чака сигнал, а се действа незабавно. 

Преподавателите и служителите дават указания на учениците да застанат до вътрешни 

стени, далеч от прозорците и падащи предмети или под касата на вратата. Служителите също 

застават до вътрешни стени, далеч от прозорците или под касата на вратата. Не трябва да се 

създава паника по време на труса и да се напуска сградата, ако това не може да стане до 5-10 сек.. 



 

 

 

39 

Напускането на сградата става организирано, под ръководството на преподавателите и 

служителите по установените маршрути /схема за евакуация/. 

Учениците се извеждат в извън сградите, далеч от падащи предмети. 

При възникнал пожар се уведомява PС "ПБЗН"; 

Прави се оглед за ранени и им се оказва първа помощ. При необходимост се търси 

Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) на тел. 112. 

Организира се пожарогасене със собствени сили; 

Прави се проверка на липсващи преподаватели, служители и ученици, и се организира 

издирването им. При необходимост от помощ за разчистване или изваждане на затрупани се 

сигнализира на телефони 112 и ОУПБЗН-Гоце Делчев +359 (73) 88 14 01 . 

След първия трус не е препоръчително влизане в сградите за време от 2 до 4 ч. защото са 

възможни вторични трусове. 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАР 

При пожар в сградата е възможно да се отделят вредни вещества в помещенията, в които 

има мека мебел, от химическото взаимодействие между реактиви в хранилището в кабинета по 

химия , както и при горенето на други видове материи в класните стаи и кабинетите, които са 

опасни за здравето на личния състав.  

ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ 

ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

Информацията за възникнала радиационна авария се получава само от компетентните 

органи. До настъпването на радиоактовното замърсяване се извършват следните подготвителни 

мероприятия: 

1.Извършва се инструктиране на личния състав за поведението при радиационна авария ; 

2.Извършва се херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел 

недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията. Подготвят се помещения 

които могат да се използват като противорадиационни укрития /приземни и подземни етажи;  

4. Ограничава се работата на открито, както и всички дейности, изискващи събирането на 

много хора на едно и също място; 

5. Всички служители се осигуряват и имат готовност за използване на противогази или 

памучно марлени превръзки 

6. Създават се запаси от бутилирана вода и консервирани храни. 

Дейности при настъпване на радиоактивно замърсяване.  

Сигнал за замърсяване се получава от националната състема за оповестяване и съобщения 

на компетентните органи. 

1. Незабавно преподавателите и служителите поставят подготвените ИСЗ 

2. Организира се получаването и раздаването на йодозащитни хапчета за първите седем дни 

по една таблетка калиев йодид. 

3. Преустановява се работата на открито. При необходимост от дейности на открито се 

провеждат само най наложителните за кратко време. 

4. Извършва се измиване на пътищата на обекта с вода с цел да не се вдига прах. 

5. Вътрешни помещения се измиват с вода и миещи препарати. 

6. Във стола на обекта се предлагат само бутилирана вода и консервирани храни. 

7. В сградите и помещенията се влиза след почистване /изтупване/ на горните дрехи. 

8. Вода от водопроводната мрежа се използва само ако има разрешение от компетентните 

органи. 

9. Ежедневно с личния състав се провежда инструктаж за поведение в условия на 

радиоактивно замърсяване и се контролира спазването на предвидените мерки. 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И 

ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА 

А.Органи и групи за действия при бедствия, аварии и катастрофи. 

В І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са изградени: 

Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. 

1.1 Състав на щаба 

Определен е със Заповед на Директора  на училището, и е съгласно Приложение № 1. 
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1.2. Задачи на щаба: 

- да организира защитата на личния състав при бедствия; 

- да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение; 

-да поддържа органите  и групите в готовност за действия при бедствия; 

2. Група за наблюдение и оповестяване 

2.1.Състав на групата. 

Определена е със Заповед на Директора на І ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, и е съгласно 

Приложение № 2. 

2.2.Задачи на групата: 

- да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност; 

-.да обходи района и да осигури първа информация за пострадали и състояние на 

сградния фонд; 

- да подпомогне Ръководителя на щаба на училището при изясняване на 

обстановката; 

-.да информира своевременно щаба за настъпили промени в обстановката; 

3.Санитарен пост 

 Състава на поста е съгласно Приложение № 2. 

3.2. Задачи на поста: 

- да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични 

мероприятия в сградите на училището да подпомогне реална ситуация изпратените медицински 

сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите. 

4.Група за получаване и раздаване на ИСЗ. 

3.1.Състава на групата е съгласно Приложение № 2. 

3.2. Задачи на групата са: 

- да получи от домакина на ОбА Гоце Делчев, предвидените ИСЗ; 

-да съхранява и обслужва наличните и полагащи се ИСЗ, 

- при необходимост раздава ИСЗ на преподаватели, служители и ученици. 

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 

5.1.Състава на групата е съгласно Приложение № 2. 

5.2. Задачи на групата: 

  освен за поддържане на колективните средства за защита и да определи подходящи за 

херметизиране помещения в сградата, да организира бързо затваряне на врати и прозорци, да 

раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизация, да организира 

херметизирането и да следи за реда и дисциплината,когато то се използва по предназначение. 

6. Група за противопожарна защита. 

6.1.Състава на групата е съгласно Приложение № 2. 

6.2.Задачи на групата /определят се съгласно инструкциите на РС "ПБЗН" Гоце Делчев. 

7. Клуб „ Млад Спасител“. 

7.1. Състава на клуба включва ученици от 3 до 7 клас. 

7.2. Целта на клуба е  обучение и участие на учениците в състезанията „Защита от 

пожари, бедствия и извънредни ситуации“ и повишаване културата на подрастващите в 

областта на пожарната безопасност и защитата на населението, чрез придобиване на 

специфични знания  и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при 

пожари и бедствия.  
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 V. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СТРУКТУРИ. 

1.На Щаба  

1.1 Оповестяването на щаба се извършва съгласно Приложение №.3. 

Щаба се оповестява при опасност от бедствие, при учения по план на щаба, при проверка     

готовността и по решение на Ръководителя на щаба. 

1.2.Привеждане в готовност на щаба.  

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия се привежда в готовност по указание 

на Ръководителя на щаба.Той се събира на определеното място / дирекция /, анализира 

обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват 

мероприятия за незабавно изпълнение, ред за действия, задачи на групите. 

Време за оповестяване и събиране на Щаба – Ч + 60 мин. 

2. На групите. 

2.1.Оповестяване.на групите.  

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 3. 

2.2. Привеждане в готовност. 

Групите се събират в дирекцията на училището. Доуточняват се задачите.Получават се 

видовете имущества  съгласно Приложение № 5. 

Време за оповестяване и събиране на групите – Ч + 60 мин. 

1. Оповестяване на личния състав. 

1.1  В учебно време . 

Оповестяването се извършва чрез активиране на автоматичната система за 

оповестяване в училище. 

VI. РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

ЗА ЗАЩИТА. 

1. Осигуряване с ИСЗ 

Средствата за индивидуална защита се осигуряват от ръководството на училището. 

1.1. Получаване на ИСЗ. 

ИСЗ се получават от домакина на училището, той е и началник на групата за получаване 

и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Директора на 

училището.  

1.2. Раздаване на ИСЗ. 

Раздаването става съгласно предварително изготвен разчет  

 При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост.  

1.3. Изготвяне на защитни средства 

 При недостиг на ИСЗ се организира изготвянето на памучно марлени маски. 

VII. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕСС. 

Извършва се от Директора на училището. 

В случай, че има жертви и пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи 

и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, 

ръководството се извършва от общия ръководител на спасителните работи в участъка за работа. 

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието, /аварията / и мащабите. 

Плана се въвежда в действие в зависимост от вида и мащабите на бедствието. 

Органите и силите, с които ще си взаимодействат щаба са: 

Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОбА Гоце Делчев /чрез деж. по 

ОбССС - тел. 0888006080 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОА Благоевград - /чрез деж. по 

ОСС - тел. 83-21-66; 

-РС "ПБЗН" – Гоце Делчев - тел. Дежурен 160; 
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-ЦСПМ тел. 112; 

-ЕЕНСП – 112. 

 

                                                               ЧАСТ ВТОРА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

1. Няма наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични 

поражения. 

Органите и силите, с които ще си взаимодействат щаба са: 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОбА Гоце Делчев -  тел. 

0888006080; 

-РС "ПБЗН" - тел. 160; 

-ЦСПМ тел. 112; 

-Оперативен център към РД «ПБЗН» Благоевград - тел. 073-867496. 

3. Ред за действие на щаба. 

След преминаване на първия трус, щаба извършва следното: 

3.1.Организира наблюдение за уточняване на обстановката за пострадали, пропуквания, 

разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната система и др. и определя пътищата за 

извеждане на личния състав; 

3.2.Организира извеждането на намиращите се в сградите хора, веднага след първия 

трус/след около 60 сек/ на определеното място / ; 

3.3.Организира оказването на първа помощ на пострадалите и транспортирането им до 

болнични заведения; 

3.4 Прави необходимите донесения до -Щаб за изпълнение на плана за защита при 

бедствия на ОбА Гоце Делчев и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет 

за сигурност за получаване на помощ и указания тел. 0888008060; 

4. Определяне местата и маршрутите за извозване. 

Мястото за извозване – площадките пред сградите. 

5. Действия след напускане зоната на разрушения. 

ЧАСТ ТРЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ И ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР 

Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено и бързо напускане на застрашените 

помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на 

застрашените деца, учители, административен и помощен персонал при възникване на пожар. 

 I. При пожар се извършват следните действия: 

 1. Незабавно съобщаване на службите за пожарна безопасност и спасяване: - При пожар 

- тел. 160 или тел. 112;  

2. Съобщаване на намиращите се в сградата ученици, учители, административен и 

помощен персонал за необходимостта от временно извеждане:  

При пожар - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната 

последователност: 

 1. Съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; 

 2. Помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; 

 3. При необходимост се евакуират учениците, учителите, административният и 

помощен персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи. 

 3. Система за съобщаване на присъстващите в сградата: 

При възникване на пожар в самата сграда (помещение) 

 - задейства се системата за оповестяване 

- Служителят, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да съобщи 

на застрашените хора, в канцеларията на училището или на охраната. 

- При постъпване на сигнал за пожар към служителя от охраната, дежурния учител или 

друг служител , същият известява в зависимост от обстановката всички зони за необходимост от 

евакуация и службите за РС ПБЗН. 
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- При възникване на пожар извън сграда (помещение):  

 -При постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация, членовете на групата за 

противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната (помещението). 

Известяването се извършва в следната техническа последователност: - по телефон; - по мобилен 

телефон. 

 - При известяване на служба "ПБС" се съобщава следното: - длъжност и фамилия; 

 - име на обекта ; 

 - вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. 

 II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 

минимум 

При пожар:  

- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за първоначално 

пожарогасене само от инструктиран личен състав; 

 - изключване на електрическото захранване на етажа (сградата) с пожар;  

- след приключване на евакуацията - затваряне на вратите към помещението или зоната 

с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сграда; 

 - след пристигане на служба "ПБЗН" се свежда информация за евакуацията, 

извършените действия по пожарогасенето и други, при поискване; 

 - при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за евакуацията 

и, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от служебните лица. 

 III. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения по 

време на евакуация при пожар. 

 Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на дежурния по охрана и на 

директора на, както и на застрашените лица с вик „ПОЖАР, ПОЖАР, ПОЖАР” и къде е 

забелязан. /ако не се активира системата/ 

Директорът или член на групата за противопожарна защита:  

1. Ръководи действията при временното извеждане. 

 2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар. 

 3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за 

подобряване на взаимодействието.  

Членовете на Щаба за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 

сформирана със Заповед на директора на училището :  

1. Съдействат при евакуацията на учениците. 

 2. Организират евакуация на ценна документация и имущество на училището  

3. Докладват за приключване на евакуацията на директора (който е председател на щаба). 

 4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени 

за подобряване на взаимодействието 

ПОМОЩНИК – помощен персонал и хигиенисти: 

1. Отключват евакуационните изходи на сградата, когато в нея се провеждат учебни 

занятия. 

2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост /аварийни са 

изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но в състояние да улесняват 

евакуацията, при условие че са незасегнати от опасни фактори/. 

3. Организира изключването на електрическото захранване на зоната, застрашена от 

пожар. 

4. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените зони. 

5. Докладва за обстановката. 

6. Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при евакуация на 

учениците. 

7. Приема докладите на отговорниците за евакуация. 

8. Докладва за приключване на евакуацията. 
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При пожар персоналът и учениците трябва да извършат следните действия 

№ Действие Изпълнител (отговорник) Забележка 

1 Съобщение на служба "ПБЗН" на тел. 160 тел. 

112 

Открилият пожара  

2 Оповестяване на ръководството и намиращите 

се в училището ученици, учители и помощен 

персонал 

Оповестяване на 

ръководството и 

намиращите се в 

училището учители и 

помощен персонал 

 

3  Напускане на помещенията и сградата на 

училището съгласно определените схеми и 

маршрути за евакуация 

Всички присъстващи  

4 Изключване ел. захранване чрез етажно или 

главно ел. табло 

Служител по охраната 

или определен за това 

служител 

 

5 Гасене или ограничаване на пожара с подръчни 

уреди за пожарогасене от инструктиран 

персонал 

Противопожарно ядро *  

6 Докладване за обстановката по евакуацията и 

пожарогасенето 

  

 

 

*Противопожарно ядро се формира за всеки етаж от сградата. Състои се от ръководител 

и членове. Планове за действия и временно извеждане при пожар се разработват за всеки етаж от 

сградата поотделно; 

- за цялата сграда;  

-за други сгради в двора на училището 

За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното разположение, разположението 

на алармено устройство (ако има такова), пожарен кран, ел. табло, пожарогасителна техника и 

др.  

Забележка: Схемите се поставят на видно място. Посоката на извеждане се чертае със 

зелен цвят.  

 

 

 

                                                                ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат. 

Основно координация и взаимодействие ще се осъществява с Общинския щаб  на тел. 

0888008060. 

2.Дейност на щаба при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване. 

2.1. от Дейност на щаба при опасност радиоактивно замърсяване  

Дейността на Директора на училището се изразява се в: 

2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 2.1.2.Оповестяване на личния 

състав ; 

2.1.3.Инструктиране на личния състав; 

2.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая един прозорец за проветряване, покрит с плътен 

памучен плат;  

2.1.5.Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и 

отдушници по указаните от специалист от способи ; 
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2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни 

дейности, изискващи събирането на много ученици на едно и също място като излети, екскурзии, 

игри  и т.н.; 

2.1.8.Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене”  

2.1.9.В стола на училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани в 

солидни опаковки храни; 

2.1.11. Да се монтират “виндфанг”/ полиетиленови завеси/ пред ученическия стол и 

входовете на училището; 

2.1.12. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати 

/перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване; 

2.1.12. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка 

на хранителните продукти в столовата; 

2.1.13. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и 

съхраняването им; 

2.1.14. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете; 

2.1.15. Да се приведе в изправност остъкляването и затварянето на прозорците и вратите; 

2.1.16. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта; 

2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита наличния 

състав; 

2.1.18. Ако се получат указания от общинския щаб за раздаване на йодни таблетки, 

цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените 

санитарни постове; 

2. 2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на Община Гоце Делчев. 

2.2. Дейност на щаба след радиоактивно замърсяване. 

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на 

района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното: 

2.2. 1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с 

опънат плътен памучен плат; 

2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ 

нареждане; 

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 

2.2.4. Движението извън сградата на училището става само с ИСЗ /памучно-марлени 

превръзки/; 

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;  

2.2.6. Пред входовете, стълбището и училищната сграда се поставят мокри изтривалки, 

които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване; 

2.2.7. Площадките между етажите и коридорите се измиват ежедневно с вода; 

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах; 

2.2.9. В стола не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;  

2.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в  стола. До осмото  

денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка. 

3. Осигуряване на мероприятията. 

 

ЧАСТ ПЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

1. Вероятна обстановка. 

При максимални води и пробив на язовирите по поречията на реките могат да се получат 

заливания на бермите, изравяне на дървостоя, скъсване на диги, а в некоригирани участъци и 

заливане и изравяне на земи. 
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При катастрофални наводнения, са възможни разрушаване на корекционните съоръжения, 

излизане на водите от коритата на реките и заливане на земи и селища. 

В районите на заливните зони ще се наложи провеждане на комплексни мероприятия по 

спасяването на   хора, животни, материални ценности и голям обем от възстановителни работи. 

2. Органите и силите, с които ще си взаимодейства щаба са: 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОбА Гоце Делчев - /чрез деж. 

по ОбСС - тел. 0888008060/; 

-Щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия на ОА Благоевград - /чрез деж. по 

ОСС - тел. 83-21-66; 

-Оперативен център към ОУ «ПБЗН» Благоевград - тел. 073-867496. 

-РС "ПБЗН" –Гоце Делчев - тел. 075160112; 

-ЦСПМ тел. 112; 

-ЕЕНСП – 112. 

3. Дейност на Щаба при опасност от наводнение: 

3.1.Щабът организира: 

 -Изнасяне на ценното имущество и документите от помещенията застрашени от 

наводнение; 

 -Временно напускане на помещенията, застрашени от наводнения; 

 -Уточнява маршрути за напускане при възникване на наводнение; 

- Запознаване на личния състав с правилата за поведение при възникване на наводнение. 

Осигурява се охрана на сградите. 

4.Дейност на Щаба при наводнение: 

Щабът организира и ръководи: 

 -Оповестяване на личния състав; 

 -Организира се своевременно извеждане на служителите на безопасно място и даване на 

указания за поведение и работа; 

 -Прави се проверка на изведените служители; 

 -Организира се първа помощ при необходимост 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1.Заповед за изграждане на Щаба. 

/Приложение № 1/ 

2.Заповед за изграждане на групи за защита при бедствия. /Приложение № 2/ 

3.Схема за оповестяване при авария. /Приложение № 3/ 

4.Схема за оповестяване на групите. /Приложение № 3, 4/ 

5. Списък  на видовете имущества на групите. /Приложение № 5/ 

6. Списък на материалите, необходими за херметизиране на помещенията/Приложение № 6/ 

7. телефонен указател / приложение № 7 

 

РАЗРАБОТИЛИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА  ПРИ БЕДСТВИЯ :   

  ИЛИЯ ДИНЕВ 

ЧЛЕНОВЕ:   ДАФИНА НИКОЛОВА 

                        КОСТАДИНКА КАСАПОВА 

                        СУЗАНА АДАМОВА 

                        ДИМИТЪР АГОВ 

                        БОЙКО ГРОШКОВ         
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Приложение №1 

 

ЗАПОВЕД 

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАБ   ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ ПЪРВО ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

                 ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

На основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 Да се изгради Щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи в Първо основно училище «Св.Св. Кирил и Методий» град Гоце Делчев 

в състав: 

 Председател: Людмила Атанасова Дерменджиева 

 Заместник-председател: Георги Костадинов Дерменджиев 

Членове: 

1. Магдалена Кирилова Цветкова 

2. Илия Крумов Динев 

3. Бойко Йорданов Грошков 

4. Димитър Асенов Агов 

За работно място на щаба се определя :  дирекцията на училището 

Телефони за връзка с щаба:  

  +359 89 346 1660  - г-жа Дерменджиева 

  +359 89 346 1666 – г-н  Дерменджиев 

  +359 89 346 1720-   г-жа Цветкова-Бусарова 

 С текста на настоящата заповед да се запознае целият личен състав. 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Георги Костадинов 

Дерменджиев – ЗДАСД в училището. 

Директор : 

/ Людмила Дерменджиева/ 
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Приложение № 2 

ЗАПОВЕД 

 

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ  БЕДСТВИЯ, 

АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

На основание чл. 36  

1. Група за наблюдение и оповестяване 

РЪКОВОДИТЕЛ: Атанас Илиев Терзиев 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Марияна Рускова 

2. Лина Панделиева 

2. Санитарен пост 

РЪКОВОДИТЕЛ: Елена Стоилова Радкова 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Антоанета Киневирска 

2. Гергана Вълчева 

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/ 

РЪКОВОДИТЕЛ: Даниела Караманова 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Дафина Николова 

2. Мария Икономова 

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /ЗС/ 

РЪКОВОДИТЕЛ: Димитър Атанасов Сърбов 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Иван  Николов 

2. Вангелия  Тодориева 

5. Група за противопожарна защита  

  РЪКОВОДИТЕЛ: Илия  Динев 

  ЧЛЕНОВЕ:            1. Бойко Грошков 

                2.Димитър  Агов 

С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица. 

 Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Георги Дерменджиев 

Директор: 

                                                                                                      / Людмила  Дерменджиева/
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                 Приложение № 3 

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служител -  

на смяна 

ЕДИННЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА 

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ -  

112 

 

Директор: Людмила Дерменджиева 

GSM-+359893461660 

 

 

ОЦ към РДПБЗН 

Благоевград 

073/ 867496 

 

 

 

РСПБЗН  

Гоце Делчев 

    075160112 

тел.112 

 

 

Деж. ОбСС 

Гоце Делчев 

0888006080 

 

 

ЦСМП 

 

Тел. 112 

 

РИОСВ 

БЛАГОЕВГРАД 

073/88314026 

БАСЕЙНОВА 

ДИРЕКЦИЯ 

073/882992 
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Приложение № 4 

 

СХЕМА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ 

ПРИ БЕДСТВИЯ В ,, ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ,,СВ.СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ,, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

Директор: Людмила Дерменджиева 

GSM: +359 89 346 1660 

 

     Атанас Терзиев 

Р-л група за 

наблюдение и 

оповестяване 

 

GSM+359 89 351 

0181 

Димитър Сърбов 

ръководител на 

група за 

експлоатация на 

колективните СЗ 

 

GSM+359 89 346 

1691 

Даниела Караманова 

Р-л група  за 

получаване и 

раздаване на ИСЗ 

 

 

GSM+359 88 877 8628 

 

       Илия Динев 

Ръководител  

противопожарна 

защита 

GSM+359 89 346 

1711 

 

 

 

Елена Радкова 

Ръководител 

Санитарен пост 

GSM+359 89 647 

6411 
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                                                                                                                   Приложение 5 

СПИСЪК 

на видовете имущества на групите 

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

1. Индивидуални средства за защита   

1.1. Противогази – ГП 1   

1.2. Респиратори   

1.3. Памучно-марлени превръзки  20 

2. Медицинско имущество   

2.1. Санитарни чанти/аптечки  2 

2.2. Носилки  1 

3. Противопожарно имущество   

3.1. Пожарогасители  11 

3.2. Кофи  4 

3.3. Тупалки гумени   

4. Транспортни средства   

4.1 Леки аватомобили   

4.2 Товарни автомобили   

4.3 Багери, кранове, фадроми   

 5. Малогабаритна техника   

5.1 Моторни резчки/ъглошлайф/флекс   

5.2 Мотопомпи   

6. Друго имущество   

6.1 Лопати криви/прави  2 

6.2 Кирки  1 

6.3 Ръчни колички   

6.4 Чували за пясък  20 

 

 

 



 

 

 

52 

 Приложение № 6 

С П И С Ъ К 

на примерни материали, необходими за херметизиране на помещенията  

№ по  

ред 

      Наименование Мярка  Норма за изчисляване 

1. Полиетилен  11 кв.м Площта на прозорците и вратите, предвидени за 

уплътняване 

(А+0,3м) Х  (Б+0,3м) кв.м. 

2. Брезент/одеала/за входните 

врати. 

22 кв. м Площта на всяка врата.  

 (С+0,6 м) Х ( Д+0,6м) 

3. Хартиена лента 

или тиксо с ширина 

 5см. /ролки/ 

3 бр. За уплътняване на стъклата и рамките  

на прозорците 

4. Лепило 

/тубички/ 

 бр. За залепване на хартиените ленти. 

 

5. 

 

Пирони - 4 см. 1 кг- За закрепване на бризента и 

одеялата  

6. Тъкани за изтриване 

със съответни раз- 

твори  

33  

кв.м 

За уплътняване праговете под вратите и  

Измиване на пода и коридорите 

7. Оцет 5 л. 

 

За приготвяне на неутрализиращи разтво- 

ри 

8.  Сода за хляб 555 гр. За приготвяне на неутрализиращи разтво- 

ри 

9. Чук 1 бр.  

10. Други материали   Изтривалки на входните врати за изтриване на 

обувките 

 

Приложение № 7 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 

№ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И 

ФАМИЛИЯ 
ДЛЪЖНОСТ 

ТЕЛЕФОНИ 

служебен 

До-

ма-

шен 

мобилен 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ - БЛАГОЕВГРАД 

 
ДЕЖУРЕН 

+359 (73) 88 14 01 
   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 ДЕЖУРЕН 
 

 
 0888006080 



 

 

 

53 

ОУ ПБЗН 

 

 ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ 

НОМЕР ЗА СПЕШНИ 

ПОВИКВАНИЯ 

ДЕЖУРЕН 112   

 РС „ПБЗН” –ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЕЖУРЕН 
 

160  
  

 

П Л А Н   Г Р А Ф И К 

за провеждане на мероприятия по изпълнение на Плана за защита при бедствия и по пожарна 

безопасност в Първо основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Гоце Делчев, през 

учебната – 2022/ 2023 г 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 
ОТГОВОРНИК 

 
Забележка 

1 2 3 4 5 

1. 

Извършване актуализация на Плана 

за защита при бедствия 
м. септември 

     

Председател, 

комисия 

 

2. 

Запознаване служителите със 

съдържанието на Плана за защита 

при бедствия срещу подпис 

13.09.2022 

  

Председател 
 

3. 

Да се спазва учебната програма и да 

се вземат в час на класа темите по 

защита при бедствия, съгласно 

разпределението на учебното време 

по теми 

постоянен 

 

 

Класни 

ръководители 

 

4. 
Създаване на клуб „Млад спасител“ с 

ученици от 3 до 7 клас  
м. октомври 

       Динев 
 

4. 

Провеждане тренировка по 

практическо проиграване на плана за 

евакуация и действията при “Пожар“ 

м. октомври 

 Директор, 

председател  

5. 

Провеждане тренировка по  

проиграване на плана за евакуация и 

действията при ,,Земетресение” 

м. април  

Директор, 

председател  
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6. 

Програма „Приятели с водата” 

обучение по водна превенция за деца 

от 3а клас.  

Отг. Илия Динев 

м. май 

Динев 

 

7. 

Да се  поддържат евакуационните 

пътища и изходи съобразно 

изискванията на противопожарните 

строително-технически норми.   Да 

се поддържат в изправност пътищата, 

проходите и входовете свободни от 

материали, а през зимата почистени 

от снега 

постоянен 

 

Зам. Директор 

АСД 

 

8. 

Участие в състезанията „Защита от 

пожари, бедствия и извънредни 

ситуации“ 

м.юни 

Динев с клуб 

„Млад 

спасител“ 
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План на комисията по професионално и кариерно ориентиране  

за учебната 2022/2023 година 

                                                                                  

Председател: Соня Божикова 

Членове: Димитър Агов, Венелина Качанова 

 

Основни приоритети: 

1. Осигуряване на специализирана информация на учениците за възможностите на средното образование, подпомагаща професионалното им 

ориентиране. 

2. Осъществяване на контакти с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни 

източници за подпомагане на училищните дейности. 

3. Развиване на способността на учениците сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения. 

Цели: 

1. Информиране 

- предоставяне на значима и актуална информация за вземане на решения в образователен и професионален план, насочване към източници за 

допълнителна информация 

2. Съветване  

- предоставяне  на възможност за обсъждане на въпросите, касаещи избора на професия и развитие на кариера 

3. Развитие и подпомагане 

- индивидуален образователен и професионален избор на учениците в съответствие с възможностите на образователната система и пазара на труда 

  

Дейности: 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол  Критерии за оценка Финансиране 

 

Проучване  интересите и 

желанията на учениците и  

планиране на подходящи 

теми за часа на класа 

месец септември  

 

Класните 

ръководители  

Председателят на 

комисия 

Изготвени годишни 

разпределения от 

класните 

ръководители за ЧК 

Не се изисква 
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Срещи на учениците  с 

родители с различни 

професии. 

постоянен Класни ръководители 

1- 7 клас 

Председателят на 

комисията 

Проведени срещи във 

всяка паралелка 

Не се изисква 

Среща с представителите 

на Сеизмологична 

станция с. Мосомище, РС 

„ПБЗН” гр. Гоце Делчев и 

РС „Полиция” гр. Гоце 

Делчев. 

месец февруари, 

март 

Класните 

ръководители на 7 клас 

Председателят на 

комисията 

Присъствие на всички 

ученици  от 7  клас и 

класните 

ръководители 

До 150.0 лв за 

транспорт 

Посещения на фирми и 

предприятия на 

територията на гр. Гоце 

Делчев 

месец март, април Класните 

ръководители на 7 клас 

Председателят на 

комисията 

Присъствие на всички 

ученици  от 7  клас и 

класните 

ръководители 

До 100.00 лв за 

транспорт 

Запознаване на учениците 

от 7 клас с държавния 

план прием в средните 

училища. 

месец април 

 

Класните 

ръководители на 7 клас 

Председателят на 

комисията 

Информирани всички 

ученици  от 7 клас  

Не се изисква 

Изготвяне на списък на 

хронично болни ученици 

от 7 клас. 

месец април Медицинската сестра Председателят на 

комисията 

 Актуален списък от 

медицинска сестра 

Не се изисква 
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Провеждане на 

родителски срещи с 

представители на 

средните училища от 

града с ученици от 7 клас 

и техните родители с цел 

„Възможностите на 

средното образование – 

условия и прием”. 

месец май Класните 

ръководители на 7 клас 

 

Председателят на 

комисията 

Присъствие на всички 

родители от 7  клас и 

класните 

ръководители 

Не се изисква 

Среща с родители на 

хронично болните 

ученици от 7 клас с цел – 

разясняване на условията 

и предимствата за прием 

след 7 клас. 

месец май Класните 

ръководители на 7 клас 

Председателят на 

комисията 

Присъствие на всички 

родители на хронично 

болни ученици  и 

класните 

ръководители 

Не се изисква 

Осигуряване на рекламни 

материали и сведения за 

различните средни 

училища. 

постоянен Класните 

ръководители на 7 клас 

Председателят на 

комисията 

Налични рекламни 

материали  

Не се изисква 

 

        План на комисията по хранене на учениците I-VI клас за учебната 2022/2023 година   

Председател: Гергана Вълчева 

Членове: 

Антоанета Киневирска 

Елвира Караманова 
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Елена Банева 

Костадинка Касапова 

Лина Панделиева 

Миглена Буцева 

Нина Павлевичина 

Петрана Пицева 

Янка Лазарова 

Mед. сестра 

 

Мерки – Covid 19: 

 

• Хранене по график; 

• Дезинфекция на масите за хранене след всяка група; 

• Организация за хранене под формата на кетъринг  с индивидуални прибори; 

• Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат); 

• Да не се допуска споделяне на храни и напитки.  

 

I. Цели:  

1.  Да се осигури подходяща закуска и топъл обяд за учениците от всички класове в ЦOУД; 

2. Да се осъществява  контрол върху спазване режима на храненето на учениците, качество на продуктите, спазване грамаж на порциите, хигиена в 

училищния стол, спазване на предварително определеното седмично меню; 

3. Провеждане на мероприятия и инициативи за изграждане и утвърждаване на здравословен начин на хранене, като част от цялостния здравословен 

начин на живот на учениците; 

4.  Дезинфекция на местата за хранене; 

 

II. Задачи: 

Здравословното хранене определя не само нормалния растеж и развитие на ученика, но и неговата работоспособност в обучението. Здравословно е 

разнообразното, балансирано и редовно хранене. Комисията по хранене се стреми да осигури максимални условия за здравословно хранене на 

учениците. Храненето на учениците трябва да се извършва съобразно: 

Наредба № 37 от 21 юли 2009 година/ в сила от 15.09.2009   

Наредба № 2 от 20 януари 2021 година/ в сила от 13.02.2021 
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С тези наредби се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, 

училищните столове. Изискванията на наредбата се прилагат и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, както и за 

храни, предлагани в извън училищни педагогически заведения за деца.  

Храните, предлагани в обекти по чл.1, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и 

националното законодателство. Храните, предлагани в местата по чл. 1, се доставят от обекти, регистрирани по чл. 26 или одобрени по чл.31 от 

Закона за храните.  Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и нейната безопасност.  При 

транспортирането на храните се спазват изискванията на ПриложениеІІ, глава ІVна Регламент (ЕО)№ 852/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета от 29 април 2004 г. Относно хигиената на храните (ОВ,специално българско издание, 2007 г.,глава 13, том 44) и на наредбата по чл.7, ал.5 

от Закона за храните. 

Предварително опакованите храни, предлагани в обекти по чл. 1, трябва да са в опаковка, която предпазва храната от външно замърсяване и 

непроменя органолептичните ѝ характеристики. Пакетираните храни, предлагани в обекти по чл.1, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно 

наредбата по чл.19 от Закона за храните.В обектите по чл.1 не се допускат храни с нарушена цялостна опаковката.  В обектите по чл. 1 не се допускат 

храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност.  Храните се съхраняват при условията, определени от 

производителя, и се предлагат в срока на трайност.В обектите по чл.1 не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества 

пестициди и химични замърсители над максимално допустимите стойности.В обектите по чл. 1 не се допускат храни, съдържащи, съставени или 

произведени от генетично модифицирани организми, и храни, обработени с йонизиращи лъчения. В обекти по чл.1 освен бутилирани натурални 

минерални, изворни и трапезни води съгласно за здравословно хранене на учениците (ДВ,бр. 63 от 2009 г.)се предлагат и "ароматизираниводи", 

съдържащи освен вода само"естествени ароматични вещества"и/или" естествени ароматични препарати "и "обогатениводи", съдържащи освен 

водадобавени "витамини и минерали", съгласно Регламент(ЕО)№ 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. Относно 

хранителни и здравни претенции за храните (ОВ,специално българско издание, 2007г.,глава15,том18). В обекти по чл.1 се предлагат само храни, 

отговарящи на специфичните изисквания на тази наредба, както и храни, произведени съгласно изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 

889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното 

производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и 

контрола(ОВ,L250,18.09.2008г.)(Регламент(ЕО)№ 889/2008). 

Фирмата, която ще осигурява храненето в І ОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев, да се запознае с гореспоменатите наредби и да ги 

спазва. 

 

 

III. Дейности на Комисията по хранене: 

Във връзка с пълноценното и здравословно хранене на учениците от първи до седми клас, комисията по хранене при І ОУ,, Св. Св. Кирил и Методий“ 

в град Гоце Делчев, ще извършва следните дейности: 

1. Изготвя план за работа през настоящата учебна година – 2022/2023. 
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Срок; 12.09.2022 г. 

Отг. Председател  

и членове на КХ 

2. Запознава на ПС ръководството на училището, учителите и медицинското лице с изготвения план. Ако е необходимо внася промени и допълнения. 

Срок; 12.09.2022 г. 

Отг. Председател на КХ 

 

3. Изготвя график за учениците от 1 – 4 клас, по който ще закусват. 

Срок; 12.09.2022 г. 

Отг. Председател 

 и членове на КХ 

4. Изготвя график за обедното хранене на учениците от 1 – 6 клас. 

Срок: 12.09.2022 г. 

Отг. Председател 

и членове на КХ 

 

5. Запознава учителите, пряко ангажирани с храненето на учениците, с изготвените графици. 

Срок:12.09.2022 г. 

Отг. Пр. на КХ 

6. Определя ден от седмицата, в който учениците ще получават плод за закуска и го съгласува с директора  на училището. 

Срок: 12.09.2022 г. 

Отг. Председател на КХ 

7. Контролира изготвянето на менюто да става  ежемесечно в съответствие с действащите разпоредби и в присъствието на член от комисията. 

Срок: постоянен 

Отг. Председател  

и членове на КХ 

 

8. Ежедневно следи за изпълнението на менюто, хигиената в училищния стол, спазване на графика за хранене и качеството на храната, както следва: 

 

• Мед. сестра – всеки ден от  учебната седмица; 

• за І клас – отговорник: Мария Дарева /закуска/, Гергана Вълчева /обяд /; 

• за II клас –отговорник: Силва Тричкова /закуска/, Петрана Пицева 
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/ обяд /; 

• за ІІI  клас – отговорник: Стойна Москова /закуска/, Нина Павлевичина /обяд/; 

• за ІV  клас – отговорник: Лина Панделиева /закуска/, Елвира Караманова /обяд/; 

• за V клас – отговорник: Ана Матерова /обяд/; 

• за VI –  отговорник: Янка Лазарова /обяд/.                              

 

                                                                                                                                               Срок :  постоянен 

Отг. Посочените лица 

9. Членовете на комисията следят  за качеството и годността на продуктите, които ще бъдат използвани при приготвянето на храната. Порциите и 

грамажът да са съобразени с възрастта на децата и да отговарят на действащите наредби, свързани с храненето. Периодично извършват проверка и 

съставят констативен протокол. 

Срок :  постоянен 

Отг. Председател и членове на КХ  

 

10. Членовете на комисията и учителите, ангажирани с храненето на учениците, ежедневно следят за спазване на: 

• лична хигиена на учениците преди хранене;   

• хигиена на мястото на хранене; 

• културно поведение по време на хранене; отношение към околните, към персонала, към учителите; 

• храненето да става  само в ученическия стол, а  ако се наложи да става навън  под ръководството на класните ръководители; 

Срок: постоянен 

Отг. Членовете на КХ 

 и учителите, ангажирани  

с обедното хранене 

11. При инициатива от учител, свързана със здравословното хранене на учениците, КХ съдейства за осъществяването ѝ.   

Срок: постоянен 

Отг. КХ 

12. Във връзка със здравословния начин на хранене, добро умствено  и физическо развитие на учениците, училището всяка година се стреми да 

предоставя допълнително плодове и мляко по схемите ,,Училищно мляко“ и ,,Училищен плод“, на Министерство на земеделието, храните и горите. 

Комисията по хранене следи  качеството на доставените продукти. При констатиране на нарушения изготвя протокол и своевременно информира 

директора на училището. 

Срок: постоянен 

Отг. КХ 
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IV. График за хранене 

График закуска : 

първи клас  –  9 20 .до  9 40 

втори клас  –  15 25  до 15 45  

трети клас – 9 15 до  9 35  

четвърти клас – 10 00  до  10 20  

 

График обяд: 

втори клас  –  11 50 до 12 10    

първи клас  –  12 10 до 12 40  

трети клас  –  12 40 до 13 00  

четвърти клас – от 13 00 до 13 20 

пети, шести клас   –  от 13 20  

 

СТРАТЕГИЯ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ,  

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

Съставили Магдалена Цветкова – Бусарова – ЗДУД 

Величка Писина – Златкова – главен счетоводител 

Утвърдил: Директор: Людмила Дерменджиева 

Дата на последна промяна: Септември 2020 г. 

Валидност до септември 2023г. 
А. Същност и цели на Стратегията за управление на риска 

Стратегията за управление на риска /СУР/ в е разработена на основание чл. 12 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор. Тя е основен документ, който подпомага постигането на стратегическите цели на училището като посочва и конкретизира механизмите за 

управление на риска. 

СУР кореспондира със стратегическите цели на училището като се основава на жизнения цикъл на организацията, прилага системен подход 

чрез количествен метод. Методологията включва: 

От каква философия ще се ръководи – мисия на училището 
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Процедура по анализ, планиране и мониторинг – стратегичсеки цели на училището 

Как ще се реализира практически – оперативен годишен план 

Настоящият документ се опира на следните принципи: 

Решенията на проблемите са инвестиция 

Образованието е за хората 

Информационната система е важна част от системата на образованието 

СУР вкючва задълбочено проучване и анализ на заплахите, като обръща внимание на профила на предполагаемите рискове в Първо ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев в условията на второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Тя се прилага за всички в училище. 

Целите на Стратегията за управление на риска в училище са свързани с: 

• разбиране за процеса по управление на риска на организационни нива в училище. 

• изграждане на отговорност, свързана с управлението на риска. 

• управлението на риска като част от процеса по взимане на решения.  

• Постигане на съответствие с изискванията на чл.8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно 

докладване за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК). 

Настоящата Стратегия за управление на риска влиза в сила от датата на нейното утвърждаване и е в сила за три годишен период.  

Актуализирането на Стратегията за управление на риска се извършва на всеки три години, или при настъпване на съществени промени в 

рисковата среда.  

Комисия по управление на риска извършва постоянно наблюдение на процесите по управление на рисковете в училище, като съгласува 

проектите за актуализиране на Стратегията и модела за управление на риска с цел осигуряване на последователен подход към оценката на риска, 

основан на одобрени принципи и стандарти. 

 

Б. ПРОЦЕС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

І. Понятия 

Заплаха – всяко събитие, което потенциално може да нанесе вреда на организацията. Тя се превръща в риск, само когато е налице уязвимо 

място в системата. 

Видимост- мярка за интереса на външни обекти към системата. 

Риск - заплаха, която може да повлияе негативно върху постигне целите на организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността 

от настъпването му. 

Профил на риска –количествено измерване на степента на заплаха, видимост на заплахата, уязвимост на системата и оценка на последствията. 

Процес на управление на риска е последователността от действия на ръководството, насочени към изследване и въздействие върху 

съществуващите рискове.  
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Система /модел/ за управление на риска е механизъм за вземане на решения, чрез който ресурсите се разпределят така, че да се получи 

оптимално третиране на риска.  

Риск апетит е степентта на риск, които може да бъде поет, за да бъдат постигнати стратегическите и оперативните цели и реакцията към него 

дали училището ще поеме, прехвърли, избегне или ограничи риска и второ, как и чрез какви дейности ще бъде изразена тази реакция.  

Риск рейтинг- остатъчен риск е резултат от стойността на риска и ефективността на контрола. Скалата на оценка е следната: 

1-15 – приемлив риск /рейтинг/ 

16-54 – изисква внимание/рейтинг/ 

55-81– неприемлив/рейтинг/ 

ІІ. Отговорности 

Директорът и главният счетоводител отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол в организацията и конкретно 

финансовото обезпечаване на всички дейности, свързани с целите и задачите на училището. Те се отчитат пред ПРБК за своята дейност по 

отношение на финансовото управление и контрол. 

Директорът сформира комисия по управление на риска с цел гарантиране на постоянно наблюдение на процесите по управление на рисковете 

в училището. Комисията има за цел на сигнализира своевременно появата на заплаха за системата и предложи дейности за минимализирането и 

като риск. Рисковете се вписват в регистър като част от процеса на планиране. 

Отговорните лица преглеждат регистъра на рисковете и изготвят профил на риска, с последващи мерки. Съвместно с комисията по 

управление на риска информират служителите за актуалното състояние и плана за действие.  

Информация и комуникация. Необходима е на всички нива, за да се определи, оцени и отговори на риска. Информацията и ефективната 

комуникация води до ефективен вътрешен контроли постигане целите на стратегията за управление на риска. Комуникацията тече по вертикалните 

и хорионтални връзки на структурата на училището като най-важен канал се определя между ръководството и служителите. Предоставяната 

информация е наложително да бъде своевременна, уместна, актуална, точна, вярна и достъпна. 

Директорът трябва да има информация за най-важните рискове за училището по отношение реализирането на стратегическите цели и 

финансовата обезпеченост, както и за възможните загуби на бюджетни средства в част приход-разход. Директорът координира информацията за 

процеса на управление в подстрктурите на училището 

Мониторинг. Цялостният преглед на дейността на училището води до увереност, че въведените контролни дейности функционират според 

предназначението си и остават ефективни във времето. Мониторингът се осъществява при изпълнението на всяка конкретна дейност от 

стратегическия план на училището. 

Директорът носи отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите. 

Отговорностите включват следното:  

• Ефективното управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му; 

• Идентифициране на значимите рискове и оценка на влиянието на тези рискове върху постигането на стратегическите и оперативните цели – 
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анализ на средата и оперативен план за реализиране на дейностите; 

• Въвеждане адекватни контролни дейности за управление на рисковете и осигурява ефективното им прилагане 

• Изготвяне на план за реализиране на дейностите от отговорните лица; 

• Изготвя доклад при изпълнението на дейностите от годишния план, които съдържа количествен и съдържателен анализ на дейността; 

• Предприема действия за подобряване структурата и дейността на училището. 

 

ІІІ. Регистър на рисковете на ниво училище 

      Вписват се рискове, които има вероятност да засегнат системата относно безопасността и могат да доведат до сериозни негативни 

последици за ученици, родители и персонал, като: 

• финансови рискове; 

• възпрепятстване изпълнениетона стратегическите цели; 

• рискове за имиджа на училището; 

• рискове за репутацията на персонал; 

• проблеми, засягащи целите и функционирането на системата на всички нива.  

Рисковете се класифицират в следните Риск-клас: 

Управление и надзор – напр. Лоша комуникация от страна на ръководството; Липса на контакт с ръководството (освен с прякото 

ръководство); Неправилно взимане на решения/неподходящ процес по взимане на решения и неподходящо делегиране на правомощия; Липса на 

риск-интелигентно взимане на решения; решенията се взимат без адекватно да се вземат предвид всички свързани рискове; Неспособност да се 

поставят под въпрос решенията и мнението на ръководството; Неспособност да бъдат наказани служителите в случай на неспазване на правилата.  

Стратегии и планиране – напр. Недостатъчни обществено значими инициативи; липса на достъпност в сградата; Неадекватна икономия на 

енергия; корупция; Негативни нормативни промени, регулации с негативен за дейността ефект; Финансов риск; Невъзможност за синхронизиране 

на функционалните стратегии и цели с по-общите стратегии на общината.  

Оперативна дейност и инфраструктура – напр. Лоша вътрешна организация и последователност на процесите; Неподходящо използване на 

ресурси; Непълноценно използване на нематериалните активи; Ненавременни, закъснели дейности по поддръжка и ремонт; Недостатъчен контрол 

на записите в главната книга; Неспазване на управленските решения и контрол; недобро разпределение на задачите; затруднен мониторинг; 

Недостатъчни предварителни проучвания в човешките ресурси; Неясни стратегии за комуникация и промяна в управлението; Неясно разпределение 

на правомощията; Неефективни програми за обучение и развитие на персонала; Критични данни не се архивират в помещения извън сградата; 

Неоторизиран достъп до лични данни; Ненавременна детекция и докладване на проблеми; Неспособност да се разрешават проблеми; Неспазване на 

клаузи и условия по споразумения; Неподходящи финансови контроли; Неефективна оценка на риска от съдебни дела; 

Непоследователни/противоречиви съобщения 

Съответствие- напр. Липса на програма за обучение, обхващаща цялата организация; Не са установени програми за осигуряване на 

съответствието и не се предприемат дисциплинарни мерки; Не са създадени подходящи политики и процедури; Прекомерни или хаотични, 
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противоречащи си политики и процедури; Неподходящи или недостатъчни ресурси за ефективното докладване на проблеми; Не са 

установени необходимите контроли, които да ограничат идентифицираните рискове; Възнаграждението не е обвързано с персоналната отговорност 

Докладване – напр. неспазване на приложимото законодателство и нормативни изисквания; Липса на ефективен вътрешен контрол; Липса на 

разделение на отговорностите; Неправилно докладване 

 

В.ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 Стартовата позиция за извършване на цялстния процес на анализ на средата, идентифициране, определяне на контроли включва 

отговор на следните въпроси: 

Какви ресурси трябва да бъдат защитени-нашите ценности 

От какво трябва да бъдат защитени и вероятността заплахата да се случи- заплахата 

До какво ще доведе риска, ако се случи, краткосрочно или дългосрочно-въздействието 

Как конкретно да ги защитим- контролите 

Какво конкртно ни остава да направим – остатъчен риск 

 

І. Управлението на риска преминава на два етапа: 

Оценка на възможните загуби 

Избор на средства за свеждането им до приемливо ниво 

 

1.Оценка на възможните заплахи/ рискове - първи етап /Приложение 1/ 

Събиране на информация и идетифициране на рисковете, външни и вътрешни, застрашаващи постигането на целита на училището- брой 

ученици; промени в персонала; извършени проверки и предписания; промени в нормативни атове, регламентиращи дейността; промяна в 

информационните системи в системата; взцаимодействие в подструктурите на училището. Определяне и анализ на рисковете / SWOT /. 

Оценка значимостта на всеки риск, вероятност от появата му и влиянието, което ще окаже. Изготвяне на доклад от длъжностно лице за 

параметрите на риска. 

Категоризация на риска – висок, среден, нисък. Рискът е висок, когато не е покрит с контролна процедура. Среден - известна степен е покрит 

с контролна процедура. Нисък- когато е покрит с контролна процедура с висока ефективност и липсват или има незначителни отклонения. 

Определяне интересите на училището относно толериране или намаляване на съответния риск. 

Идентификация на риска Оценка на вероятността за случване Измерване влиянието на риска 

.................. .................... ............... 

1.1. Методи за идентифициране 

Идентифицирането на рисковете в училището се извършва чрез 
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• Фактически проверки на място; 

• Проверка на документи; 

• Писмени становища; 

• Въпросници; 

• Фокус групи; 

• Други методи по преценка на ръководството. 

1.2. Вероятност  

Представлява оценка на степентта на проява на риска по следната скала: 

1. не е вероятно да се прояви 

2. рядко се проявява 

3. възможна е проявата му 

4. вероятна е появата му 

5.  почти е сигурно да се прояви 

1.2. Влияние 

Оценката на влиянието е отговор на въпроса: Ако този риск възникне, какво ще бъде въздействието му върху постигането на целите ви?  

Първоначално се избира подход за оценка влиянието на риска - количествен/загуба на средства, брой нарушения, брой засегнати други 

звена и лица /, качествен- какви структури ще засегне; честота ня проявяване; видимост; безопасност за съществуване на системата; хипотеза за 

последствия и отражението върху изпълнението на целите на училището. 

Скала за оценка: 

1- несъществено влияние върху системата 

2- малко влияние върху системата 

3- умерено влияние върху системата 

4- съществено влияние върху системата 

5- изключително голямо влияние върху системата 

При оценяване степента на влияние на риска се имат предвид следните аспекти от функциониране на подструктурите: 

• Дейности; 

• Ресурсно осигуряване; 

• Организация на процесите; 

• Степен на постигане на целите, система за отчитане и докладване на резултатите; 
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• Въздействие на външни фактори върху подструктурата; 

• Участие на подструктурата в комуникационните процеси в училището; 

• Изпълнение на предписанията от предходни проверки. 

2. Избор на средства за свеждането на риска до приемливо ниво- втори етап 

Определяне на конкретни контролни дейности, съобразно възникналия риск. Контролните дейности са отговорност на ръководителите на 

всички управленски нива и подструктури. Тези дейности са: 

• Превантивни, тези които възпрепятстват възникването на нежелани събития; 

• Констативни, тези които се установяват като появили се и се докладват на отговорното длъжностно лице; 

• Корективни, целящи да поправят последиците от настъпилите нежелателни събития. 

Изготвя се доклад, включващ описание по следните параметри: 

№ Параметри на риска Описание на параметрите 

1 Обхват на риска Описание на обхвата на събитията, вид, връзка с други обстоятелства 

2 Характер на риска Свързан със стратегията, оперативно изпълнение на дейността, финасов или друг във връзка с 

последствията, до които води 

3 Фактори, кито влияят на риска Групи хора, ситуации, както и описание на възможните следствия от тяхната дейност 

4 Количествена характеристика на риска Количествена прояман , до която води риска 

5 Праг на поносимост Степен, която може да бъде понеселена при „реализиране на риска“ 

6 Механизми за контрол и управление на 

риска 

Мерки за овладяване, стопиране и пренасочване на риска 

7 Мерки за предотвратяване на повторно 

стартиране на същия риск 

Конкретни дейности за подобряване и предотвратяване на риска; мерки за подобряване 

функционалната и стратегическата структура на училището. 

8 Стратегия за реализиране на мерките Стъпки за изпълнение на мерките 

 

ІІ. Методи за управление на риска/реакция към риска/ 
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 Ограничаване на риска. Това е метод за изграждане на контроли/контролни дейности/, предоставящи разумна увереност за 

ограничаване на риска в приемливи граници в зависимост от значимостта на риска. Рисковее при този метод се наблюдават периодично. 

 Прехвърляне на риска. Използва се когато рискът е оценен като висок и трябва да бъде „прехвърлен” към друга организация. Класически 

пример е застраховането. 

 Толериране на риска. Метод при рискове, които имат незначително влияние върху постигане на целите или ползите от предприемане на 

действия са многократно по-високи от очакваните ползи. Рискът се приема, но се наблюдава постоянно, тъй като е възможно различни фактори да 

променят неговата степен. 

Прекратяване на риска. В определени случаи рискове могат да се намалят или ограничат до приемливо равнище, единствено чрез 

прекратяване на дейността. Бездействието също може да е риск, защото при него не могат да се постигнат целите.  

Настоящата стратегия подлежи на мониторинг от първостепенния разпоредител с бюджетни средства, както и промяна при изменение на 

обстоятелствата и/или нормативните актове. 

Г.План за действие 

1.Разработване на контролни дейности  

За рисковете, за които е избрана реакция „Ограничаване”, се прилагат контроли, насочени към:  

• ефективността на действащата организационна  структура; 

• приетите политики и процедури за постигане на планираните резултати и цели. 

• осигуряване спазването на нормативната рамка; 

• спазване на етичните принципи; 

• съответствие на дейностите с установените правила; 

• спазване на политики , процедури и договори.  

• затягане на финансовата дисциплина,т.с.  прякото одобрение на ръководството 

• Стриктно осчетоводяване съгласно законовите изисквания  

• Защита на активите 

 На базата на избраната реакция на рисковете се определят съответните  дейности от превантивен, констативен или корекционен характер, 

които се вписват в Плана за действие /Приложение №4/. Броят и обхватът на контролните дейности трябва да е достатъчен, за да даде увереност, 

че съществените рискове са ограничени до приемливи нива. Например: 

• нива и процедури за разрешаване и одобрение; 

• система за двоен подпис; 

• докладване и проверка на дейностите и оценка на операциите; 

• сигурност и защита на активите и информацията; 
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• разделение на отговорностите по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност за одобряване, изпълнение, 

осчетоводяване и контрол; 

• правила за достъп до активите и информацията; 

• предварителен контрол за законосъобразност; 

• процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции; 

• процедури за мониторинг / наблюдение; 

• правила за управление на човешките ресурси; 

• правила за документиране на всички операции и дейности; 

• контроли в областта на информационните технологии (ИТ контроли); 

2.Анализ на разходите и ползите от  контрола   

- определяне на влиянието от въвеждането на новите или подсилените контроли; 

- определяне на влиянието от невъвеждане на контролите. 

3.Дефиниране на специфични дейности за ограничаване или третиране на риска и ясно определяне на роли и отговорности  

Планът за действие има следните характеристики: 

• Включва ясно дефинирани индивидуални и групови отговорности; 

• Предвижда стриктни крайни срокове за изпълнение; 

• Мотивира служителите и създава чувство за лична отговорност . 

• Определя и разграничава функциите, свързани с ръководството, изпълнението и надзорна на дейностите, както и линиите на докладване 

между тях; 

• Позволява лесно и обективно проследяване на изпълнение 

Срокът за представяне на плана за действие за следващия отчетен период е до 15.11. на текущата година.  

      4.Мониторинг и докладване 

Използваните техники с цел да се подпомогне процесът по мониторинг (наблюдение) на рисковете са: 

• Идентифициране и проследяване на показателите за риска, които могат да действат като системи за ранно предупреждение. 

• Напредъкът по отношение на ограничаването на риска следва да бъде обсъден на  срещи във всяка една структура в срок  до 15.10. на 

текущата година. 

• Всяка организационна структура трябва да докладва за прогреса по изпълнението на годишния план за действие за предходната година, на 

кмета на общината в в срок до 28.02. на следващата година.  

Форма и съдържание на докладите 

Минималните изисквания по отношение съдържанието на докладите за управлението на риска във всяка структурна единица са: 

• Ясно описание на риска, включително на контекста на риска; 
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• Целта, на чието постигане влияе; 

• Оценката на влиянието, вероятността, стойността на риска, рейтинга и на остатъчния размер на риска; 

• Съществуващи контроли за отговор на риска; 

• Предложената стратегия за намаляване на остатъчния риск с допълнителни действия/контроли; 

• Собственик на риска. 

Оценка се прави само за идентифицираните рискове, които са описани в колона №4 в съответствие със съществуващите контролни дейности 

от колона №8. Колона №8 се попълва, като в нея се описват контролите които са действали преди периода, за който се съставя регистъра на риска.  

   ІІІ.Контрол върху остатъчен риск 

 След като се определи стойността на риска като средно аритметично от оценките на влиянието и вероятността следва съдържателна преценка 

на това, дали сме в състояние и доколко можем да контролираме този риск, ефективни и адекватни ли са контролите, които предвиждаме или трябва 

да бъдат актуализирани.  

Ефективността и адекватността на контрола се определят по следната скала: 

1- трябва да направим много по-малко 

3-трябва да правим по-малко 

5-усилията, които полагаме за този риск са напълно адекватни 

7-трябва да направим повече 

9-трябва да направим много повече 

В риск регистъра попълването на тези данни ще определи окончателната степен на риска, т.с дали е приемлив или не със съответните 

изискуеми действия.  

Настоящата стратегия подлежи на мониторинг от първостепенния разпоредител с бюджетни средства, както и промяна при изменение на 

обстоятелствата и/или нормативните актове. 

Риск регистрите на всяко структурно звено се представят от съответния ръководител пред Комисията по оценка на риска веднъж годишно до 

30.09., заедно с представянето на целите, описани в годишния оперативен план на училището. Отговорен за представянето им е ръководителят на 

всяко структурно звено. 

Приложение 1 

Процес по управление на риска  

Стратегически план на училището за период от три години 

Годишен оперативен план – ежегодно 

План за действие, съгласно идентифицираните в стратегическия план заплахи/рискове – на три години или при необходимост 

 

SWOT 
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Вътрешни фактори Силни страни Слаби страни Идентифицирани рискове/виж регистъра 

Материална база 

Сграден фонд 

 

 

 

 

 

 

Прилежащи площи 

 

 

Технически средства 

В много добро 

състояние 

Ремонтирана и 

иновирана 

Възможност за 

разлини 

допълнителни 

дейности 

Спортни и други 

мероприятия 

 

Оборудване-

медии, екрани, 

бели дъски 

Значителни разходи 

за подържане 

 

Значителни разходи 

за поддържане 

 

 

 

Затруднен контрол 

и охрана 

 

Изискват обучение 

за използването им 

 

Невъзможност за големи инвестиции 

Неподходящо изполване на материалните ресурси 

Ненавременни, закъснели дейности по поддръжка и ремонт 

Неефективни програми за обучение и развитие на персонала 

Загуба на информация, поради отсъствие на архивиране 

Помещения/класни 

стаи/кабинети/адми

нистративни 

помещения 

 

 

 

 

 

Помещения СОП 

 

 

 

 

 

 

Обновени  и 

оборудвани 

Класна система 

Опазване на 

имуществото  

Разпределени 

отговорности 

Възможност за 

специализирани 

занимания 

Развитие на 

потенциала на 

деца, нуждаещи се 

от обща и 

допълнителна 

подкрепа 

Недостатъчен 

контрол при 

използването им 

 

 

 

 

 

 

Недостатъчно 

подготвени кадри за 

работа с деца със 

СОП 

 

 

 

Непълноценно използване на ресурсите 

 

 

 

 

 

 

Неспособност да се разрешават проблеми 
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Приложни -столова 

  

Безопасност за 

децата 

Топла храна и 

закуска 

Усложняване на 

организацията- 

допълнително 

време за учителите 

да хранят децата 

Човешки ресурс- 

Педагогически 

персонал 

Силни страни Слаби страни Идентифицирани рискове 

Човешки ресурс-

непедагогически 

персонал 

Разпределени 

отговорности 

Изпълнение на 

задълженията 

  

Човешки ресурс- 

Педагогически 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Админситрация 

Стил на ръководство 

 

 

 

 

 

 

 

Със съответнато 

образование и 

квалификация 

Мотивирани  

Разширяват 

спектъра на 

умения и 

способности 

 

 

Неформални 

взаимоотношения 

Възможност за 

независимо 

вземане на 

решения 

 

 

 

Застаряващ  

Незаинтересованост 

към процеса на 

взимане на решения 

 

 

 

 

 

Объркване на 

работа със 

забавление 

Прехвърляне на 

отговорност при 

вземане на решения 

 

 

 

 

Назначаване на хора не за тази професия 

И съотвтно намаляване броя на учениците 

Непоемане на отговорност Неспособност да се поставят под въпрос 

решенията и мнението на ръководството 

Непълноценно използване на нематериалните активи 

Неспазване на управленските решения и контрол  

Ненавременна откриване и докладване на проблеми  

Неизпълняване на задълженията 

Неподходящо делегиране на правомощия 

Неправилно взимане на решения/неподходящ процес по взимане на 

решения и неподходящо делегиране на правомощия 

Решенията се взимат без адекватно да се вземат предвид всички 

свързани рискове 

Неспособност да бъдат наказани служителите в случай на неспазване на 

правилата.  

Недостатъчно публични инициативи  

 

Затруднения при поддръжка на активите 
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Планиране на 

дейностите 

 

 

 

Финансово 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, 

процедури и 

комуникация на 

нивата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани 

значими дейности 

 

 

Професионализъм 

и отговорност 

Стриктоно 

спазване на 

изисквания и 

процедури 

Икономичност при 

разходване на 

средства 

Точно планиране 

на ресурсите 

Наличие на 

разписани и 

практични 

процедури  

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиране по 

вертикала 

Ограничени 

допълнителни 

приходи 

 

Недостатъчен 

финансов ресурс 

поради срив в 

банковата система 

 

 

 

 

 

 

Застъпване на 

информацията и 

дублиране на 

дейности или 

обратното-

неизпъление, 

поради неяснота 

Хаотичност на протичане на информацията-несвършена работа или 

извършена от няколко човека. 

Загуба на информация 

Непоследователност в обмена на информация 

Неефективни процедури 
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Мониторинг и 

контрол 

при 

разпределението 

 

Ученици  

Малцинства 

Ученици, нуждаещи 

се от обща и 

допълнителна 

подкрепа  

Административна 

политика, 

насочена към 

детето и за детето. 

Индивидуален 

подход в 

обучителния 

процес 

Намаляване общия 

брой на учениците. 

Преместване на 

ученици поради 

увеличаване на деца 

с проблеми и от 

малцинствата.  

Намаляване на средствата за издръжка 

Спад в нивото на образованост 

Оттегляне на деца с по високо ниво на потенциял 

Външни фактори възможности ограничения Заплахи/рискове 

Политическа среда-

стабилност, 

финансови 

отношения с 

държавата/община 

 

Относително 

постоянство на 

системата 

Централизиране на 

изборите в учебни 

планове; 

неподходящи 

управленски кадри  

Затруднения в комуникацията 

Невъзможност за поставяне на проблеми и решаването им 

Централизиране на системата 

Културна област-

морал и др. 

 

Персонализиране 

на изборите 

Широк спектър на 

възможности за 

развитие на 

способности 

Информационните 

канали са насители 

с противоречия 

Образованието не е 

сред значимите 

ценности 

Промяна в ценности 

Дисбаланс в цели на възпитание и реалности 

Намаляване броя на учиниците 

Негативизъм към училището като институция 

Правова – 

нормативна уредба 

 

Ясни правила и 

норми 

 

Силно ограничаване 

на иновативността в 

обучението 

Негативни нормативни промени, регулации с негативен за дейността 

ефект 

Работа с документи, не с хора 

Обезсмисляне на наказанията 
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Съществуване на 

институцията за 

институцията 

Бюрократизъм  

беззаконие 

Икономическа –

трудова заетост 

 

Пазарна 

икономика 

Увеличаване на 

неквалифициран 

труд и 

обезсмисляне на 

обазованието 

Стеснен пазар на 

труда 

Родителите търсят 

препитание извън 

страната 

Промени в макроикономическата среда 

Финансов риск 

Грижата за децата е от трети лица 

Обезценяване на образователните документи 

Социална-семейство  

 

Родителят има 

право 

Нормативна база 

свързана с детето 

Абдикиране на 

родителите  

Непълни семейства 

 

Вмешателство на неоторизирани нива 

 

Демографски-брой 

ученици 

 

 Намаляване на броя 

на учениците 

Финансов риск 

Институционална-

взаимоотношения с 

институциите 

 

Всеобхватност на 

грижите за децата 

Възможност да 

координираш 

действията 

 

Политически нюанс 

на разпоредбите 

Претрупани учебни 

програми 

Вмешателство в политически контекст 

Обезценяване на образованието 

Неоторизиран достъп до лични данни 

Технологична  

 

Подобрено 

качество на 

обучението 

Увеличаване 

времето за 

Неподготвени кадри за работа с технологии 
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подготовка на 

преподаването  

 

На база извършен SWOT анализ и приети училищни стратегии, програми, планове са определени следните стратегически цели на Първо ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” за периода 2020-2021 година: 

Стратегическите цели са:  

1. Повишаване качеството и ефективността на процеса на обучение, възпитание и социализация чрез прилагане на личностно-ориентиран 

подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик.  

2. Повишаване ефективността на управлението на училището.  

3. Привличане на ресурси от външната среда.  

4. Висока материална и технологична обезпеченост на процеса на обучение, възпитание и социализация 

5. Осигуряване на здравословна и безопасна среда, ред и защита за членовете на училищната общност учениците в училището 

6. Изграждане, обзавеждане и функциониране на допълнителна училищна сграда и преминаване към едносменен режим на обучение 

Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, съдзаваща социална ангажираност и отговорности 

на педагогическите специалисти при  работа с родители, ученици и общественост. 

Цели на стратегията за управление на риска 

1. Утвърждаване на подход за идентифициране, оценяване и докладване на рисковете, застрашаващи постигането на целите на 

училището. 

2. Утвърждаване на методология за анализиране на контролните дейности, намаляващи рисковете до приемливи нива. 

3. Ясно разделение на отговорностите по управление на риска, включително и докладванеза изпълнението им. 

4. Осигуряване на информираност на служителите на училището за приетите процедури за управление на риска. 

5. Финансова дисциплина  

 

Роли и отговорности 

Съгласно чл. 3 ал. 1 и 2 от ЗФУКПС: „(1) Ръководителите на организациите … отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол 

във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово 

управление и прозрачност. (2) Ръководителите на всяко ниво в организациите… отговарят и се отчитат пред горестоящия ръководител за своята 

дейност по отношение на финансовото управление и контрол в структурите и звената, които ръководят.” 

 

Директор 

Въвеждането на процеса по управление на риска в училището е отговорност на директора. Той осъществява: 

• Координация на всички въпроси, свързани с управлението на риска в училището; 
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• Определяне на риск апетита и модела за управление на риска; 

• Ясно комуникиране на тази Стратегия до всички служители с цел въвеждане на Стратегията за управление на риска в организационната 

култура на училището; 

• Осигуряване използването на възприети модели и рамки за управление на риска с цел поддържане на надеждна система за ФУК; 

• Осигурява формалната оценка на риска поне веднъж годишно. 

• Информира служителите относно рисковете за училището, взетите решения, предприетите мерки и индивидуалните отговорности ; 

• Осигурява последователност на практиките за управление и докладване на рисковете; 

• Въвежда адекватни контролни дейности (контроли) за управление на рисковете и осигуряват ефективното им прилагане; 

• На основание докладите на вътрешния и външния одит и всички препоръки дадени в одитни доклади, оценява тяхното въздействие върху 

рисковия профил на училището; 

• Изготвя Годишния доклад за състоянието на финансовото управление и контрол; 

• Следи за изпълнението на взетите решения ; 

Педагогически и непедагогически персонал 

• Всяко отговорно длъжностно лице да състави план за изпълнение на възложената му задача. 
• Ежемесечно да се докладва на директора или на определено от него длъжностно лице за изпълнението на задачите. В доклада да 

се посочват събития и проблеми, които биха попречили за изпълнението и действия за преодоляване на проблемите – конкретна 
необходимост от ресурси – финансови, човешки и др. 

• Решение за намаляване на вероятността от сбъдване на нежеланите събития се вземат отдиректора. Ако са извън компетенциите 
на лицето, на което е докладвано, последния докладва на директора на училището, от чиито възможности е решаването на 
проблема. Докладването се извършва в писмен доклад, в който освен описанието на проблема се посочват възможностите за 
преодоляването му. 

• Съответния ръководител изразява писмено /чрез резолюция върху доклада/, своето решение за ответна реакция на 
идентифицирания риск. По обратния ред решението се свежда до знанието на длъжностните лица за изпълнение  

При изпълнение на задачата да се изготвя обобщен доклад до ръководителя включващ: 
• задача 
• изпълнение 
• срокове 
• срещнати трудности и начини / методи за преодоляването им 
• предложения за подобряване на дейността. 
 

Таблица за определяне на рисковете в дейността на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“за периода 2020-2023 година: 

РИСКОВЕ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ 
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№ Наименовение и/или характер 

на риска 

Описание на 

конкретните рискове 

Дейности за намаляване 

на риска /планирани 

мерки за подобрение/ 

Отговорни 

длъжностни 

лица 

Срокове за изпълнение 

І Управление и надзор     

 Неправилно взимане на 

решения/неподходящ процес по 

взимане на решения и 

неподходящо делегиране на 

правомощия 

Продуциране на проблеми Сформиране на работни 

групи 

Директор 

зам. 

директори 

постоянен 

 Решенията се взимат без 

адекватно да се вземат предвид 

всички свързани рискове 

Работа с документи, не с 

хора 

Документиране на 

решенията 

Директор постоянен 

 Неправилно функциониране на 

системата за документооборот 

загуба на време Изработена процедура Директор, 

зам. 

директори 

Технически 

секретар 

При възникване на 

необходимост 

 Неспазване правилата и 

процедурите по СФУК 

Забавяне изпълнението на 

конкретна дейност 

Анализ на причините и 

при нужда промяна в 

процедурите 

Директор, 

главен 

счетоводител 

постоянен 

ІІ Стратегии и планиране     

 Негативни нормативни 

промени, регулации с негативен 

за дейността ефект 

Попадане в капана на 

„бюрократизма”  

Поддържане актуални 

контакти със значими 

„други”  

Синдикални 

ръководители 

Директор  

постоянен 

 Невъзможност за 

синхронизиране на 

функционалните стратегии и 

цели с по-общите стратегии – 

звена с аработа с деца със СОП 

 

 

Намаляване на средствата 

за издръжка 

Спад в нивото на 

образованост 

Оттегляне на деца с по 

високо ниво на потенциал 

Разработване на 

индивидуални програми и 

гъвкав подход 

преподавател

ите 

при необходимост 
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 Финансов риск Невъзможност за големи 

инвестиции 

Неподходящо използване 

на материалните ресурси 

Ненавременни дейности 

по поддръжка и ремонт 

Отпадена на ученици от 

училище 

Спазване на законовите 

рамки 

Прецизно използване на 

средствата и 

документиране 

Използаване на 

зоконовите възможности 

за санкциониране на 

родители 

Инициативи сред 

локалната общност 

Директор  

зам. дир. АСД 

Главен 

счетоводител 

постоянен 

 Недостатъчно обществено 

значими инициативи 

Намаляване средствата за 

издръжка 

Годишен план  и отчет на 

изпълнението 

Директор  ежегодно 

 Неефективни програми за 

обучение и развитие на 

персонала 

 

Неподготвен персонал за 

работа при специфични 

условия 

Обучение за работа с 

технологии 

Със специфични групи и 

проблеми 

Директор 

Комесия по 

квалификацио

нна дейност 

ежегодно 

 Загуба на информация, поради 

отсъствие на архивиране 

Дублиране на един и същи 

документ 

„ Загуба на документ” 

Загуба на време за 

възстановяване на 

документ 

Функционално 

разпределение на 

процедурите 

зам. 

директори 

Домакин 

Техн. 

секретар 

ежегодно 

ІІ

І 

Оперативна дейност и 

инфраструкутра 

    

 Непълноценно използване на 

ресурсите 

Спадане ефективността на 

работа 

Финансови загуби поради 

намаляване на ученици 

Банка с информация за 

умения  

Извънкласни дейности 

Мария 

Калинова 

ежегодно 

 Ненавременна детекция и 

докладване на проблеми 

Хаос в работата Точно и ясно 

разпределение на 

зам. дир. АСД постоянен 



 

 

 

81 

функциите и 

задълженията – 

длъжностни 

характеристики 

Работни 

групи 

 Неоторизиран достъп до лични 

данни 

Нарушаване на личните 

данни 

Стриктно спазване на 

разписаните процедури 

Администрат

ивно 

ръководство 

постоянен 

 Решенията се взимат без 

адекватно да се вземат предвид 

всички свързани рискове 

Неефективни процедури Разработване на 

структурна и 

функционална система 

Директор  За три години 

 Неспособност да бъдат наказани 

служителите в случай на 

неспазване на правилата.  

Игнориране на задачите Процедура за мониторинг 

и контрол 

зам. 

директори 

постоянен 

 Дисбаланс в цели на възпитание 

и реалности 

Деструктивно поведение Гражданско образование Педагогическ

и съветник 

ежегодно 

 Неспособност да се разрешават 

проблемите 

Мултиплициране на 

проблем 

Работни групи Директор  При необходимост 

 Централизиране на системата Затруднена комуникация 

и невъзможност за 

поставяне и решаване на 

проблеми с по високи 

нива на системата 

Идентифициране на 

възможни ниши 

Директор  ежегодно 

ІV Съответствие      

 Липса на програми за обучение 

за цялата организация 

Невъзможност за вземане 

на оперативно решение 

Квалификационен план Директор  ежегодно 

 Неспособност да се поставят 

под въпрос решенията и 

мнението на ръководството 

Непоемане на отговорност Разработване на 

оперативни процедури  

Председатели 

на МО и 

комисии 

постоянен 

V Докладване     



 

 

 

82 

 Липса на ефективен вътрешен 

контрол 

Неизпълнение на 

задълженията 

Затягане на трудовата 

дисциплина 

Администрат

ивно 

ръководство 

Постоянен 

 Ненавременна детекция и 

докладване на проблеми  

Лош имидж на училището Система за решаване на 

проблеми , а не 

отстраняването им 

Председатели 

на МО и 

комисии 

При необходимост 

 Неподходящо делигиране на 

правомощия 

Поемане на чужда 

отговорност 

Ясни и конкретни 

разпоредби 

Директор  постоянен 

 
 
Форма и съдържание на докладите 

 Целта на тази стратегия не е да опише в детайли формата на докладването, а да посочи минималните изисквания по отношение на това какво 

трябва да се докладва за всеки риск. 

Тези минимални изисквания са: 

• Ясно описание на риска, включително на контекста на риска; 

• Целта, над чието постигане влияе; 

• Оценката на влиянието, вероятността, стойността на риска; 

• Съществуващи контроли за отговор на риска; 

• Предложената стратегия за намаляване на остатъчния риск с допълнителни действия/контроли; 

• Собственик на риска. 

 

Документиране на процеса по управление на риска 

1. Единна база данни за управление на риска 

За да се постигне приемственост в процеса по управление на риска и осведоменост на всички служители на училището, зам. директор или 

друг/следва да поддържа единна база данни за управлението на риска, в която да се поддържат следните документи: 

• Стратегията за управление на риска; 

• изготвени документи с пряко отношение в процеса по управление на риска (документи, свързани с целе-полагането, риск-регистри, планове за 

действие и др.); 

• политики и процедури, свързани с вътрешния контрол; 

• доклади 

План за дейността на Комисията по етика за учебната 2022/2023 година 

Председател на комисията: Магдалена Цветкова-Бусарова 



 

 

 

83 

Членове: 

Стойна Москова 

Алтънка Сотирова-Давидова 

Мария Дарева 

Величка Писина-Златкова 

1.Цели: 

• Комисията по етика участва в създаването и контролирането и следи за спазването на етичните норми и правила в Първо основно училище  

”Св. Св. Кирил и Методий”, които защитават интереса и морала на членовете на училищната общност; 

• Спазване на принципите на законност, безпристрастност, отговорност, неутралитет; 

• Осъществяване на действия, прилагане на решения, гарантиращи спазването на етичните норми в училището; 

• Създаване на условия за адекватно, законно и етично разрешаване на проблемни ситуации в училищната общност. 

2. Задачи 

Контрол върху спазването на Етичния кодекс; 

Решаване на спорове и конфликти на интереси; 

Отчитане на резултатите от работата на комисията; 

3. Общи положения: 

     3.1. Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в училището и взаимоотношенията между членовете на 

колектива.  

 Етичният кодекс за работа с деца има за цел: 

1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика; 

2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност; 

3. Да насочват поведението и подпомагат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика; 

4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото. 

5. Да следи за спазването на моралните и етични норми при взаимоотношенията между членовете на колектива. 

6. Да следи за спазването на етичните норми и отношение между членовете на колектива с гражданството. 

      3.2.Стандартите за етично поведение са представени в Етичен кодекс, определящ моралните ценности и правила, относно изпълнението на 

служебните задължения, конфликт на интереси, взаимоотношения със служители и граждани в Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Гоце Делчев, представени в девет раздела както следва: 
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Първи раздел: Основни положения 

Втори раздел: Морални отговорности към детето 

Трети раздел: Морални отговорности към семейството 

Четвърти раздел: Морални отговорности към колегите 

Пети раздел: Морални отговорности към обществото 

Шести раздел: Взаимоотношения с организационните структури на район, община, РУО, МОН 

Седми раздел: Професионално поведение 

Осми раздел: Конфликт на интереси 

Девети раздел: Комисия по етика 

       3.3.  Конфликт на интереси 

1. Служителят не може да използва служебното си положение за лични и на семейството си облагодетелстване и давайки платени уроци. 

2. Служителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава. За 

целта декларира своята дейност пред директора. 

        3.4. Взаимоотношения с колегите и обществеността 

Служителите изграждат и поддържат отношение на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност и работа в екип. 

Обменят информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето. 

Работят за утвърждаване на собствения и колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха оронили пристижа на професията и 

училището като институция, и проявяват нетърпимост към подобни действия.  

Служителите проявяват уважение към всеки гражданин, който има отношение към Първо основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий“ и е потърсил 

справка, информация, или помощ от наш служител, или от училището като институция. Проявяват търпимост и толерантност към всеки, дори когато 

е склонен към създаване на конфликти. 

         3.5. Приоритети  

Възпитание в отговорност и дисциплина. 

Ангажиране на родителската общност като подкрепа на целите на училището. 

Утвърждаване на работата в екип сред учителската колегия. 

Осигуряване на ред и дисциплина чрез спазване на всички норми и правила в училище. 

Въвеждане на политика на обществен, училищен диалог между учители, ученици, родители. 

Изисквания за лична отговорност и спазване на дисциплина към всички участници в процеса на обучение, възпитание и социализация. 

Професионално поведение на учителите и другите служители в училище. 

       4. Дейности на Комисията по етика: 

1. Запознаване на новоназначени служители с Етичния кодекс за работа с деца и Етичния кодекс на училищната общност. 
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Срок: 15.09.2022 г. 

Отговорник: Директорът  

2. Поставяне на кутия за мнения, препоръки, жалби: 

                                                                                                                     Срок: 16.09.2022г. 

                                                                                              Отговорник: Стойна Москова 

 3. Завеждане на  тетрадка – регистър за постъпили жалби. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отговорник: Стойна Москова 

4. Представяне на материали на ученици и учители, свързани с празници и исторически личности, по подходящ начин – табла, презентации, 

радиопредаване и др. във връзка с утвърждаване на етичните ценности на учениците. 

 Срок: постоянен 

Отговорник: членовете на Комисията 

5. Комисията по етика следи за постъпването на жалби и реагира своевременно при наличие на такива по предварително приетия ред в плана на 

Комисията по етика. 

Срок: постоянен 

Отговорник: председателят 

7. В условията на извънредна епидемиологична обстановка, учителите, учениците,  непедагогическият персонал и външните лица, допуснати 

в училището стриктно спазват и следят за спазването на установените предппазни мерки в училището. Съобразява се с изискванията за 

хигиена, носене на предпазни средства и физическа дистанция. Всеки член на училищната общност е длъжен да проявява висока отговорност 

за опазване на личното здраве и здравето на околните.  

Срок: постоянен  

Отговорник:  Комисията 

6. Отчет на извършената дейност – в края на всеки учебен срок 

Срок: постоянен 

Отговорник: председателят 

Неотменна част от Плана на Комисията по етика е Процедура при постъпване на жалба. 

Процедура при постъпване на жалба 

1. Настоящата процедура регламентира реда за регистриране, разглеждане и произнасяне по постъпващи в училището предложения, жалби и 

сигнали. 
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2. Предложения, жалби  и сигнали се подават в писмен или устен вид. Всяко предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по 

която се отправя искането, както и пълното име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените предложения, жалби и сигнали 

могат да се прилагат копия на документи, свързани с описаната тема. 

3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива, отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от 1 година. 

4. Писмените предложения, жалби и сигнали се описват в свободен текст и се подават лично в администрацията на училището, по пощата на 

адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ 4 или по електронна поща на училището. Жалбите относно нарушенията на етичните норми 

трябва да съдържат имената на жалбоподателя, адрес и телефон за контакт с жалбоподателя, описание на деянията и позоваване на 

фактически материал и свидетели. 

5. Ако жалбата няма връзка с нарушения на нормите на Етичния кодекс, анонимна е или не е мотивирана, тя следва да бъде отхвърлена след 

консултиране с членовете на Комисията и въведена в регистъра като "неотговаряща на изискванията". Ако жалбата не отговаря на 

изискванията, Председателят на комисията уведомява жалбоподавателя. 

6. Подадените писмени предложения, жалби и сигнали се вписват от ЗАС в Регистъра за подадени предложения, жалби и сигнали, намиращ 

се в Администрацията на училището и в Дневника за входяща кореспонденция на училището. Върху предложението, жалбата или сигнала 

се записва вх. № от Дневника за входяща кореспонденция на училището и поредния номер в Регистъра. 

8. Регистърът съдържа пореден номер, входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция, дата на подаване, име на подателя и адрес за 

кореспонденция, резюме на жалбата или сигнала, краен срок за отговор,  дата на изпращане на отговора до подателя, бележки. 

9. За подадени устно или по телефон предложения, жалби и сигнали се съставя Протокол от длъжностното лице, което ги е приело и се постъпва 

по реда на т.5. 

Протоколите от заседанията на комисията съдържат: 

1) място, дата и продължителност на заседанието;  

2) имената на членовете, които са присъствали на заседанието (списък на присъстващите);  

3)  дневен ред;  

4) установяване на кворум;  

5) молби и казуси, както и решенията, взети по тях;  

6) резултат от гласуването; 

10. Подадените предложения, жалби и сигнали се предоставят на директора  на училището за предварителен преглед на документите и 

определяне дали предметът на документа е от компетентността на училището. Ако преценката е, че документът не е в правомощията на 

училището, същият се разглежда от комисията, като писмено се уведомява жалбоподателя за предприетите действия. 

11. Процедурата за разглеждане на предложение, жалба или сигнал започва с резолюция на директора на училището и свикване на комисията. 

12. За всеки конкретен случай директорът свиква комисията, като в състава ù може да се включви и друг член на персонала при необходимост. 

13. Комисията за предложения, жалби и сигнали разглежда всяко постъпило предложение, жалба или сигнал и в 7-дневен срок  изготвя писмен 

доклад, който предоставя в администрацията на училището, заедно с всички събрани доказателства по случая. Когато за 
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решението на конкретно предложение, жалба и сигнал е необходимо събиране на допълнителна информация по случая, което 

изисква повече технологично време, подателят се уведомява писмено, като се излагат съответните мотиви. 

14. Членовете на Комисията по етика не трябва да правят публични изявления, които съдържат индикации относно бъдещите решения на органа. 

15. Личната мотивация на членовете на Комисията и техните становища по време на дискусиите са конфиденциални. Същото се отнася и за 

всички документи относно лични отношения между страните, или други поверителни въпроси. 

16. Комисията по етика носи публична отговорност за действията си, особено за вземането на решения по жалби. Тя изготвя годишен отчет за 

работата си, който се огласява сред служителите по подходящ начин. 

17. Ако заинтересованите страни решат по свое собствено желание спора и  това удовлетвори жалбоподателя и предприетите действия са 

приемливи за него, казусът се смята за приключен. В този случай жалбоподателят оттегля жалбата си, като в регистъра се отразява 

„Разрешена чрез взаимно съгласие". 

18. Директорът се произнася по доклада на комисията  в седемдневен срок от предаването му с мотивирано решение. 

19. Длъжностните лица в администрацията на училището изпращат до подателя решението на директора с писмо с обратна разписка или му го 

връчват на ръка срещу подпис. 

20. При постъпване на жалба или сигнал за дете в риск, директорът до 1 час подава доклад за ситуацията до ОЗД, ДАЗД, МВР и РУО – 

Благоевград. 

21. Когато сигналът или жалбата бъдат уважени, незабавно се вземат мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, 

за което се уведомява подателя и другите заинтересовани лица. 

22. Производството по предложенията, жалбите и сигналите приключва с изпълнение на решението на директора. 

Ход на процеса: 

1) Подаване на жалба от засегнатия до Комисията по етика. 

2) Въвеждане в регистъра. 

3) Първоначален преглед на жалбата от председателя и членовете на Комисията. 

4) Консултиране с членовете на комисията и отхвърляне. 

5) Уведомяване на жалбодателя. 

6) Изпращане на жалбата до засегнатата страна до искане на становище и разглеждане на становището. 

7) Оттегляне на жалбата. 

8) Осигуряване на медиатор при необходимост. 

9) Подготовка на случая за разглеждане. 

10) Разглеждане на писмените материали. 

11) Представяне на гледните точки на заинтересованите страни. 

12) Обсъждане в комисията след изслушване на заинтересованете страни. 
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13) Гласуване и вземане на решения. 

14) Изготвяне и подписване на протокол. 

15) Обявяване на решението и вписване в регистъра. 

16) Архивиране на жалбата. 

17) Лицето, подало жалба, получава отговор в десетдневен срок. 

23. За всички предприети действия в хода на извършена проверка на жалба или сигнал, Комисията води преписка, в която се съхраняват изисканите 

обяснения, протоколи от проведени срещи и взети решения, както и доклада до директора. Същите се архивират от Училищната комисия по 

архивиране по реда на Правилника за архивиране. 

 

План на комисията за връзки с медиите  за учебната 2022/2023 година 

 

Председател: Веселка Сърбакова – начален учител 

Членове:  

Сузана Адамова – начален учител 

            Марияна Рускова – начален учител 

               

Основни цели: 

1. Популяризиране дейността, постиженията и възможностите на Първо ОУ „ Св. Св.  Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев пред обществото; 

2. Изграждане и поддържане на връзки с медии, институции, с цел отразяване на училищния живот и изграждане на положителен имидж на Първо 

ОУ „ Св. Св.  Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев. 

 

Задачи: 

1. Предоставяне на информация за успехите на училището, на неговите ученици и учители;  

2. Осигуряване на своевременна информация и отразяване инициативите на училището в местни, регионални и национални медии. 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол  Критерии за оценка Финансиране 

Предоставяне на 

информация в местните 

10.09.2022 

г. 

Всички членове на 

комисията 

Директор Брой уведомени електронни и печатни 

медии 

Не е необходимо 
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медии за откриване на 

учебната 2022/2023 г. 

 

 

Своевременно 

предоставяне на 

информация в медиите за 

училищни тържества, 

празници и  инициативи. 

постоянен Всички членове на 

комисията 

Директор Брой уведомени електронни и печатни 

медии 

Не е необходимо 

Отразяване на Европейска 

седмица на спорта 

септември Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Отразяване на Коледен 

благотворителен базар 

декември Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Отразяване на 

Международния ден за 

безопасен интернет 

февруари Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Отразяване на Деня на 

розовата фланелка – 

Световен ден за борба с 

тормоза в училище  

февруари Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Отбелязване на 22 април –  

Международен ден на 

Земята  

април Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Състезание „Знаете ли 

български?“ 

май Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Патронен празник на 

училището 

май Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

Закриване на учебната 

година 

юни Всички членове на 

комисията 

Директор Брой публикации в местни медии и на 

страницата на училището във Facebook 

Не е необходимо 

 

Забележка: 

Планът е отворен за допълнения и промени в хода на работа на комисията за връзки с медиите през учебната 2022/2023 г. 

 

План на Комисията за ритуализация и  награди 

за учебната 2022/ 2023 година 
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Председател: 

Мария Менова 

Членове:  

Дафинка Попова 

Величка Чевгънова 

Алтънка Сотирова- Давидова 

Катерина Тонгова 

Сузана Адамова 

Борислава Мингова 

Димитър Илиев 

   

Цели:  

1. Да се удостоят с публично признание ученици, постигнали значителни успехи в различни конкурси и състезания. 

2. Да се насърчат и стимулират учениците за по-активно участие в състезания и конкурси. 

3. Да се изгради традиция за отличаване на Ученик на годината в различните области и да се стимулира у учениците положително 

отношение към учебната дейност и активно участие в училищни и извънучилищни състезания и конкурси. 

 

Задачи: 

3. Предложенията за награди да бъдат разглеждани предварително, за да бъде информирана комисията по награди. 

4. Събиране на номинациите за Ученик на годината в различните области да стане до 30 април. 

5. Разглеждане на номинациите по предварително утвърдените критерии и излъчване на Ученик на годината в различните области – до 10 

май. 

6. Своевременно предоставяне на комисията  на списъците с отличилите се, с цел да не се затруднява работата по вписванията на наградените 

ученици. 

7. Подготовка на грамоти и награди за отличените в състезания и конкурси ученици. 

 

Основен приоритет на комисията: 

Популяризиране на дейността, постиженията и възможностите на ученици от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце 

Делчев пред училищната общност. 

 

Основни положения:  

 Наградите се присъждат съгласно следните принципи: 
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1. Публичност, прозрачност и обективност; 

2. Честна конкуренция; 

3. Справедливост, равнопоставеност на всички ученици; 

4. Средствата за награди се осигуряват от бюджета на училището. 

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за изпълнение Отговорни  

лица 

Контрол  Критерии за оценка Финансиране 

 

Награждаване на 

участниците в Турнир по 

футбол 6. – 7. клас 

  

3 – 30. 10.2022 г. Грошков и  

всички членове  

на комисията 

Директор Осигурени медали за 45 ученици За медали – 80 лв. 

Награждаване на 

отличените ученици в 

конкурса на тема: 

РОДНИЯТ КРАЙ – 

обичан, забравен и 

жадуван/- проза /есе 

разказ, приказка/ 

стихотворение, 

презентация, плакат, 

рисунка 

27.10.2022 г. Всички членове 

 на комисията 

Директор Осигурени грамоти за 

наградените /I, II и III място и 

поощрителни/ 

Осигуряване на брандиран 

химикал за класираните. 

/за начален и за прогимназиален 

етап/ 

За грамоти – 100 лв. 

За химикализа 

наградените ученици 

– 

240 лв. 

 Награждаване на 

участниците в Турнир по 

баскетбол 6. – 7. клас 

1– 30. 11. 2022г. Николов и всички 

членове на 

комисията 

Директор Осигурени медали за 45 

участници 

За медали 80 лв. 

Награждаване на 

отличените ученици в на 

конкурса на тема:       

Моята вълшебна 

Коледа“- стихотворение, 

проза /разказ, приказка, 

есе/, презентация, 

23.12.2022 г. Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени грамоти за 

наградените /I, II и III място и 

поощрителни/ 

Осигуряване на брандирани 

химикали за класираните. 

/за начален и за прогимназиален 

етап/ 

За грамоти – 120 лв. 

За химикали за 

наградените ученици 

– 

300 лв. 
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рисунка, картичка, 

сурвачка 

 Награждаване на 

класираните участници в 

конкурса „Безопасност 

за всички“ – конкурс за 

детска рисунка с 

послание – в начален 

етап 

м. март 

2023 г. 

Всички членове 

 на комисията 

Директор Осигурени грамоти за 

наградените /I, II и III място в 

две възрастови групи/ 

Осигуряване на 6 рисувателни 

блокчета и 6 комплекта цветни 

моливи 

За грамоти и 

материали – 80 лв. 

   Награждаване на 

класираните участници в 

конкурса „Свободна 

България“  – плакат и 

рисунка 

 

 

02.03.2023 г. Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени грамоти за 

наградените /I, II и III място и 

поощрителни/ 

Осигуряване на химикали за 

класираните. 

/за начален и за прогимназиален 

етап/ 

За грамоти – 30 лв. 

За химикали за 

наградени 

те – 

60 лв. 

 

Награждаване на участниците в Турнир 

по футбол  

01 – 31.03.2023 г. Грошков и  

всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени медали за 45 

участници 

За медали – 80 лв. 

Награждаване на участниците в  

училищното състезание по БДП с 

ученици от III клас 

м. април 

2023 г. 

Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени медали и грамоти За награди 60 лв. 

  Награждаване на участниците в 

традиционен вело-поход по повод 22 

април ден на Планетата Земя   

22.04.2023 г. Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени  

грамоти за участниците 

За грамоти – 30 лв. 
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 Награждаване на участниците в 

състезанието „ Знаете ли български 

език?“ 

22.05.2023 г. Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени  

грамоти за наградените /I, II  

и III място по класове/ 

За грамоти –  

80 лв. 

Награждаване на учениците, класирани 

в в различните категории за Ученик на 

годината 

24.05.2023 г. Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени стипендии на 

стойност 100 лв.  

на ученик,  

статуетки и  

грамоти 

За награди –  

1 650 лв. 

Награждаване на на ученици за 

постигнати високи резултати в учебния 

труд в края на учебната година 

05.07.2023 г. Всички членове на 

комисията 

Директор Осигурени плакети и грамоти За награди – 

 350 лв. за грамоти и  

1000 лв. за плакети 

Своевременно вписване на наградените 

ученици в книгата за регистрация 

Постоянен Всички членове на 

комисията 

Директор Отразени в книгата наградени 

ученици и подпис на 

наградените 

Не е необходи 

мо 

 

                                                                                       Обща сума за награди: 4 340 лв. 

 

План на методическо обединение начални учители за учебната 2022/2023 година 

Председател:  

Теодора Славеева Петрова 

  

Членове:         

   

1. Величка Георгиева Чевгънова 

2. Лина Костадинова Петкова 

3. Стойна Димитрова Москова 

4. Антония  Николова Григорова  
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5. Лина Иванова Панделиева 

6. Антоанета Димитрова Киневирска 

7. Мария Николова Менова 

8. Силва Стоянова Тричкова 

9. Марияна Георгиева  Рускова 

10. Мария Лазарова Дарева 

11. Веселка Александрова Сърбакова 

12. Алтънка Димитрова Сотирова-Давидова 

13. Вангелия Николова Тодориева 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

 

1. Повишаване резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците; 

2. Усъвършенстване работата с изоставащите и напреднали ученици; 

3. Обогатяване  дейността на учители и ученици, чрез прилагане на иновации и интерактивни  методи на обучение; 

4. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на 

овладяване на знанията; 

5. Превантивна дейност за подобряване на дисциплината в училище и преодоляване на агресията при децата. 

6. Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното 

време на учениците и обогатяване на училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество; 

7. Активно взаимодействие с родителите. 

 

Основни приоритети: 

 

4. Повишаване ефективността на процеса на обучение, възпитание и социализация  чрез подобряване организацията  на учебния процес и 

повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на началните учители; 

5. Училището - желано място за ученика. 

6. Създаване на условия за превенция на агресията на учениците. 

7. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми; 

 

Цели: 

1.  Актуализиране и обогатяване методите на учебната дейност с цел постигане на по-високи резултати в НВО. 

2. Прилагане на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците. 
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Дейност Срок за 

изпълнение 

 

Отговорни лица Контрол Критерии за оценка Финансиране 

 

Избор на нов председател.  05.09.2022г.  учителите в начален 

етап 

Директор 

Председател на МО 

 

Избран председател. 

Утвърден план от 

директора на училището 

Не се изисква 

Споделяне, обсъждане на 

идеи и изготвяне на план на 

МО на учителите в начален 

етап. 

12.09.2022г. учителите в начален 

етап 

Директор 

Председател на МО 

 

Утвърден план от 

директора на училището 

Не се изисква 

Провеждане на първи урок 

за посрещане на 

първокласниците в 

училище 

15.09.2022г. учителите на първи 

клас 

Председател на МО   

Директор 

Проведени уроци. 

Снимков материал за 

отразяване във фейсбук 

страницата на 

училището 

до 40 лв. за 

питки 

Изготвяне на тестове и 

критерии за определяне 

входното равнище на 

учениците от I - IV клас 

до 

23.09.2022г.  

 учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Утвърдени от директора 

тестове и критерии  

Не се изисква 

Провеждане на тестове за 

входно равнище  

до 

10.10.2022г. 

учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Проведени тестове за 

входяща диагностика в 

срок 

Не се изисква 

Анализиране на 

резултатите от входно 

равнище. Набелязване на 

мерки за отстраняване на 

пропуските и постигане на 

по-високи резултати. 

31.10.2022г. учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Изготвени анализи от 

всички класни 

ръководители и 

набелязани мерки за 

преодоляване на 

трудностите 

Не се изисква 

Открит урок по човекът и 

природата в 3. в клас 

м. ноември Стойна Москова Председател на МО 

Директор 

Проведен  урок и 

попълнена карта за 

вътрешна квалификация 

Не се изисква 

Отбелязване Деня на 

народните будители  

28.10.2022г. учителите на 

 4. клас 

Председател на МО 

Директор 

Осъществени дейности 

по темата (рецитал по 

училищното радио , 

поднасяне на цветя ) и 

предоставяне на снимков 

до 40 лв. за 

цветя 
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материал за отразяване 

във фейсбук страницата 

на училището 

Участие на ученици в 

конкурси, състезания и 

олимпиади 

постоянен учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Брой участващи ученици 

от всеки клас 

Не се изисква 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите от начален етап – 

курсове, семинари, ПКС 

постоянен учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Брой участници в 

квалификационна 

дейност, сертификат, 

удостоверение 

Не се изисква 

Отбелязване Седмицата на 

бащата 

м. ноември учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Брой проведени срещи с 

бащи на ученици от 

начален етап и 

предоставяне на снимков 

материал за отразяване 

във фейсбук страницата 

на училището 

Не се изисква 

Отбелязване Седмицата на 

четенето 

м. декември класните 

ръководители 

Председател на МО 

Директор 

Брой участващи 

паралелки и 

предоставяне на снимков 

материал за отразяване 

във фейсбук страницата 

на училището. 

Не се изисква 

Разнообразният свят на 

растенията – открит урок 

във 2. а и в 3. б клас 

м. декември Силва Тричкова 

Веселка Сърбакова 

Величка Чевгънова 

Соня Божикова 

 

Председател на МО 

Директор 

Проведен урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

Не се изисква 

Участие в традиционния 

Коледен базар 

м. декември учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Брой участващи 

паралелки от начален 

етап 

Не се изисква 



 

 

 

97 

Синдром "екранни деца" – 

лекция за вътрешна 

квалификация 

м. януари Дафинка Николова Председател на МО 

Директор 

Проведена лекция, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

Не се изисква 

Сбирка на началните 

учители по випуски за 

изготвяне  на тестове и 

критерии за отчитане на 

междинното равнище на 

учениците 

16.01.2023 г. учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Утвърдени от директора 

тестове и критерии 

Не се изисква 

Провеждане на тестове за 

междинна диагностика  

до 

30.01.2023 г. 

учителите  в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Проведени тестове за 

междинна диагностика в 

срок 

Не се изисква 

 

 

 

Слънчева система -

интердисциплинарен 

открит урок по ЧП, БЕЛ, 

математика, ИТ 

м. януари А. Киневирска 

М. Малтъзова 

Б. Мингова 

Председател на МО 

Директор 

Проведен урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

20 лева  

Отчитане на резултатите от 

междинната диагностика. 

Набелязване мерки за 

отстраняване на 

пропуските. 

15.02.2023г.  

 

учителите  в начален 

етап  

 

Председател на МО 

Директор 

Анализи на междинната 

диагностика. 

Набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските. 

 

Не се изисква 

Почитане паметта на  Васил 

Левски с рецитал и 

поднасяне на цветя пред 

паметника на Апостола 

17.02.2023 г. учителите на втори 

клас  

Председател на МО 

Директор 

Проведени дейности 

(рецитал, поднасяне на 

цветя) и предоставяне на 

снимков материал за 

отразяване във фейсбук 

страницата на 

училището 

до 40 лв. цветя 
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Отбелязване на 

Международен ден на 

майчиния език с открит 

урок - 3. в и 5. б клас 

21.02.2023г. Стойна Москова 

Катерина Тонгова 

Председател на МО 

Директор 

Проведен 

урок.Изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

Не се изисква 

 

 

 

Отбелязване на 

Националния празник на 

република България чрез 

рецитал и поднасяне  на 

цветя 

02.03 2023г. учителите на трети 

клас 

Е. Спириева 

Председател на МО 

Директор 

Проведени дейности 

(рецитал и поднасяне на 

цветя) и предоставяне на 

снимков материал за 

отразяване във фейсбук 

страницата на 

учиилището 

до 40 лв. за 

цветя 

„Приказкотерапията“ – 

начин за приобщаване на 

децата със СОП“ – лекция-

вътрешна квалификация 

м. март Вангелия Тодориева Председател на МО 

Директор 

Проведена лекция, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

Не се изисква 

Отбелязване на 

Международния ден на 

математиката с открит 

интердисциплинарен урок 

във 2. в клас  

м. март Алтънка Сотирова-

Давидова 

Костадинка 

Касапова 

Председател на МО 

Директор 

Проведен урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация  

Не се изисква 

Организиране и 

провеждане на Празник на 

буквите в първите класове 

Последната 

седмица на 

м. март 

2023г. 

учителите на първи 

клас 

Председател на МО 

Директор 

Проведени тържества и 

предоставяне на снимков 

материал за отразяване 

във фейсбук страницата 

на училището 

 

 

до 100 лв. за 

украса 

Участие в националната 

кампания в подкрепа на 

четенето 

„Походът на книгите“ 

м. април учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Брой участващи 

паралелки и 

предоставяне на снимков 

материал за отразяване 

Не се изисква 
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във фейсбук страницата 

на училището 

Открит урок по математика 

в 3. а клас 

м. април Лина Петкова Председател на МО 

Директор 

Проведен открит  урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

Не се изисква 

Открит урок за 

приемственост – IV – VII 

клас по ЧО, БЕЛ, музика, 

изобразително изкуство 

м. април А. Григорова 

А. Киневирска 

Л. Панделиева 

Т. Пашалиева 

Председател на МО 

Директор 

Проведен открит урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

до 80лв. за 

материа-ли  

Органи на движението – 

открит урок в 3.б клас. 

м. април Величка Чевгънова 

Соня Божикова 

Борислава Мингова 

Председател на МО 

Директор 

Проведен открит урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация  

Не се изисква 

Празници и обичаи в 

република България – 

открит 

интердисциплинарен урок 

във 2. б и 2. г клас. 

м. април Мария Менова 

Теодора Петрова 

Председател на МО 

Директор 

Проведен открит урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

30 лв.  

Интердисциплинарен урок 

по родинознание, БЕЛ, ИИ  

на тема „ Годишни 

времена“ в 1.а и 1.в клас. 

м. май Мария Дарева 

Марияна Рускова 

Председател на МО 

Директор 

Проведен открит урок, 

изготвена карта за 

вътрешна квалификация 

30 лв. за дидак-

тически 

материа-ли 

Проучване интересите на 

учениците в начален етап за 

избор на избираеми учебни 

часове и факултативни 

учебни часове 

        май  

2023 г. 

класните 

ръководители в 

начален етап 

Председател на МО 

Директор 

Попълнени заявления от 

родителите и предадени 

в срок на ръководството 

на училището 

Не се изисква 

Проучване желанията на 

учениците за ЦОУД през 

следващата учебна година 

май  

2023г. 

учителите в начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Попълнени заявления от 

родителите и предадени 

в срок на ръководството 

на училището 

 

Не се изисква 
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3. Споделяне на добри практики и целенасочено утвърждаване на ефективни модели на взаимодействие учител-ученик. 

4. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи  и форми на обучение между  учителите. 

5.  Тясно сътрудничество с родителите и привличането  им като партньори в процеса на образование, възпитание и социализация на 

учениците. 

6. Използване на информационни и комуникационни технологии за оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност. 

7. Възпитаване на нравствени и естетически ценности у учениците и развиване на тяхната любознателност чрез участието им в разнообразни 

извънкласни дейности. 

8. Практическа насоченост на обучението. 

 

Сбирка на началните 

учители по випуски за 

изготвяне  на тестове и 

критерии за отчитане на 

изходното равнище на 

учениците  от I – III клас 

до 28.04 

2023 

учителите в начален 

етап 

Учителите в начален 

етап 

Утвърдени от директора 

тестове и критерии 

Не се изисква 

Провеждане на тестове за 

изходяща диагностика 

 май 2023г. учителите в начален 

етап 

Учителите в начален 

етап 

Проведени тестове за 

определяне на изходното 

равнище на учениците в 

срок 

Не се изисква 

Обсъждане, обобщаване и 

отчитане на резултатите от  

проведените писмени   

работи за изходно равнище 

на учениците 

м. юни  

2023 г. 

учителите в  начален 

етап 

Председател на МО 

Директор 

Анализи на резултатите 

от изходното равнище. 

Набелязани мерки за 

преодоляване на 

пропуските. 

Не се изисква 

Празнична програма за 

закриване на учебната 

година 

м. юни  

2023 г. 

учителите на  трети 

клас 

Председател на МО 

Директор 

Изготвен сценарий, 

проведено тържество и 

отразяване във фейсбук 

страницата на 

училището 

ДНе се изисква 

Отчет на дейностите на  

МО  и равносметка на 

постигнатите резултати в 

края на учебната година 

м. юни  

2023 г. 

председателят на МО  

в начален етап 

Председател на МО 

Директор 

Брой изпълнени и 

допълнително проведени 

дейности  

Не се изисква 
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Задачи: 

•  Образователни 

 

1. Планиране на урочната работа чрез съобразяване обема на знания с възрастовите особености на учениците и с учебните програми. 

Провеждане на входяща, междинна  и изходяща  диагностика. 

2. Усвояване минимума от знания и умения по учебните предмети от всеки  ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

3. Прилагане  на ефективни, разнообразни и атрактивни  методи на преподаване за овладяване на знанията и тяхното прилагане. 

4. Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците. 

5. Стимулиране интереса на учениците чрез използване  на диференцирани задачи за напреднали и изоставащи. 

 

• Развиващи 

1. Повишаване квалификацията на учителите. 

2.  Организиране на работни срещи за обмяна на опит и идеи. 

3. Участие в обучителни семинари по теми, свързани със съвременното обучение. 

 

План на методическо обединение на учителите по български език и литература и история за учебната година 2022/2023 година 

 

 

Председател:   Атанас Терзиев - старши учител по БЕЛ  

Членове: 1. Венелина Качанова - учител по БЕЛ 

                 2. Теодора Пашалиева - старши учител по история и цивилизации 

                 3. Катерина Тонгова - учител по БЕЛ 

 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

 

    

8. Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и конкурентоспособна. 
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9. Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и тези на ЕС чрез повишаване квалификацията на учителите и 

кариерното им развитие.  

10. На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки ученик 

в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на заложените цели.  

11. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

12. Активно използване на информационните технологии в учебно-възпитателния процес по български  език и литература и по история и цивилизации. 

13. Работа с талантливи деца и включването им в олимпиади, конкурси и състезания. 

14. Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с изоставащите ученици. 

 

 

Основни приоритети: 

8. Повишаване на професионалната квалификация и обогатяване на методическата дейност.  

9. Повишаване ефективността на учебния процес по БЕЛ и История и цивилизации, като се използват разнообразни иновативни методи.  

 

Цели:  

 

 Основна цел на МО през учебната 2022/2023 година е утвърждаване престижа на училището чрез възпитание и обучение според ДОС и 

стандарти на ЕС в духа на демократичните ценности. 

4. Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешна квалификационна дейност, усъвършенстване на професионалните умения, 

повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и усъвършенстване организацията на учебния процес. 

5. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа, взаимопомощ.  

6. Използване на иновативни методи в часовете по БЕЛ и история и цивилизации за повишаване мотивацията за учене – ПБО, екипна работа, изнесени 

уроци, използване на Mikrosoft Office 365 и др. 

7. Взискателност към учениците за повишаване на комуникативните им способности, адекватни на нуждите на обществото. Осъществяване на 

ефективен учебно-възпитателен процес и постигане на езиковите, социокултурните и литературните компетентности по роден език.  

8. Откриване и развитие на творческите заложби на учениците. Стимулиране участието на учениците в училищни и извънучилищни обществени и 

културни дейности, конкурси, състезания и мотивиране на стремежа към творческа самоизява. 

9. Възпитаване у учениците уважение към родния език, историята  и културата. Работа за изграждане и съхранение  на нравствените добродетели в 

национален и общочовешки план. 

10. Показване на практическа приложимост на изученото учебно съдържание по БЕЛ НВО в 7. клас. 
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Задачи: 

 

8. Повишаване квалификацията на учителите чрез посещение на курсове, свързани с методиката на преподаване и промените на обучението по БЕЛ 

и История и цивилизации. 

9. Самоусъвършенстване на преподавателите, като се следят новостите в специализираната литература. 

10. Ефективна комуникация между членовете на МО, споделяне на опит между преподавателите. 

11. Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, конкурси и състезания. 

12. Развитие на комуникативните способности на учениците чрез участие в рецитали, изготвяне и защитаване на изготвени презентации, проекти. 

13. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение. 

14. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни  електронни и  книжни източници на информация.  

 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за оценка Финансиране 

 

1. Провеждане на учредителна сбирка 

за избор на председател на МО. 

Набелязване на целите, задачите и 

мероприятията за учебната 2022/2023 

учебна година. 

05.09.2022 г. Членовете  от 

МО 

Председателят на 

МО 

Присъствали всички 

членове на МО 

 

2. Изготвяне на годишните учебни 

програми и планове в определените 

срокове. 

 До 07.09.2022 

г. 

Преподаватели

те от МО 

Председателят на 

МО 

Изготвени годишни 

учебни програми и 

планове от всички 

преподаватели в МО 

 

3. Подготовка и провеждане на 

входящо равнище.  

 

Септември 

2022 г. 

Преподаватели

те от МО 

Председателят на 

МО 

Изготвени и 

проведени входящите 

равнища от всички 

преподаватели в МО 

 

4. Анализ на резултатите от входящото 

равнище и набелязване на мерки за 

Октомври 

2022 г. 

Преподаватели

те от МО 

Председателят на 

МО 

Направен анализ на 

входящото равнище  

по предмети и 

 



 

 

 

104 

преодоляване на констатираните 

пропуски. 

 

набелязване на мерки 

за преодоляване на 

констатираните 

пропуски от 

преподавателите в 

МО 

5. Работа с културни институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен Преподаватели

те от МО 

Председателят на 

МО 

В потока на учебната 

година брой 

проведени 

мероприятия 

съвместно с културни 

институции  (музей, 

библиотека, Дом на 

културата и др.)  - 

рецитали, посветени 

на бележити личности 

и дати, участия в 

празнични програми и 

др. 

 

6. Рецитал, посветен на 1-ви ноември – 

Ден на народните будители съвместно 

с комисията по ККМД. 

28.10.2022 г. К. Тонгова 

 

Председателят на 

МО 

Участвали определен 

брой ученици от пети 

клас и преподавателят  

Катерина Тонгова  

 

7. Употреба на нелични глаголни 

форми в изречението и в текста.  

VIА клас,   

Атанас Терзиев 

 Януари 

 2023 г. 

Атанас Терзиев Председателят на 

МО 

Участвали  учениците 

от  шести клас, 

преподавателят  
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Терзиев, всички 

членове на МО, гости    

8. Подготовка на учениците за 

олимпиади, състезания, конкурси. 

Постоянен Преподаватели

те от МО 

Председателят на 

МО 

Брой ученици и 

преподавателите, 

които ги подготвят 

 

9. Участие в квалификационни 

семинари и курсове, свързани с 

новости в обучението по БЕЛ и 

история и цивилизации. 

Постоянен Директор, 

заместник-

директор по 

УД, 

преподавателит

е от МО 

Председателят на 

МО 

Участие в обучителни 

семинари и курсове 

 

10. Участие в олимпиадите по БЕЛ и 

история и цивилизации. 

 

Според 

графика на 

РУО 

Благоевград 

Преподаватели

те от МО 

 

 

 

Председателят на 

МО 

Участвали ученици и 

преподавателите, 

които ги подготвят 

 

 

 

 

 

11. Анализ на резултатите от първия 

учебен срок и набелязване на мерки за 

подобряване на резултатите. 

 

февруари 

2023 г. 

Преподаватели

те от МО                                                                                                      

Ат. Терзиев – 

обобщение 

 

 

 

 

 

Заместник-

директор по УД, 

председателят на 

МО 

 

 

 

 

Направен анализ на 

резултатите от първия 

учебен срок по 

предмети от всички 

преподаватели в МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Провеждане на уроци в 

библиотеката. 

 

Постоянен 

 

 

 

Преподаватели

те от МО 

 

 

Председателят на 

МО 

 

 

Проведени  уроци в 

библиотеката 
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13. Рецитал за отбелязване 150 години 

от обесването на Васил Левски 

съвместно с ККМД. 

18 февруари 

2023 г. 

 

 

 

 

 

В. Качанова 

 

 

 

 

 

 

Председателят на 

МО 

 

 

 

 

 

Участвали определен 

брой ученици и 

преподавателят, който 

ги подготвя 

 

 

 

 

 

 

 

14. Местоимение. Лично местоимение. 

- 5Б  клас - 

Катерина Тонгова  

Февруари 

2023 г. 

Катерина 

Тонгова 

Председателят на 

МО 

 

Участвали  ученици 

от 5Б клас, 

преподавателят 

Катерина Тонгова, 

членовете на МО, 

гости 

 

15. 145 години от Освобождението на 

България – рецитал по случай 3 март 

съвместно с ККМД.   

3 март 

2023  г.                                                                                 

А. Терзиев Председателят на 

МО 

Участвали определен 

брой ученици и 

преподавателят, който 

ги подготвя 

 

16. Древна Тракия – могъщество и 

културно наследство 

 - VВ клас – Теодора 

Пашалиева 

 

 

Март 

2023 г. 

 

 

 

 

Т. Пашалиева,  

 

 

 

 

 

 

 

Председателят на 

МО 

 

 

 

Участвали  ученици 

от 5В клас, 

преподавателят 

Теодора 

Пашалиева, 

всички членове на 

МО, гости 

 

 

 

 

 

 

17. Сложно съставно изречение – 

7А – клас 

- Венелина Качанова 

Април 

2023 г. 

 

В. Качанова Председателят на 

МО 

 

Участвали  ученици 

от 7А  клас, 

преподавателят 

Венелина Качанова, 

всички членове на 

МО, гости 
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18. Подготовка и провеждане на 

патронния празник на училището 

съвместно с ККМД.   

Май  

2022 г. 

Преподаватели

те по БЕЛ и 

История и 

цивилизации 

 

Председателят на 

МО 

Участвали ученици и 

всички членове на МО 

 

19. Анализ на резултатите от НВО по 

БЕЛ в  

7. клас. Заключителна сбирка за 

отчитане дейността на МО по БЕЛ и 

история 

Юни 

2023 г. 

Преподаватели

те по БЕЛ и 

История и 

цивилизация; 

обобщение - 

Ат. Терзиев 

 

Заместник-

директор по УД, 

председателят на 

МО 

Изготвен анализ на 

резултатите от НВО от 

Венелина Качанова; 

Присъствали всички 

членове на МО 

 

Забележка: 

В течение на учебната година ще 

бъдат изготвяни доклади, постери и 

мултимедийни презентации за 

исторически личности и бележити 

дати, съгласувани с плановете на 

ККМД, МО на класните ръководители 

и МО на учителите от начален етап на 

образованието,  както следва: 

-  22 септември 2022 г. – 114 години от 

обявяване на независимостта на 

България 

- 18 октомври 2022 г. – 110 години от 

освобождението на Неврокоп от 

османска власт 

- 1 ноември – Ден на народните 

будители 

- 19 февруари  - 150 години от 

обесването на Васил Левски – 

Апостола на свободата 

Постоянен  Т. Пашалиева 

 

 

Председателят на 

МО 

Изготвени няколко 

продукта, свързани с 

исторически личности 

и бележити дати 
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- 3 март – 145 години от 

Освобождението 

- 4 май – 120 години от смъртта на 

Гоце Делчев 

- 24 май – Ден на славянската 

писменост, просвета и култура 

План на методическо обединение по чужди езици за учебната 2022/2023 година 

 

Председател: Дафинка Попова 

Членове:  Надка Динева 

                 Елена Карпатова 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

15. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно обучение по чужд език. 

16. Работа с талантливи ученици и включването им в конкурси и езикови състезания. 

17. Допълнителна работа в часовете за консултации и самоподготовка с изоставащите ученици. 

Основни приоритети: 

10. Повишаване ефективността на учебния процес по чужд език чрез използване на интерактивни методи на преподаване. 

11. Повишаване на професионалната квалификация и обогатяване на методическата дейност. 

Цели:  

11. Осъществяване на ефективен учебен процес и постигане на чуждоезикова компетентност в съответствие с Държавните образователни изисквания 

и Европейската Езикова Рамка. 

12. Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на образователния процес. 

13. Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им приложимост. 

 

Задачи: 

15. Изграждане на комуникативна компетентност у учениците, позволяваща им пълноценно да общуват в различни ситуации на реалния живот в 

зависимост от техните познавателни, културни и бъдещи професионални потребности. 

16. Използване на интерактивни методи в учебния процес за превръщане на ученика в негов активен участник. 

17. Мотивиране на учениците за участие в проекти и езикови състезания. 

18. Реализиране на ефективна комуникация между учителите, екипна работа и определяне на приоритети. 

Дейности: 
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Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол  Критерии за оценка Финансиране 

 

Организиране на учебната работа за 

2022/2023 година. Изготвяне на план 

на методическото обединение. 

До 

07.09.2022 г. 

Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвен план на МОЧЕ. 

Присъстващи учители от МОЧЕ  

Не е 

необходимо 

Участие на учители по чужд език при 

разработване на проекти по програма 

Еразъм +   

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Разработени и одобрени 

проекти по Еразъм +   

Не е 

необходимо 

Изпълнение на проект „Open to the 

future“ с координатор Първо ОУ „ Св. 

Св. Кирил и Методий“ и партньори  

Италия, Португалия, Румъния и 

Гърция  

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изпълнение на дейностите по 

проекта в срок 

Програма 

Еразъм+ 

КА229 

“Back in time with an old photo” с 

координатор Италия 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изпълнение на дейностите по 

проекта в срок 

Програма 

Еразъм+ 

КА229 

“Robotic school of humanists” с 

координатор Полша 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изпълнение на дейностите по 

проекта в срок 

Програма 

Еразъм+ 

КА229 

 “Let’s help our earth live longer” с 

координатор Италия 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изпълнение на дейностите по 

проекта в срок 

Програма 

Еразъм+ 

КА229 

Открити уроци и споделяне на добри 

практики пред чуждестранните 

колеги по проектите. 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Дафинка 

Попова 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 
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Участие на учители по чужд език в 

проекти на портала eTwinning, 

съвместно с колеги от други 

европейски страни 

През 

учебната 

година 

Елена 

Карпатова  

Надка Динева 

Дафинка 

Попова 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Участващи  учители от МОЧЕ Не е 

необходимо 

Провеждане на консултации и 

индивидуална работа с изоставащи и 

напреднали ученици 

През 

учебната 

година 

                                                                                                                             

Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Отчет на присъстващите на 

консултации ученици в 

електронен дневник 

Не е 

необходимо 

Участия в състезания по чужд език Според 

календара на 

състезанията 

Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Доклад за участващи и 

класирани ученици 

Платена такса 

Отбелязване Европейския ден на 

езиците чрез дейности по Еразъм+ и 

eTwinning 

26.09.2022 г. Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Протокол на МОЧЕ за 

проведените дейности 

Не е 

необходимо 

Анализ на резултатите от входните 

равнища по ЧЕ 

м. октомври 

2022 г. 

Учителите по 

чужди езици 

Председател 

на МОЧЕ 

Директор 

Изготвени анализи по 

английски език 

Карта за квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Анализ на резултатите по ЧЕ през 

първия учебен срок 

 

м. февруари 

2023 г. 

Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвени анализи по 

английски език 

Карта за квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

Открито занятие по английски език м. април  

2023 г. 

Надка Динева 

Дафинка 

Попова 

Елена 

Карпатова 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Карта за квалификационна 

дейност 

100-150лв.  

за грамоти, 

награди и 

материали 
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Отбелязване Деня на Европа чрез 

дейности по Еразъм+ и eTwinning 

09.05.2023 г. Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Протокол на МОЧЕ за 

проведените дейности 

Не е 

необходимо 

Анализ на резултатите на учениците 

по чужд език за учебната 

2022/2023година 

м. юни  

2023г. 

Учителите по 

чужди езици 

Председател на 

МОЧЕ 

Директор 

Изготвени анализи по 

английски език 

Карта за квалификационна 

дейност 

Не е 

необходимо 

 

 

План на методическо обединение на учителите от културно-образователна област 

математика, информатика и информационни технологии, природни и обществени науки за учебната 2022/2023 година 

 

Председател: Соня Божикова 

Членове: 

1. Костадинка Пирнарева 

2. Борислава Мингова 

3. Димитър Илиев 

4. Мая Малтъзова 

5. Димитър Агов 

Протоколчик: Димитър Агов 

 

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

 

1. Да повиши авторитета на образователната институция, като я направи търсена и конкурентоспособна. 

2. Ориентация  към постиженията на образователните политики в страната ни и тези на ЕС чрез повишаване квалификацията на учителите и 

кариерното им развитие. 

3. На преден план се извежда интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно нравственото и физическото развитие и подкрепа на 

всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на 

заложените цели. 

4. Осигуряване на равен достъп до качествено и всеобхватно образование. 

5. Активно използване на информационните технологии в процеса на обучение, възпитание и социализация. 

6. Работа с талантливи деца и включването им в олимпиади, конкурси и състезания. 
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7. Допълнителна работа в часовете за консултации  с изоставащите ученици. 

 

Основни приоритети: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на учителите от МО. 

2. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване на разнообразни форми на преподаване. 

3. 3. Активно участие в затвърдяване и издигане престижа на училището, като се включва в        училищни и извънучилищни прояви. 

Цели: 

 

1. Утвърждаване на методическото обединение като център за вътрешна квалификационна дейност, усъвършенстване на 

професионалните умения, повишаване качеството на работа и усъвършенстване организацията на учебния процес. 

2. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на обединението, екипна работа, взаимопомощ. 

3. Използване на иновационни методи в часовете за повишаване мотивацията за учене. 

4. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използване на разнообразни форми на преподаване. 

5. Съобразяване на учебната работа с изискванията при НВО. 

6. Развиване на индивидуалните способности и таланти на учениците 

7. Стимулиране на заложбите и способностите на учениците по математика, компютърно моделиране и информационни технологии, 

природни и обществени науки  и насърчаване на развитието и реализацията им. 

8. Повишаване квалификацията на учителите. 

Задачи: 

 

1. Да се създадат условия в методическото обединение за хуманна и делова атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи, 

проблеми и трудности. 

2. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната самостоятелност и индивидуалност, чрез търсене на ефективни 

технологии за учене. 

3. Да се постави ученикът в активна позиция при усвояване на учебното съдържание по различните дисциплини. 

4. Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, адекватна на съвременните 

условия и начин на живот. 

Дейности: 

18.  
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Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол  Критерии за оценка Финансиране  

1. Изготвяне  на план за работата на 

методическото обединение за 

учебната 2022/2023 година. 

септември Божикова Директор, 

Заместник  

директор 

Проведено заседание 

Присъстват всички 

преподаватели. Представяне 

на плана за одобрение от ПС 

Не  се изисква 

2. Разработване и изготвяне на 

файлове с планиране на часове за 

електронния дневник на учителите 

по учебни предмети.  

септември Членове на МО Директор, 

Заместник 

директор 

Готовност за работа в срок Не  се изисква 

3. Участие в курсове за повишаване 

на квалификацията. 

постоянен Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Участие на всички 

преподаватели при наличие 

на курсове подходящи за 

дейността им като учители    

По плана на комисията 

по квалификация 

4.   Оказване на помощ и съдействие 

на новопостъпили членове на МО 

и с кратък педагогически стаж. 

постоянен Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Участие на всички 

преподаватели 

Не  се изисква 

5. Използване на теста като метод 

за  проверка и оценка на знанията 

на учениците чрез входни, текущи 

и изходни равнища. 

постоянен Председател на 

МО, Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Проведени, проверени и 

оценени тестове 

Не  се изисква 

6. Обсъждане и анализ  на 

резултатите от проведеното 

входно равнище на учениците и 

конкретизиране на мерки за 

преодоляване на допуснати 

пропуски. 

октомври Председател на 

МО, Членовете 

на МО 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Заседание на МО и ПС Не  се изисква 

7. Европейска седмица на 

програмирането 

октомври Преподавателите 

по компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Включване на ученици в 

инициативата и нейното  

популяризиране. 

Не  се изисква 
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8. Часът на кода декември Преподавателите 

по компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Включване на ученици в 

инициативата и нейното  

популяризиране. 

Не  се изисква 

9. Международен  ден за безопасен 

Интернет 

февруари Преподавателите 

по компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Включване на ученици в 

инициативата и нейното  

популяризиране. 

До 20.0 лв за 

канцеларски материали 

10. Подготовка и участие на ученици 

на олимпиади по всички учебни 

предмети. 

Постоянен Преподавателите 

по предмети 

Председател на 

МО 

 

Участие на ученици Не  се изисква 

11. Подготовка и участие на ученици в 

състезания по компютърно 

моделиране и информационни 

технологии. 

Постоянен Преподавателите 

по компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

Председател на 

МО 

Участие на ученици  Не  се изисква 

12. Анализ на резултатите от първия 

учебен срок на учениците по 

предмети от  МО. 

февруари Преподавателите 

по предмети 

Председател на 

МО 

Проведено заседание и 

присъствие на  всички 

преподаватели 

Не  се изисква 

13. Анализ на МО по математика, 

природни  и обществени науки, 

информатика и информационни 

технологии за изяви на ученици и 

резултати от състезания, 

олимпиади и конкурси. 

Април Пирнарева Председател на 

МО 

Представен анализ на 

заседание на МО и ПС 

Не  се изисква 

14. Провеждане на изходни равнища 

по всички предмети от МО.  

Анализ на резултатите. 

Май, юни Преподаватели 

по предмети 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Подготовка, провеждане и 

анализ на резултатите от 

изходното равнище от 

всички преподаватели 

Не  се изисква 
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15. Анализ на резултатите от втория 

учебен срок на учениците по 

предмети от МО. 

юни Преподавателите 

от МО 

Председател на 

МО 

Изготвен и представен на 

председателя на МО  

Не  се изисква 

16. Обобщен анализ на резултатите за 

учебната 2022/2023г. 

юни Божикова Директор, 

Заместник 

директор 

Изготвен и представен 

анализ на заседание на ПС  

Не  се изисква 

17. Отчет за дейността на МО през 

учебната 2022/2023 г. 

юни Божикова Директор, 

Заместник 

директор 

Изготвен и представен отчет 

на заседание на ПС  

Не  се изисква 

Вътрешноквалификационна 

дейност на методическото 

обединение 

     

18. „Разнообразният свят на 

растенията“ 

декември Тричкова, 

Сърбакова, 

Чевгънова, 

Мингова, Агов, 

Божикова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Проведен урок в 

присъствието на 

преподаватели. 

Предвидено е в плана 

на комисията по 

иновации 

19. „Слънчева система“- 

интеридисциплинарен открит урок 

4-7 клас 

януари Малтъзова, 

Киневирска, 

Мингова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Проведен урок в 

присъствието на 

преподаватели. 

До 20.0 лв за 

канцеларски материали 

20. „Органи на движението“ април Чевгънова, 

Мингова, 

Божикова 

Директор, 

Заместник 

директор, 

Председател на 

МО 

Проведен урок в 

присъствието на 

преподаватели. 

До 20.0 лв за 

канцеларски материали 
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План на методическо обединение на предметите от МО изкуства и спорт 

за учебната 2022/ 2023 година 

Председател: Иван Николов 

 

Членове: Елена Спириева 

                Димитър Сърбов 

                Бойко Грошков 

                Димитър Агов         

            

Стратегии в дейността на методическото обединение: 

1. Повишаване качеството на обучението и постигането на добра подготовка по всички предмети от цикъл – изкуства и спорт . 

2. Повишаване на квалификацията на учителите и усъвършенстване методите на преподаване чрез използване на технически средства и 

ИКТ. 

 

Цели:  

1. Формиране  на естетическия вкус и физическата култура на подрастващите, като компоненти за цялостното образование на учениците . 

2. Развиване  на умения за търсене на реални връзки на  знанията с практическата им приложимост. 

21.  „Да посрещнем гостите от Азия“- 

уроци за приемственост в 4-тите 

класове 

април  Агов Директор 

Заместник, 

директор, 

Председател на 

МО 

Проведени уроци в 

присъствието на 

преподаватели. 

Не  се изисква 

22. Електричесво и програмиране 

23. SТЕМ предизвикателство 

декември Дерменджиева Директор 

Заместник, 

директор, 

Председател на 

МО 

Проведен урок в 

присъствието на 

преподаватели. 

50 лв за материали за 

учениците 

24. ИКТ в обучението- 

предизвикателства и възможности 

април Димитър Илиев Председател на 

МО 

Проведено заседание, 

присъстват всички 

преподаватели от МО. 

Не  се изисква 
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Задачи: 

1. Включване на ученици в конкурси, изложби и концерти, с цел формиране на естетически вкус.  

2. Участие на ученици в спортни дейности за формиране и поддържане на физическа култура.  

3. Изграждане на умения за работа с различни материали и прилагането им в реалния живот. 

4. Мотивиране на учениците за активно участие в образователно-възпитателния процес. 

Дейности: 

 

Дейност Срок за 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за оценка Финансиране 

1.Организационна сбирка на 

методическото обединение. 

Избор на председател  на обединението. 

Обсъждане плана за работа на 

обединението за предстоящата учебна 

година. 

м. септември Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Проведено заседание 

Присъстват всички 

преподаватели. 

Представяне на плана 

за одобрение от ПС. 

Не се изисква 

2. Провеждане проверка на входните 

равнища 

м. септември Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Проверени и оценени 

тестове 

Не се изисква 

3.Оказване на методическа и педагогическа 

помощ на новите колеги 

срок -

постоянен 

Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Участват всички 

членове на МО 

Не се изисква 

4. Перспективни явления – открит урок в 7 

клас. 

м. октомври Д. Сърбов Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Присъстват всички 

членове на МО 

Не се изисква. 
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5.Обсъждане и анализ на резултатите от 

проведено входно равнище и 

конкретизиране на мерки за преодоляване 

на  

 на мерки за преодоляване на допуснати 

пропуски.  

м. октомври Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Заседание на МО и 

ПС. 

Не се изисква. 

6. Затвърждаване с членовете на МО с 

Еленино хоро, Дунавско хоро,  пайдушка 

тройка, свищовско хоро, право тракийско 

хоро, тракийска ръченица и малешевско 

хоро с цел обучаване на четвърти, пети, 

шести и седми клас  по новата учебна 

програма по ФВС. 

м. декември Е. Спириева Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО. 

Присъстват  всички 

членове на МО. 

Не се изисква. 

7.Анализ на резултатите от първи срок м.февруари Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Проведено заседание 

и присъствие на  

всички 

преподаватели. 

Не се изисква 

8. Ролята на хандбалната игра за развитие 

на физическата култура  на децата в 

училище – открит урок в  6 клас. 

м. април И. Николов 

 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Присъстват всички 

членове на МО 

Не се изисква 

9.Повишаване на физическата култура и 

физическата дееспособност в часовете по 

лека атлетика - открит урок в 5 клас. 

м. май Б. Грошков 

 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Присъстват всички 

членове на МО 

Не се изисква 
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10.Подготовка на учениците за участие в 

календарни и училищни празници. 

Срок 

постоянен 

Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Присъстват всички 

членове на МО 

Не се изисква. 

11.Заключителна сбирка за отчитане 

дейността на МО. 

М. юни Председател 

на МО, 

Членове на 

МО 

Директор, 

Заместник 

директор 

Председател на 

МО 

Присъстват всички 

членове на МО 

Не се изисква. 

 

Настоящият план е отворен за допълнение и промени в хода на работата на комисията. 

План на методическо обединение на класните ръководители през учебната 2022/2023 година 

Председател: Величка Чевгънова 

Членове: 

Iа  клас – Марияна Рускова 

Iб клас –  Веселка Сърбакова  

Iв клас –  Мария Дарева 

IIа  клас – Силва Тричкова 

IIб клас – Мария Менова 

IIв клас – Алтънка Давидова   

IIг клас – Теодора Петрова                       

IIIа клас – Лина Петкова 

IIIб клас – Величка Чевгънова 

IIIв клас – Стойна Москова 

IVа клас – Антоанета Киневирска 

IVб клас – Антония Григорова 

IVв клас – Лина Панделиева                 

             

Vа клас – Мая Малтъзова    

Vб клас – Катерина Тонгова 

Vв клас – Надка Динева 

VIа клас– Елена Спириева 

VIб клас – Костадинка Пирнарева 

VIв клас – Теодора Пашалиева 

VIIа клас– Венелина Качанова 

VIIб клас – Димитър Агов 

VIIв клас – Соня Божикова 

                        

             Стратегии в дейността на методическото обединение: 
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1. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешноквалификационна дейност. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности. 

3. Повишаване качеството и ефективността на процеса на обучение, възпитание и социализация чрез прилагане на личностно-ориентиран подход и 

стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик. 

       Основни приоритети:  

1. Създаване на предпоставки за водене на активен диалог между учители, ученици и родители в атмосфера на сътрудничество и толерантност. 

2. Активно участие в затвърдяване и издигане престижа на училището, като се включва във всички училищни прояви. 

3. Формиране у учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, социалните отношения и мястото на отделната личност  като член на 

общността. 

Цели:  

1. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване, чрез обмяна на педагогически опит; участие в проекти; семинари; 

обучителни програми и др.    

2. Привличане  и ангажиране на родителите за реализиране на мероприятия, залегнали в плана на класа, и училищни мероприятия. 

3. Създаване на умения у учениците свързани с практическото усвояване на изследователска нагласа към действителността, изразяваща се в любопитство 

и в търсене, в експерементиране на нови елементи на поведение в обществото. 

4. Целенасочено използване на учебното съдържание за изграждане у учениците на умения за общуване и мирно решаване на конфликтни ситуации в 

колектива чрез използване на позитивни алтернативи на поведение. 

  Задачи:          

1. Да се продължат традициите на откритост и гласност при постигане на успехи и се поощряват учениците за изяви на училищно, областно и национално 

ниво. 

2. Да се отчитат неуспехите в работата, ако има такива, като се набелязват мерки за преодоляване на трудностите, довели до негативни резултати.  

3.  Поддържане на постоянни контакти между класните ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и 

родителите. 

4. Изграждане на умения за общуване и решаване на конфликти в ученическия колектив. 

 Дейности 

Организационна дейност Срок на 

изпълнение 

Отговорни 

лица 

Контрол Критерии за оценка Финансиране 

1. Заседание на МО на класните ръково-

дители за 2022/2023 уч. година за избор 

на нов председател. Обсъждане на 

05.09.2022 г. Председател и 

членове на МО 

Заместник-директор  

по УД 

Протокол от проведено 

заседание. 

не се изисква 
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дейността на МО през предстоящата 

учебна година. 

2.Обсъждане  на плана за дейността на 

МО на класните ръководители и внасяне 

на промени за окончателното му 

оформяне.   

12.09.2022 г. Председател и 

членове на МО 

Заместник- директор  

по УД 

Представяне на плана на МО 

пред ПС на 13.09.2022 

не се изисква 

3. Подготвяне на класните стаи за новата 

учебна година. Тематично и естетически 

оформяне на магнитните табла в 

коридорите. 

  

 

 

14.09.2022 г. 

 

 

класните 

ръководители 

Заместник-директор 

АСД и класните р-ли 

 

Вид на стаите и коридорите 

до 200 лв. 

5. Изготвяне на правила на класа и 

поставянето им на видно място в 

класните стаи.  

 

 

 

30.09.2022 г. 

 

 

класните 

ръководители 

 

Заместник-директор 

по УД 

Налични правила на класа, 

пос-тавени на видно място в 

класната стая. 

не се изисква 

6. Запознаване с училищния правилник, 

графиците   и отговорностите на 

дежурните учители и ученици. 

 

септември 2022 г. Класните 

ръководители 

Зам.-директор по УД Подписи на учители и 

ученици, в уверение на това, 

че са запознати със своите 

отговорности и задължения 

не се изисква 

7. Планиране и провеждане  на 

родителски срещи – 1 и 5 клас в 

училище; 

 2, 3, 4, 6 и 7 клас –  

(всяка родителска среща се съгласува с 

училищното ръководство и подлежи на 

промяна при определени обстоятелства) 

Първа родителска  

07.09.2022-1. клас 

08.09.2022 г. 

5.клас;следващи 

по избор на 

учителя до края на  

2022/2023  уч. 

година 

Класните 

ръководители 

Директор и 

Заместник- директор 

по УД 

Водене на документация не се изисква 
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8. Посрещане на учениците.  

Запознаване с мерките за ограничаване 

на риска от разпространение на вируса – 

Covid 19 

15.09.2022 г. 

 

 

 

 

Класните 

ръководители 

Директор и 

Заместник-директор 

по УД 

Информация от кл. р-ли за 

актуалния състав на уче-

ниците на 15.09.2022  

не се изисква 

9. Запознаване на учениците, срещу 

подпис, с всички предоставени им 

инструктажи. 

30.09.2022 г. Класни р-ли и 

преподаватели 

по учебни 

предмети 

изискващ 

итструктаж за 

безопас-ност. 

Директор и 

Заместник-директор 

по УД 

Инструктажи с подпис от 

учениците. 

не се изисква 

10. Следи за поддържането на класните 

стаи (мебели, оборудване ученическо 

творчество, цветя и други).  

постоянен кл. 

ръководители и 

ученически  

съвети 

Заместник-директор 

по УД 

Вписани в тетрадката 

констатирани повреди и 

нарушения. 

не се изисква 

11. Оказване на помощ и съдействие на 

новопостъпили членове на МО и с 

кратък педагогически стаж. 

постоянен председателят 

на МО, класни 

ръководители 

Заместник-директор 

по УД 

Активно участие на всички 

преподаватели 

 

не се изисква 
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12. Планиране и осъществяване на 

сътрудничество с производствени 

предприятия и други институции, имащи 

отношение към професионалното 

ориентиране на младите хора.  

постоянен 

 

класните 

ръководители 

на седми клас 

Зам.-директор по УД Протоколи от проведени 

срещи и инициативи, ако са 

проведени такива. 

не се изисква 

13. Привличане на родители като 

лектори в час на класа, както и 

участието им в училищни мероприятия. 

 

Постоянен, 

съобразен с 

плановете за часа 

на класа на всяка 

паралелка 

 кл. 

ръководители и 

уч. съвети 

Директор и 

заместник-директор 

по УД 

Брой участвали родители, 

снимки, публикации в сайта 

на Първо основно училище 

не се изисква 

14. Провеждане на часа за консултиране 

на родители и ученици и водене на 

училищна документация по 

предварителено изготвен и одобрен от 

директора график. 

постоянен 

 

класните 

ръководители 

Заместник-директор 

по УД 

Протоколи от проверки за 

присъствие и отбелязване на 

взетите часове.  

не се изисква 

15. Откриване на деца с изявени 

наклонности в дадена област на науката, 

изкуството или спорта и създаване на 

условия за тяхното развитие и 

реализация - участия в конкурси, 

олимпиади и състезания 

постоянен 

 

Класни 

ръководители, 

учители,педаго

гически 

съветник, 

училищен 

психолог 

Директор и 

заместник-директор 

по УД 

Награди от състезания, 

олимпиади и конкурси за 

участие и заети призови 

места. 

 

не се изисква 

16. Изготвяне на отчет за дейността на 

МО в края на първи учебен срок. 

07.02.2023 г. Председател на 

МО 

Заместник-директор 

по УД 

Доклад за дейността МО 

през първи учебен срок. 

не се изисква 

Вътрешноквалификационна дейност на методическото обединение: 

1. „Да спечелим битката за интереса към 

ученето в шести клас“. 

м. октомври Пирнарева 

Спириева 

Пашалиева 

председател на МО, 

заместник-директор 

по УД 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 
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2. „Прилагане на цялостна училищна 

програма за сигурна училищна среда и 

превенция на насилието и тормоза в 

училищата, за утвърждаване на 

позитивна дисциплина и прилагане на 

подходи за мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение“. 

м.септември Калинова председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

3. „Развитие на социално-емоционални 

умения у учениците, чрез физическа 

активност в час и междучасие“. 

 

м. ноември Киневирска 

Григорова 

Панделиева 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

4. „Класна стая без тормоз“. 

 

м. декември Тричкова 

Менова 

Давидова 

Петрова 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

5. „Приобщаваща класна стая. 

Изграждане на позитивни 

взаимоотношени“. 

 

м. декември Малтъзова 

Тонгова  

Динева 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

6. „Практики за изграждане общност в 

класната стая“ 

м. януари 

 

Рускова 

Сърбакова 

Дарева 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

 

не се изисква 

7. „Фокусирано към решения 

образование“. 

 

м. февруари Валентин 

Атанасов 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 
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8. „Придобиване и развиване на „меки 

умения“ чрез доброволческа и 

благотворителна дейност“. 

 

м. март 

 

Петкова 

Чевгънова 

Москова 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

9. „А сега, накъде? Какви са моите 

възможности след седми клас?“ 

м. май Качанова 

Агов  

Божикова 

председател на МО 

Заместник- директор 

по УД 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

17. Отчет на дейностите през учебната 

година.  

юни 2023 г. 

 

председателят 

на МО и пед. 

съветник 

      

 

Директора на 

училището 

Вътрешно квалификационна 

карта, списък на 

присъствалите учители, 

материали от урока 

не се изисква 

 

 

 

ПЛАН за работа на Методическо обединение  на учителите в ЦОУД 

през учебната 2022/2022 година 

 

Председател:  Елвира Караманова 

Протоколчик: Миглена Буцева 

Членове:  Илия Динев 

                 Елена Банева 

                 Петрана Пицева 

                 Нина Павлевичина 

                 Мария Икономова 

                 Янка Лазарова 

                 Гергана Вълчева  

                 Ани Матерова 
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                 Сузана Адамова 

                 Костадинка Касапова  

                 Янка Терзиева 

                 Христина Кишева                                                

I.  СТРАТЕГИИ  В ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ 

      1.  Осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците в целодневната организация на учебния ден; 

      2.  Обогатяване на материалната база в посока на използване на новите технологии в целодневната организация на учебния ден; 

      3.  Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици в групите; 

      4.  Активно взаимодействие с родителите; 

      5.  Акцент върху активната позиция на ученика в групата; 

      6. Да поставим детето в центъра и да съобразим всички образователни и възпитателни въздействия с неговата личност; 

      7.  Личностното развитие на учениците да бъде постигнато чрез по-добро качество на самоподготовката, засилване на естетическото възпитание 

и отношение към природата;                            

      8.  Да спортуват активно. 

II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:     

1. Училището – желано място за ученика; 

     2.  Образованието – съобразено с възрастовите и индивидуалните особености на   всеки ученик; 

3. Развитие на заниманията по интереси и извънкласната  дейност на учениците; 

     4.  Създаване на условия за превенция на агресията на учениците; 

     5.  Приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на училищните проблеми. 

III. ЦЕЛИ: 

1. Повишаване качеството на образователния  процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и 

умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им 

особености;   

2. Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между учениците от различни социални, етнически и културни общности чрез 

специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния  ден; 

3. Повишаване на педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите 

в ЦОУД; 

4. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за 

отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 
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IV.   ЗАДАЧИ: 

1.   Опазване здравето и живота на учениците; 

2.   Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез  

       разнообразни форми на работа за надграждане на знания в               

       съответствие с новите образователни изисквания; 

3.   Усвояване минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик      съобразно индивидуалния  му темп на развитие; 

4.   Осигуряване подходяща среда, даваща възможност за формиране на     

      социално адекватно поведение у учениците. 

 

   Дейности 

/организационни  

и методически/ 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица Контрол Критерии за оценка Финан 

сиране 

Провеждане на заседание  на МО  на 

учителите в ЦОУД  за  избор на 

председател. 

05.09. Всички учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

Избор на председател Не се 

изисква  

Работна среща на методическото 

обединение/МО/ за обсъждане и 

приемане на план за дейността на МО.   

08.09. 

 

Всички учители в 

ЦОУД 

 

Директор 

 

Разработен и утвърден 

план 

Не се 

изисква 

Изготвяне на предложения до 

ръководството – заявки за 

различни материали 

септември Всички учители в 

ЦОУД 

Директор Получени материали До 80 лв. на 

група 

Включване в инициативи, организирани 

от училището. 

постоянен Учители в ЦОУД Директор Брой инициативи Не се 

изисква 

Съгласуване на изискванията на 

учителите в ЦОУД с тези на 

преподавателите по всички учебни 

предмети за овладяване и надграждане 

постоянен Учители в ЦОУД Директор Брой срещи Не се 

изисква 
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на учебното съдържание в целодневната 

организация на учебния ден. 

Участие в общински, областни, 

национални, международни 

квалификации. 

постоянен Учители в ЦОУД Директор Брой квалификации Съгласно 

проекта 

Повишаване на ПКС или придобиване на 

допълнителна 

професионална квалификация. 

през учебната 

година 

Учители в ЦОУД Директор Повишени квалификации Съгласно  

обучаващата 

страна 

Представяне на информация от участие в 

квалификация 

постоянен Учители в ЦОУД Директор Изпълнение на дейността Не се 

изисква 

  „Управление на стреса в училище“. 

Вътрешноучилищна квалификация.  

октомври Илия Динев Директор Изпълнена 

вътрешноучилищна 

квалификация 

Не се 

изисква 

Открито занятие в група за ЦОУД – 2 

клас 

ноември Миглена Буцева Директор Проведено занятие. 

Протокол 

Не се 

изисква 

Създаване на учителско портфолио в 

wix.com. Вътрешноучилищна 

квалификация 

ноември Гергана Вълчева Директор Изпълнена 

вътрешноучилищна 

квалификация 

Не се 

изисква 

„Физически активни игри за осмисляне 

междучасията на учениците“ 

Вътрешноучилищна квалификация.  

декември Елвира Караманова Директор Изпълнена 

вътрешноучилищна 

квалификация 

Не се 

изисква 

Организиране на работна среща за 

обмяна на добри практики 

между учителите в ЦОУД. 

декември Председател МО Директор 

 

Изпълнение на дейността Не се 

изисква 

Украса на класните стаи и празнично 

отбелязване на Коледа. 

декември Учители в ЦОУД, 

ученици и родители 

Директор Брой украсени стаи и 

проведени тържества  

Не се 

изисква 
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Открито занятие в група за ЦОУД  – 3 

клас 

януари Мария Икономова Директор Проведено занятие. 

Протокол 

Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите, отчитане 

на слабости, успехи  и пропуските на 

всеки ученик от групата и набелязване на 

необходимите мерки за подпомагане на 

отстраняването им. 

в края на първи 

учебен срок 

Учители в ЦОУД 

 

 

Директор 

 

Представени анализи Не се 

изисква 

 

Анализ и отчитане на резултатите от 

първия учебен срок на ПС. Обобщен 

вариант. 

дата за ПС Елвира Караманова  Директор 

 

Изготвен анализ и 

представен пред ПС  

Не се 

изисква 

Открито занятие в група за ЦОУД 

„Световен ден на стоматолога“ – 2 клас.  

Изнесен урок. 

февруари Елена Банева Директор 

 

Проведено занятие. 

Протокол 

Не се 

изисква 

Открито занятие в занимания по 

интереси в група за ЦОУД-  6 клас 

февруари Янка Лазарова Директор Изпълнение на дейността Не се 

изисква 

Открито занятие в група за ЦОУД– 3 

клас на тема: „Васил Левски – 150 

години безсмъртие“ 

февруари Нина Павлевичина Директор Изпълнение на дейността Не се 

изисква 

Открито занятие  в група ЦОУД – 2 клас март Петя Пицева Директор Изпълнение на дейността 80 лева 

Открито занятие  в група за ЦОУД – 2 

клас на тема: „Празник на математиката“ 

 

март Костадинка Касапова и 

Алтънка Сотирова -

Давидова 

Директор 

 

Изпълнение на дейността Не се 

изисква 

Открито занятие в група за ЦОУД – 5 

клас 

март Ани Матерова Директор Изпълнение на дейността 80 лева 
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Открито занятие в групи за ЦОУД – 4 а, 

в клас; 4 б, в клас на тема: „Подарък за 

мама – Украсяване на глинена чинийка“ 

Бинарен урок 

март Янка Терзиева и Елвира 

Караманова 

Директор Изпълнение на дейността 80 лева +80 

лева 

Открито занятие в група за  ЦОУД  – 1 

клас на тема: „Да съхраним българското“ 

 април Гергана Вълчева Директор Изпълнение на дейността 80 лева 

Открито занятие в група за ЦОУД – 1 

клас на тема: „Годишни времена“ 

април Сузана Адамова Директор Изпълнение на дейността 80 лева 

Открито занятие в група за ЦОУД – 2 

клас на тема: „Световен ден на планетата 

Земя“ 

април Елена Банева Директор Изпълнение на дейността 20 лева 

Открито занятие в група за ЦОУД – 3 

клас 

Бинарен урок 

май Илия Динев 

Надка Динева 

Директор Проведен бинарен урок Не се 

изисква 

Открито занятие в групи за ЦОУД – 2, 3 

клас на тема: „Международен ден за 

борба със затлъстяването“.  

Бинарен изнесен урок. 

май Елена Банева, Илия 

Динев 

Директор Изпълнение на дейността Не се 

изисква 

Проучване на интересите и 

необходимостта от включване на 

учениците в ЦОУД за следващата година 

май Всички учители в 

ЦОУД 

Директор Брой заявления Не се 

изисква 

Анализиране на резултатите, отчитане 

на слабости, успехи и пропуски на всеки 

ученик от групата през годината и 

набелязване на мерки за отстраняване на 

допуснатите слабости. 

юни Всички учители в 

ЦОУД 

Директор 

 

Представени анализи Не се 

изисква 

Отчет за работата на МО през учебната 

2022/ 2023 година на ПС.   

 

дата за ПС Председателят на МО 

на ЦОУД 

Директор 

 

Изготвен отчет Не се 

изисква 

Планът е открит и може да се допълва с дейности през учебната година. Темите на всяко открито занятие ще  бъдат обявявани 

предварително в таблицата с месечни задачи в електронната поща за съответния месец.  
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132 

                                               ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ЛОГОПЕДА 

2022/2023 учебна година 

I. Предмет 

Предмет на дейност на логопедичния кабинет в Първо основно училище „Св. Св. Кирил и 

Методий“ са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на артикулационните нарушения, 

нарушенията на темпа и ритъма на речта, езиковите нарушения и нарушенията на четенето и 

писането при учениците. 

 

II. Цели  

Целта на логопедичната терапия е преодоляването на езиково- говорните нарушения и 

нарушенията на четенето и писането. Логопедичната терапия е различна при всеки отделен 

случай. Тя е съобразена както с типа нарушение и неговата степен на тежест, така и с 

индивидуалните темпове на усвояване и развитие на учениците. 

Своевременно организираната и проведена логопедична работа гарантира преодоляването 

на първичното езиково недоразвитие или нарушение и съпътстващите дефицити в развитието на 

познавателните процеси, а също така и на личностното развитие на детето. Правилното 

усвояване на устната реч е превантивна мярка за овладяване на процесите на четене и писане. 

Преодоляването на логопедичния проблем е продължителен процес, при който са 

необходими многократни повторения на придобитите навици и умения, за да могат да останат 

трайни и да изместят погрешните модели на говорно поведение. Екипната работа дете, логопед, 

семейство - е единствения начин за постигане на висока ефективност на корекционния процес. 

 

III. Задачи   

1. Диагностика на комуникативните, езиковите нарушения, нарушенията на четенето и 

писането при учениците. 

2. Изготвяне на терапевтични програми за всеки ученик, нуждаещ се от логопедична 

терапия. 

3. Логопедична терапия. 

IV. Дейности 

1. Изготвяне на годишен план за дейността на логопеда. 

Срок: 15.09.2021г. 

Отговорник: логопед 

2. Обследване на учениците 

2.1. Проследяване езиковото развитие на учениците посещавали логопедичен кабинет през 

предходната учебна година. 

Срок: 21.09.2021 г. 

Отговорник: логопед 

 

      3. Диагностициране на учениците от 1-ви клас, нуждаещи се от логопедична помощ. 

Срок: 21.09.2021 г.  

Отговорник: логопед 

      4. Снемане на подробен речеви статус и попълване на речеви карти за всеки ученик. 

Срок: 23.10.2021 г. 

Отговорник: логопед 
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4.1.Изготвяне на индивидуални програми за корекционно – терапевтична дейност за всички 

ученици с комуникативни нарушения. 

Срок: 23.10.2021г. 

Отговорник: логопед 

 

 5.  Провеждане на диагностика и оценяване на образователните потребности на учениците нa 

допълнителна подкрепа. 

5.1. Изготвяне на доклади за установяване входното равнище на учениците на допълнителна 

подкрепа. 

5.2. Изготвяне на План за подкрепа за всеки идентифициран към началото на учебната година 

ученик. 

5.3. Изготвяне на индивидуална учебна програма за всеки идентифициран към началото на 

учебната година ученик, който не покрива ДОС. 

Срок: 04.10.2021 г. 

Срок: 11.10.2021 г. 

Отг. Логопед, Екип за подкрепа на личностното развитие 

 

6. Изготвяне на седмичен график за индивидуалната работа на учениците. 

Срок: 30.09.2021 г. 

Отговорник: Логопед 

 

7. Водене на дневник за дейности на подкрепа за личностно развитие. 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

 

8. Превенция на обучителните трудности на учениците. 

8.1.Изследване на писмената реч на учениците от начален етап. 

8.2.Определяне на потребностите на децата и учениците от логопедична работа. 

Срок: 22.10.2021г. 

Отговорник: логопед 

 

9. Изготвяне на индивидуален план на корекционно-възпитателната работа според нуждите от 

логопедична помощ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

10.  Отчитане на резултати 

10.1. Отчитане дейността и развитието на логопедичната група през 1-ви учебен срок на учебната 

година. 

10.2. Оценяване на динамиката в развитието на комуникативните възможности на учениците със 

специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуална образователна програма. 

Срок: 04.02.2022г. 

Отговорник: логопед 

 

10.3. Отчитане на дейността и развитието на логопедичната група през 2-ри  учебен срок на 

учебната година. 
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10.4. Отчитане на резултатите от изпълнението на Плановете за подкрепа на учениците от 

прогимназиален етап на образование.  

 

Срок: 14.06.2022 г. /на учениците от начален етап/ 

04.07.2022г. /на ученици от прогимназиален етап/ 

Отговорник: логопед 

10. Консултативна дейност 

10.1. Консултиране на учители за особеностите и потребностите на деца и ученици с 

комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работа с деца и 

ученици с комуникативни нарушения; 

10.2. Консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите/представителите на децата/лицата, 

които полагат грижи за децата с комуникативни нарушения, за активно участие в 

логопедичния процес. 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

11. Квалификационна дейност 

11.1. Участие във вътрешноинституционална квалификация; 

11.2. Семинар на тема: „Гласови нарушения – причини и профилактика“.  

11.3. Повишаване на квалификацията си чрез изучаване на нова методическа литература; 

11.4. Участие в семинари, курсове и обучения за повишаване на квалификацията.  

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

 

12. Извънкласна и организационна дейност: 

12.1. Координиране на дейности и сътрудничество с ръководителите на групи и занимания по 

интереси при включване и ангажиране на ученици с проблемно поведение;  

12.2. Участие и взаимодействие с училищния координационен съвет по прилагане на 

Механизма за противодействие на тормоза между учениците в училище и превенция на 

противообществените прояви; участие и взаимодействие с екипа за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст.  

12.3. Участие в планиране и провеждане на форми на вътрешноинституционална квалификация 

и споделяне на добри практики.  

12.4. Участие в проекти.  

12.4. Взаимодействие и сътрудничество с извънучилищни институции, държавни и общински 

организации и центрове, осъществяващи дейности за личностна подкрепа и за развитие на 

учениците 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед 

 

13. Посредническа дейност: 

13.1. Участие в доброволчески клуб „Подай ръка“  

13.2. Монтесори клуб „Бъди себе си!“. 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: логопед, ЕПЛР 
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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК ЗА 

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на възможности за развитие и пълноценно участие на учениците във 

всички аспекти на живота в училищната общност на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Гоце Делчев; 

2. Осигуряване на съдействие и подкрепа за интелектуално, емоционално, социално и 

духовно-нравствено развитие на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му; 

3. Подпомагане осъществяването на процеса на приобщаващото образование; 

4. Подпомагане процеса на придобиване на компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен граждански живот на 

подрастващите в съвременните общности; 

5. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене; 

6. Подпомагане на психичното развитие на учениците в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Гоце Делчев; 

7. Осигуряване на подкрепа на учениците и педагогическите специалисти в Първо ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев при изграждане на благоприятна 

психологическа среда и условия за осъществяване на образователния процес; 

8. Подпомагане на педагогическите специалисти в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

– гр. Гоце Делчев при осъществяване на основните дейности на образователния 

процес; 

9. Повишаване качеството на образованието на учениците в  Първо ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ – гр. Гоце Делчев. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и 

учениците, подкрепа за разбиране на влиянието на психичноздравните проблеми 

върху обучението и участие в преодоляването им, участие в изграждането на 

училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието 

между учениците, активно участие в изграждането на позитивен психологически 

климат в образователната среда, подкрепа в създаването на училищна култура на 

ценене на различията, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ. 

2. Да работи в екип с учителите и другите педагогически специалисти за целите на 

оценката на потребностите на децата и учениците за предоставяне на общата 

подкрепа, като подпомагат и координират дейността на екипа; 

3. Да участва в екип с учителите, другите специалисти и родителите за целите на 

разпознаването на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа, 

като организират и координират дейността на екипа; 

4. Да участва в извършването на оценката на потребностите и функционирането на 

детето или на ученика в училище с прогноза и насоки за личностното му развитие; 

5. Да разширява възможностите за подкрепа на децата и учениците в процеса на 

възпитание, обучение и социализация; 

6. Да взаимодейства активно с родителите, като насърчават участието им в създаването 

на училищни политики и определянето на потребностите на децата и учениците; 

7. Да извършва ранно оценяване на развитието на детето съгласно държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование и  превенция на обучителни 

трудности чрез прилагане на програми за развитие на децата съгласно държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование; 

8. Да осъществява дейности по превенция на зависимостите,  насилието и тормоза, като 

разпознава различните им проявления и форми, оценява поведенческите прояви на 

децата и учениците в училище, като предлага и прилага форми на въздействие и 
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дейности за мотивация за преодоляване на проблемното поведение на 

деца и ученици; 

9. Да взаимодейства с родители, учители и с другите педагогически специалисти, като 

консултира и предлага възможни решения за справяне с даден проблем или за вземане 

на решение по конкретен случай; 

10.  Да осъществява индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова 

работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на психичноздравни 

проблеми и други форми на подкрепа; 

11.  Да организира срещи с другите педагогически специалисти и медицинското лице в 

училището, да участва в обсъждане на методите на работа, в консултирането и в 

даване на препоръки. 

 

 

ДЕЙНОСТИ: 

І. ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ: 

1. Диагностично проучване на училищната и психичната готовност на новопостъпилите 

ученици. 

2. Извършване на оценка на индивидуалните потребности на учениците със СОП; 

3. Провеждане на индивидуална диагностика и оценка на потребностите на ученици със 

затруднения в училищната адаптация; 

4. Проучване, идентификация, диагностика и оценка на потребностите на децата в риск, 

в неравностойно социално положение и с хронични заболявания; 

5. Наблюдение на адаптацията на новопостъпилите ученици и интервенция при 

необходимост от подкрепа; 

6. Проучване и диагностика на ученици, застрашени от ранно напускане на училище; 

7. Диагностика на ученици с девиантно поведение и асоциални прояви; 

8. Провеждане на анкети по Механизма за противодействие на тормоза между 

учениците в училище; 

9. Провеждане на анкети и прилагане на въпросници при необходимост по желание на 

класните ръководители. 

 

ІІ. КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ С УЧЕНИЦИ: 

1. Индивидуално и групово консултиране на ученици по проблеми свързани с 

функционирането в училищна и семейна среда и затруднения в личностното 

функциониране и реализация; 

2. Индивидуално и групово консултиране на ученици със затруднения в училищната 

адаптация; 

3. Индивидуално и групово консултиране на ученици с цел повишаване на мотивацията 

за учене и активността в участието в образователния процес, както и за преодоляване 

на проблемно поведение; 

4. Индивидуално и групово консултиране на ученици застрашени от ранно напускане на 

училище. 

5. Индивидуално консултиране на ученици със специални образователни потребности – 

социализация и интеграция в училището, класа и  училищната общност; 

6. Провеждане на тренинги за социални умения в класове със затруднения в 

междуличностните взаимоотношения и интеракции с учители; 
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7. Посредничество при решаване на конфликти; 

8. Консултативна работа за формиране на мотивация за продължаване на образованието; 

9. Осъществяване на превантивни дейности, по проблеми свързани с рискове за здравето 

на учениците, превенция на зависимости, инфекции предавани по полов път. 

 

ІІІ. КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛИ: 

1. Индивидуално консултиране на родители на ученици по проблеми, свързани с 

трудности във взаимоотношенията в семейството; 

2. Индивидуално консултиране на родители на ученици по проблеми, свързани с 

трудности във взаимоотношенията в училище; 

3. Индивидуално консултиране на родители на ученици по въпроси, свързани с етапите 

на детското развитие и проблемите, които ги съпътстват; 

4. Индивидуално консултиране на родители на ученици с девиантно или рисково 

поведение; 

5. Консултиране на родители на ученици със социално-битови проблеми и 

неблагоприятни условия на живот в семейството; 

6. Индивидуално консултиране на родители на ученици със специални образователни 

потребности по проблеми, свързани с развитието и индивидуалните особености на 

техните деца; 

7. Индивидуално консултиране на родители на ученици застрашени от ранно отпадане 

от сферата на образованието; 

8. Консултиране на родители на ученици във връзка с професионалната ориентация, 

личностния избор и интереси на техните деца; 

9. Осъществяване на връзка между родителите и институцията в работата по случаи 

 

ІV. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ И КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИ: 

1. Консултиране и подпомагане на учителите при предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на учениците; 

2. Консултиране на учители по проблеми на детското развитие и интеракции в 

училищната среда; 

3. Консултиране, информиране и подкрепа при осъществяване дейността на класните 

ръководители; 

4. Съвместно планиране с учителите на диагностични проучвания, оценка на 

индивидуалните потребности и корекционната работа с ученици, класове и родители; 

5. Провеждане на обучения на педагогическия колектив по теми, свързани с актуалните 

потребности в хода на осъществяване на образователния процес; 

6. Консултиране на учители по проблеми свързани с обучението на деца със специални 

образователни потребности. 

V. ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

1. Подпомагане работата на Ученическия съвет; 

2. Участие в доброволчески клуб „Подай ръка“ при Първо основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев; 

 

VІ. ИЗВЪНКЛАСНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

1. Координиране на дейности и сътрудничество с ръководителите на групи и занимания 

по интереси при включване и ангажиране на ученици с проблемно поведение; 
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2. Участие и взаимодействие с училищния координационен съвет по 

прилагане на Механизма за противодействие на тормоза между учениците в училище 

и превенция на противообществените прояви; участие и взаимодействие с екипа за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

3. Участие в планиране и провеждане на форми на вътрешноинституционална 

квалификация и споделяне на добри практики. 

4. Участие в проекти. 

5. Взаимодействие и сътрудничество с извънучилищни институции, държавни и 

общински организации и центрове, осъществяващи дейности за личностна подкрепа 

и за развитие на учениците. 

 

План за работа на училищния психолог през учебната 2022/2023 година 

I. Предмет 

Работа на училищния психолог е свързана както с учениците, така и с учителите и 

родителите. Задълженията му са: 

 Да намира най-доброто решение за всеки ученик, учител или родител. 

 Да стимулира индивидуалните възможности на индивида за изпълнение на различни 

социални роли. 

 Да използва разнообразни стратегии за ефективно взаимодействие с училищната, 

семейната и други институции.  

 Да осъществява практическа работа с деца, учители, родители, други представители на 

общността.  

 Да проучва и да опознава възникналите проблеми, да разбере причините за тях и активно 

да подпомогне преодоляването им. 

 Да проучва и подпомага психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата 

на основното образование. 

 Да извършва: 

- Психо-социална рехабилитация (ПСР).  

Чрез психосоциалната рехабилитация се подпомага личностното възстановяване, 

успешната интеграция в общността на училището и задоволително качество на живот за лица, 

които имат психични проблеми или затруднения. 

- Психокорекция - отстраняване на отклоненията в развитието.  

В зависимост от съдържателната насоченост може да се осъществява корекция в 

личностното развитие, на познавателната или емоционално-волевата сфера, поведенческа 

корекция или корекция на междуличностните взаимоотношения. Или с други думи – психологът 

помага на ученика да промени онези поведенчески прояви, които са социално-нежелани. 

- Психодиагностика.  

Психодиагностиката представлява предварителен скрининг, с чиято помощ се 

идентифицират рисковите групи ученици в училище и се отбелязват проблемните им прояви. 

След това дейността на психолога се пренасочва към дълбочинно изясняване на причините за 

възникването на проблема, неговата същност, структура и поведенчески изяви.  

- Психологическо консултиране.  

Консултативният процес е закономерна и последователна поредица от стъпки и събития, 

които имат свои вътрешни принципи и правила на организация и отразяват специфичните 

моменти в развитието. Психологическият смисъл на консултирането е ученикът да разбере по-

ясно същността и причините за възникналите трудности и да постави началото на 

продължителния процес по самопознание и себеразбиране.  
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- Работа с дете или ученик по конкретен случай. 

- Работа с родители, учители, НПО и институции. 

 

II. Цели 

1. Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в 

училище, семейството и обществото. 

2. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високо образовани и подготвени 

за живота в демократичното общество личности.  

3. Ограничаване проявите на агресия в училище (превенция и интервенция). 

4. Превенция по отношение употребата на алкохол и наркотици.  

5. Оптимизиране, хуманизиране на взаимоотношенията. 

6.      Разрешаване на спорове между ученици; между конкретен ученик и конкретен учител; 

между родители и деца. 

7.        Реагиране при установяване случай на “училищна фобия” – страх от посещение на учебното 

заведение.  

8.          Кризисна интервенция.  

 

III. Принципи 

1. Информираност. 

2. Загриженост. 

3. Отговорност. 

4. Съпричастност. 

5. Емпатичност. 

6. Доброволност. 

7. Толерантност. 

8. Непредубеденост. 

9. Професионалната етика и съблюдаване на професионалната тайна. 

10. Защита на личното достойнство на всеки ученик, учител, родител. 

11. Защита на личните данни. 

 

IV. Задачи и дейности 

1. Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и 

активно подпомагане за преодоляването им.  

2. Усвояване от учениците на умения за саморегулация, самовъзпитание, 

самоусъвършенстване и за създаване на положителна самооценка, както и самостоятелен избор 

на жизнена оценка.  

3. Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и организации, имащи 

пряко отношение към възпитателната работа.  

4.    Предоставяне на консултиране за ученик, група и/или клас в областта на психичното здраве, 

социалното, емоционално развитие и обучението; превенция на обучителни трудности чрез 

прилагане на програми за развитие на децата; идентифициране на деца с изявени дарби и 

насочването им към подходящи програми. 
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5.   Консултиране на училищното ръководство, учители, родители или техни представители, 

обществения съвет при изготвяне и прилагане на училищни политики и превенция на отпадането 

от училище и справянето с тормоза и насилието, екипната работа и други планове и промени на 

училищно ниво. 

6. Разработване и прилагане на програми за групова работа с ученици за развитие на 

социални и комуникативни умения, превенция на зависимости и различни видове рискове. 

7. Интервенции за подкрепа и консултиране на родители, екипна работа с учителите. Работа 

с ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания, с изявени 

дарби. 

 

Дейности: 

 

1. Психологически профил на учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.  

Срок: м. септември – м. октомври 2022 г.  

2. Диагностициране на затрудненията в интелектуалната личностна и поведенческата сфера на 

учениците.  

Срок: постоянен  

2.1. Набиране на информация за ученици с проблеми в развитието чрез наблюдения, разговори с 

ученици, класни ръководители и преподаватели и др.  

Срок: постоянен  

2.2. Набиране на информация за ученици с девиантно поведение, с асоциални прояви, проблеми 

в овладяването на учебния материал.  

Срок: постоянен  

2.3. Работа по т.нар. проблем “училищна фобия” – страх от посещение на учебното заведение и 

при възникване на ситуация на взаимно неразбиране между конкретен ученик и конкретен 

учител. 

Срок: постоянен  

2.3. Запознаване с новопостъпилите ученици и проследяване процеса на адаптация в новата за 

тях училищна среда.  

Срок: постоянен  

3. Изнасяне на беседи в часа на класа по теми предложени от учителите или учениците. 

Срок: постоянен  

4. Вътрешно-училищни квалификации по предварително избрани теми. 

Срок: по плана на МО 

5. Консултиране. 
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5.1. Индивидуално консултиране на учениците по проблеми, свързани с тяхното поведение; 

взаимоотношенията с връстници, с родители и учители; по психичното, личностното и 

интелектуалното развитие.  

5.2. Консултиране на учители.  

5.3. Консултиране на новопостъпили учители.  

5.4. Консултиране с колеги относно възникнали проблеми с ученици по време на учебно-

възпитателния процес.  

5.5. Консултиране на родители.  

Срок: постоянен  

6. Участие в разработването на училищни проекти.  

6.1. Участие в дейността на Училищния координационен съвет, Комисията за превенция на 

училищния тормоз и Училищна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните.  

6.2. Работа по проекти. 

Срок: постоянен  

7. Помощ на учениците да променят онези поведенчески прояви, които са социално-нежелани. 

Срок: постоянен  

8. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно 

ръководство. 

Срок: постоянен  

9. Участие при провеждането на час на класа за обсъждане на проблеми и казуси по 

възпитателната работа, поведението на учениците и др. 

Срок: постоянен  

10. Провеждане на тренинги (присъствено/online) за повишаване на комуникативните умения, 

подобряване климата в групата или в семейството, емоционална интелигентност и др. 

Срок: постоянен  

12. Превенция на злоупотреба с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици). 

                                                  Срок: постоянен  

13. Работа по Национална кампания „Училището кани бащата“, „Ден на розовата фланелка“, 

„Седмица за Безопасен интернет“, „Правата на детето“, „Ден на добрата дума“ . 

Срок: м. ноември 2022 г.; февруари 2023 г.; април 2023; юни 2023 г. 

14. Работа с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към 

възпитателната работа и професионалното ориентиране на учениците. 

Срок: постоянен 

15. Вътрешно-училищна квалификация, МО на класните ръководители, на тема „Фокусирано към 

решения образование“ 
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Срок: м. февруари 2023 х. 

Приложение  

ПЛАН ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19 

I. ПРЕДМЕТ 

Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на ученици,  учители и 

родители, подкрепа за разбиране на влиянието на психично-здравните проблеми върху 

обучението и участие в преодоляването им в условията на COVID 19. 

II. ЦЕЛ 

Спомагане в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда чрез 

подкрепа на психичното здраве и развитие на учениците, учителите и родителите. 

III. ЗАДАЧИ 

1. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и 

дезинформация. 

2. Осигуряване на спокойна среда за работа в колектива на училището и за учениците и техните 

семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, 

както и възможностите за предпазване. 

3. Намиране на балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на 

вниманието на учениците с рисковете от разпространение на вируса. 

IV. ДЕЙНОСТИ 

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, трябва да се предприемат 

следните стъпки по отношение на работата в колектива, учениците и родителите: 

1. Обсъждане на правилата и мерките в условията на Covid 19 и информиране на родителите и 

учениците по подходящ начин. 

2. Познаване и прилагане на правилата и мерките чрез използване на всички възможни ресурси 

– Ученически съвет, комисии, с конкретни отговорници, които да следят за спазване на 

правилата, дежурни учители на ключови места, както и изготвяне 

на табла с правила на поведение в условията на Covid 19 за класните стаи и коридори. 

3. Подкрепа при затруднения. 

При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от 

ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се 

изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното 

отстраняване. 

4. Прилагане на подходящи форми за психологична подкрепа и консултиране в кризисни 

ситуации. 

5. Индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа, кризисна 

интервенция в условията на COVID 19. 

6. Работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти за целите на оценката на 

потребностите на децата и учениците за предоставяне на обща подкрепa в условията на криза. 
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7. Разширяване на възможностите за подкрепа на учениците в процеса на възпитание, 

обучение и социализация и готовност за преминаване към взаимодействие в електронна среда. 

8. Подкрепа и подпомагане на учениците за усвояване на умения за саморегулация на 

поведението и спазване на предписанията, дадени от компетентните органи в условията на 

COVID 19. 

Всички дейности и мерки в посочения план са със срок постоянен. 

 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

 „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

            I.АНАЛИЗ 

Училищните библиотеки са съчетание между традиционна библиотека или библиотечно-

информационен център, който да създава и предоставя подходяща среда за интелектуалното, 

емоционалното и социалното съзряване на своите читатели, както и да предоставя 

необходимите за тази цел информационни ресурси.Училищната библиотека е най-достъпният 

за децата източник, където те могат да получат нужната им информация. Важна задача е 

осигуряването на подходящи информационни ресурси, защото те трябва да могат да се 

ориентират в информационните потоци, а училищната библиотека е не само място, където се 

събират книги, а и място за социална комуникация, където децата се срещат и общуват 

помежду си. Ключът за повишаване на грамотността е ЧЕТЕНЕТО. Колкото повече учениците 

четат за удоволствие, толкова по-високи са техните постижения в училище, толкова по-

успешно изявяват и реализират своя потенциал и таланти. 

 

II.ЦЕЛИ 

1. Основните цели в работата и дейността на библиотеката са насърчаване и повишаване на 

грамотността при учениците. 

2. Създаване на благоприятна среда за четене  

3. Приобщаване на все по-голям брой ученици към четенето и насърчаване на тяхното 

активно участие в този процес. 

 

III.ЗАДАЧИ 

1. Популяризирането на четенето на художествена, научно-популярна и научна литература 

чрез използването на фонда на училищната библиотека и участието в различни 

извънкласни дейности, посветени на четенето. 

2. Осигуряване на учениците в училище на бърз и лесен достъп до книгите чрез 

библиотечния фонд. 

3. Организиране на дарителски кампании сред ученици, учители и родители за обогатяване 

на училищния библиотечен фонд. 

4. Възпитаване у учениците на траен интерес към четенето. 

 

 IV.ДЕЙНОСТИ 

1. Работа на библиотеката по график – обслужване на желаещите да вземат или върнат 

книги, ползване на читалня. 

2. „Моята първа среща с книгите в библиотеката“ – организирано посещение на децата от 

начален етап по класове в библиотеката с цел запознаване с книжния фонд и 

организацията на работа. 
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3. Инициативи, свързани с Националния ден на четенето и седмицата на детската книга 

и изкуствата за деца през месеците март и април. 

4. Верижно четене „Четящо влакче“ – деца от начален курс четат приказки на деца от 

предучилищна група. 

5. Състезания за най-бърз четец и най-сладкодумен разказвач на приказки. 

6.  „Да върнем децата при книгите“ – инициатива за даряване на книги на библиотеката от 

учители и родители с цел обогатяване на библиотечния фонд. 

7. Определяне на най-четената книга при учениците от начален и прогимназиален етап. 

 

П Р А В И Л А ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ -  ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

1. В библиотеката се пази тишина или се разговаря тихо. 

2. Книгите се вземат за максимален срок от 20 дни срещу подпис в библиотечния картон на 

ученика. 

3. Книгите се ползват внимателно при четене. Когато книгата е повредена или изгубена, се 

закупува същата нова.  

4. Не се разрешава вземането и ползването едновременно на повече от 2 книги от един 

читател. 

5. Енциклопедиите, както и други скъпоструващи единични екземпляри на книги се 

ползват само в библиотеката и не могат да бъдат взимани за домашен прочит. 

6. В края на учебната година всички взети от учениците книги се връщат преди раздаване 

на ученическите книжки и свидетелствата за завършен клас. 

7. Закупените или дарени нови книги се вписват в инвентарната книга на библиотеката. 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 

понеделник до  петък 

от 0800 до 1200 часа 

от 1300 до 1700 часа 

План за контролната дейност 

на заместник-директора по учебна дейност за учебната 2022/2023 г. 

 

   І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

    Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на 

образованието, спазване изискванията на МОН за организация на процеса на обучение, 

възпитание и социализация - изпълнението на ЗПУО, ДОС, Правилника за дейността на 

училището и други нормативни документи или документи, приети от Педагогическия съвет. 

Участие в процеса на подобряване на качеството на предлаганото от училището образование и 

постигане на максимално добро съответствие с държавните образователни изисквания. 

II. ЗАДАЧИ 

    Осъществяване на действен и ефективен превантивен контрол, с оглед ограничаването на 

пропуски и нарушения. 

    Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване на качество 

на изпълнението на задълженията на работещите в училището. 

    Координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите специалисти по 

организацията, провеждането и постигането на резултати в процеса на обучение, възпитание и 

социализация. 

   Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за набелязване на 

подобрения на цялостната дейност в училище. 

 

III. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите. 

2. Резултатите от учебната дейност на учениците. 
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3. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация от 

определените длъжностни лица. 

 

VІ. МЕТОДИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност на учителите, на планирани 

дейности и резултати от тях. 

2.  Проучване и проверка на документация – свързана с образователния процес (тетрадки 

на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението) и 

задължителните училищни документи. 

3. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и оценяване на 

резултатите от дейността на учителите и учениците.  

4.  Анкетиране на ученици, учители, родители; беседа с ученици, учители, родители и др 

V. ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

А/ ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ 

➢ Провеждане на разговори с педагогически специалисти. 

➢ Провеждане на разговори с МО по предмети за проблеми, свързани с преподаването, 

учебниците, форми на оценяване и др. 

➢ Посещение на учебни часове – самостоятелно и заедно с директора. 

➢ Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от процеса на обучение, 

възпитание и социализация. 

➢ Проверка на изходното ниво. 

2. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 

➢ Посещение на учебни часове на учителите за наблюдаване на организацията на 

учебния час по учебни предмети. 

Срок: постоянен 

➢ Посещение на часове на класа. 

Срок: напостоянен 

➢ Проверка на знанията на учениците чрез провеждане на тестове и контролни работи. 

Срок: в края на ІІ срок 

➢ Проверка на работата на учителите съвместно с експерти от РУО на МОН. 

Срок: по плана на РУО 

➢ Проверка на организацията и провеждането на допълнителната работа с учениците. 

Срок: веднъж месечно 

➢ Контрол върху допълнителната работа на учителите с ученици със специфични 

образователни потребности. 

Срок: веднъж месечно 

➢ Периодични проверки на работата на педагогическия съветник. 

          Срок: веднъж месечно 

➢ Контрол върху организацията и провеждането на различните видове изпити. 

Срок: за всеки изпит 

       Б/ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

➢ Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение. 

Срок: постоянен 

➢ Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици и 

съответствието й с документите, отразяващи движението на учениците и 

паралелковите дневници. 

Срок: постоянен 

➢ Проверка на отразяването на отсъствия на учениците в електронния дневник и 

съотвествието им с документи за извинение на отсъствията. 

Срок: веднъж месечно 

➢ Проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми. 
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Срок: постоянен 

➢ Проверка на отразяването на лекторски часове. 

Срок: веднъж месечно 

➢ Проверка на ритмичността на изпитванията. 

Срок: постоянен 

➢ Проверка на провеждането и регистрирането на текущите изпитвания на учениците. 

Срок: най-малко веднъж за всеки учебен срок 

➢ Проверка на наложените наказания в съответствие с нормативните документи, 

отразяването им в задължителната училищна документация и спазването им. 

➢ Проверка по спазване и изпълнение на седмичното разписание. 

Срок: постоянен 

➢  Проверка по спазване на училищния правилник. 

Срок: постоянен 

➢  Проверки по спазване на организацията на учебния процес. 

Срок: постоянен 

➢  Проверки по спазване графика на времетраене на учебните часове. 

Срок: постоянен 

➢  Проверки по спазване на трудовата дисциплина и изпълнение на длъжностните 

характеристики. 

Срок: постоянен 

➢  Проверки по спазване на графика за дежурство и изпълнение на задълженията на 

дежурния учител. 

Срок: постоянен 

➢  Проверка на документацията, свързана с провеждането на изпити. 

Срок: постоянен 

➢  Проверка върху издаваните документи на учениците. 

Срок: постоянен 

➢  Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив.  

Срок: постоянен 

➢  Проверка на воденето на електронния дневник на паралелките, ученическите книжки. 

Срок: постоянен 

➢ Друго по поръчение на директора и в съответствие с длъжностната характеристика. 
 

  

План за контролната дейност на заместник-директора по административната 

дейност за учебната 2022/2023 г. 

 

І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТАДЕЙНОСТ 

 Подпомагане на директора при организирането на контрола на административната дейност 

в училището и спазването и изпълнението на основните нормативни актове и изисквания. 

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Работата на педагогическия и непедагогическия персонал. 

2. Водене на документацията по трудово-правните отношения с персонала в училището. 

3. Снабдяване на учебното заведение с учебно-технически  средства и материали. 

4. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

5. Опазване, разширяване и обогатяване на материално техническата база в училище. 
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ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

4. Проверка по спазването на изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред и 

разпоредбата на Кодекса на труда от педагогически и непедагогически персонал. 

5. Проверка по спазването на длъжностната характеристика и изпълнението на 

възложената работа на всички служители. 

6. Проверка на поддържаната хигиена в училището и дворните площи. 

7. Проверка върху изпълнението на поставените ежедневни задачи на непедагогически 

персонал. 

8. Проверка върху столовото хранене и обслужване в училището. 

СРОК:  ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

9. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за противопожарна охрана 

и безопасност на труда. 

СРОК: ПОСТОЯНЕН 

10. Проверка върху изпълнението и спазването на изискванията за хигиената на труда. 

СРОК: ПОСТОЯНЕН 

11. Проверка на картотеката по трудовоправните отношения. 

СРОК: ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО 

12. Проверка на сключените трудови договори и допълнителни споразумения към тях. 

СРОК: ВЕДНЪЖ НА СРОК 

13.  Проверка на водената документация от техническия секретар. 

СРОК: ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО 

14.  Проверка на водената документация от касиер – домакин. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

15.  Проверка върху съхранението на учебната и училищна документация. 

СРОК: ВЕДНЪЖ  МЕСЕЧНО 

16.  Проверка на потребностите от учебно – технически средства и материали. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

17.  Проверка на използването и съхранението на наличните учебно-технически средства и 

материали. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

18.  Проверка на необходимостта на училището от учебна и училищна документация, 

необходима за учебния процес. 

СРОК: ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 

19.  Проверка на изпълзването и съхранението на техниката, материалите и нагледните 

средства в училище. 

СРОК: ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО 

20.  Проверка на навременното отремонтиране на счупеното или повредено имущество и 

издирване на виновника на повредата. 

СРОК: ДНЕВЕН 

21.  Проверка по опазването на училищното имущество от педагогически и 

непедагогически персонал. 

СРОК: ДНЕВЕН 

22.  Проверка по опазване на имуществото в учебните стаи от учениците. 
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СРОК: ДНЕВЕН 

23. Проверка по спазване на изискването за заключването на учебните стаи и кабинети при 

липса на учебни занятия в тях. 

СРОК: ДНЕВЕН 

24. Проверка на документацията и изпълнението на договорните отношения по текущите 

и основни ремонти. 

СРОК: ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

за учебната 2022/2023 г. 

Месец септември 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС.                    

2. Актуализиране  на училищни документи. 

3. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

4. Други.               

Месец октомври 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС.                    

2. Анализ на резултатите от входното равнище на учениците и набелязване на мерки за 

преодоляване на пропуските. 

3. Информация от медицинското лице за здравословното състояние на учениците. 

4. Приемане план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

5. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

6. Други. 

Месец декември 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС. 

2. Анализ на причините за отсъствията на учениците и набелязване на мерки за задържане  

 в училище 

3. Анализ на работата с ученици, нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа. 

4. Приемане на доклад за оценка на тормоза в училище. 

5. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

6. Други.  

 

Месец февруари 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС. 

2. Приемане на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация през І 

учебен срок. 

3. Отчет на изпълнението на плановете на методическите обединения и комисии. 

4. Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година. 

5. Резултати от прилагането на иновативните практики в училището. 

6. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

7. Други  

 

Месец април-май 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Приемане план за приключване на учебната година 

3. Разглеждане на предложения за награждаване на изявени учители и  ученици 

4. Отчет на изявите на учениците през учебната година в олимпиади, състезания, конкурси. 

5. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 
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6. Други  

 

Месец юли 

1. Отчет на изпълнението на решенията на предходния ПС 

2. Приемане на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация през 

учебната година. 

3. Запознаване с докладите на екипите за подкрепа на личностното развитие. 

4. Отчет на изпълнението на планове и програми на МО и комисии. 

5. Анализ на резултатите от НВО. 

6. Доклад-самооценка на прилаганите иновации в училището. 

7. Представяне на училищни учебни планове за 2023/2024 учебна година. 

8. Запознаване с резултати от проверки на контролни органи. 

1. Други

 


