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ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО - Р У С Е 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   7000 гр. Русе, ул.”Одрин” № 1, : 83-47-01;  83-46-78 

Изх. № 206   /15 .07.2021 г. 

 

 

ДО 

Г-ЖА РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 

НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛЕН 

ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Р У С Е 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

от Велислав Велков Йончев  

Директор на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе 

 

Относно: изготвяне на годишен доклад анализ за провеждането на политиката за приобщаващо 

образование . 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, 

 

 В отговор на Ваше писмо № РД-14-1695 от 15 юли 2021 г., Ви представяме следната 

информация: 

І. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЩА 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

1. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ИЗГРАДЕНА ДОСТЪПНА СРЕДА: 

1.1. Кабинети 

    - кабинет информатика – 2 бр.; 

    - кабинет математика и др. - 3 бр. 

    - кабинет конструиране и роботика – 1 бр. 

    - кабинет начално образование – 1 бр. 

    - кабинет английски език – 1 бр. 

    - кабинет моделизми – 1 бр. 

1.2. Оборудване и технически средства: 
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    - компютърни системи – 47 бр. 

    - преносими КС – 25 бр. 

    - КС мултитъч – 2 бр. 

    - таблет – 7 бр. 

    - графичен таблет - 1 бр. 

    - интерактивен LED мулти-тъч – 4 бр. 

    - интерактивни дъски – 3 бр. 

   -  мултимедия – 5 бр. 

   -  роботи – 12 бр.  

   -  конструктори – 48 бр. 

   -  CD плейр и касетофон – 3 бр. 

   -  3 Д принтер – 1 бр.  

   -  принтери – 10 бр.  

 

2. КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ: 

    2.1.   педагогически персонал – учители -  7  щатни бройки от тях  6 магистри и 1 бакалавър; 

с ІІІ ПКС - 4 учители; с ІІ ПКС - 1 директор; V ПКС – 2 бр.;  

    2.2.  педагогически персонал  -лектори  - 10  - за качествената подготовка на учениците се 

привличат и специалисти от ВУЗ и гимназии, като лектори /нещатен персонал/. През учебната 

2020-2021 година  в подготовката на учениците са привлечени 10 нещатни ръководители на 

форми. От тях 2 са преподаватели от РУ”Ангел Кънчев”. 

    2.3.   непедагогически персонал – 3 щатни бройки от тях: 1 магистър,   2 със средно 

специално. 

    2.4.   кариерни консултанти – 5 щатни бройки – 5 магистър. 

 

3. БРОЙ ПОМОЩНИЦИ НА УЧИТЕЛИ - няма 

     

      4. ОСИГУРЕНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ. 

4.1  Брой ученици, брой групи и форми на обучение през 2020 - 2021  учебна година 

 През учебната 2020 - 2021  година в ЦПЛР - ЦУТНТ бяха обхванати 1400 ученика от І до ХІІ 

клас, в 131 форми /постоянни, временни през годината,  временни през ваканционните дни/ по 

следните направления: 

• математика ; 

• информатика; 

• информационни технологии; 

• английски език; 

• български език 

• изобразително изкуство; 

• приложни изкуства; 
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• 3D – прототипиране; 

• 3 D -  моделиране; 

• машинно конструиране с “Лего”; 

• роботика. 

За участия в национални състезания и олимпиади допълнително са участвали в подготовка, 

организирана от ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе  20 ученика 

В състезания, организирани от ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе не са участвали, поради 

прекратяване на присъствените форми, във връзка с Ковид-19. 

Изградените форми са приети на педагогически съвет. За нещатни сътрудници към ЦПЛР - 

ЦУТНТ през годината са привлечени изявени специалисти от ВУЗ и учители от училищата. 

 Учебните планове и дневницете са утвърдени от директора. Извършени са всички видове 

инструктажи  по безопасни условия на обучение и труд съгласно Наредбата. 

 

4.2 ПОСЕЩАЕМОСТ 

Формите изградени към ЦУТНТ са посещавани редовно.  Най-голям интерес за посещаване на 

формите са ваканционните дни и почивните дни /събота/, както за учениците така и за 

преподавателите. По време на противоепидемичната обствановка е създадена организация за 

дистанционно обучение. След разрешаване на присъствена форма е създадена организация за 

присъствени форми, при спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

 

4.3 СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе се намира в централната част на 

града, което до голяма степен улеснява посещаването му от ученици живеещи в тази част. Не 

така стой въпросът с ученици от отдалечените квартали. Затрудненията са предизвикани, както 

от финансови съображение и съображения за сигурност, така и от факта, че е необходимо по-

вече време за път. 

4.4. КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

 

Дейността Кариерно ориентиране и консултиране на ученици в училищното образование се 

осъществява от квалифицирани специалисти, които имат за цел да развиват кариерното  

ориентиране към ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО 

ТВОРЧЕСТВО, както и да  сътрудничат с ученици, родители, педагози чрез обучения  и 

консултиране. 

  През учебната  година 2020/2021г. двама кариерни консултанти започнаха  дейността по 

кариерно ориентиране и информиране на ученици,  като в периода октомври – декември 2020 г. 

екипът беше допълнен до петима специалисти.  

Кариерните консултанти работят с ученици от  I до ХII клас от всички видове училища от 

област Русе, като им се предоставят услуги по кариерно ориентиране, в съответствие с  

конкретните им индивидуални потребности и етапи на кариерно развитие (в реална среда и в 

дистанционна форма).  

Класовете, в които кариерните консултанти  се стремят  към по-голям обхват на учениците 

в дейности по кариерно ориентиране  са  V-VII  и  X-XII клас, с цел  подкрепа на учениците при 

прехода от една към друга степен на образование и/или  от образование към пазара на труда.                                                                                                                                                             

Учениците от целевата група получават информация и консултации:                                                       

- при прехода от една образователна степен към друга;                                                                    
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- при прехода от образование към заетост;                                                                                                       

- когато са в риск да напуснат училище, без завършена степен на основно или средно 

образование/без придобита степен на професионална квалификация/. 

Работата с  учениците се осъществява чрез разнообразни дейности – групови обучения по 

Програма за кариерно ориентиране, дискусии по теми с  филми и презентации за кариерно 

ориентиране в училищното образование, форуми, работа с интерактивни упражнения, 

индивидуално консултиране и информиране.  

През настоящата учебна година организирането и провеждането на Форуми и мероприятия  

с масов характер, срещи с професионалисти и професиографски екскурзии беше затруднено, 

поради епидемиологичната обстановка в България. 

В началото на учебната година беше организирана и проведена кръгла маса с 

педагогически съветници, психолози и медиатори от гр. Русе с цел координация на работата, 

обмен на опит и добри практики. Поради епидемиологичната обстановка в България при 

провеждане на масови мероприятия и променливия график за присъствено и online обучение в 

училищата,  договарянето на графика за работа се осъществяваше  първоначално чрез среща с 

директора и след това с педагогическите съветници и класни ръководители, които заявяваха 

провеждане на часове по кариерно ориентиране за техните ученици.  Срещите с директорите 

преминаха в разбиране, уважение и съдействие. Друга форма за заявяване на провеждане на 

дейности по кариерно ориентиране беше чрез Заявка – Google-forms. 

Когато нямаше възможност за посещение в училище груповите дейности по класовете се 

осъществяваха дистанционно чрез използване на платформите: Google Classroоm , Microsoft Teаms 

и Shkolo . С цел професионализъм и качество на работата в електронна среда в началото на 

годината бяха проведени обучения на екипа. Индивидуалното дистанционно консултиране се 

осъществи чрез използване на Google-forms, кореспонденция по ел. поща и утвърдените 

платформи, използвани в училищата. 

Работата по Проект „Подкрепа за успех“  беше продължена и през 2020/2021 учебна 

година. Поради възникналите извънредни обстоятелства се наложи предварително изготвения 

план-график своевременно да бъде променян. Груповите и индивидуални форми на работа са 

съобразени с указанията и допълнителните уточнения на МОН за работа в електронна среда. 

Екипът оказа съдействие за организиране и апробиране на картинен и ситуационен въпросник за 

кариерно ориентиране на застрашени от отпадане ученици от 5 до 7 кл. 

С цел разясняване и координация на дейностите по Проект „Подкрепа за успех“ и 

основната ни дейност като кариерни консултанти, сме информирали своевремено училищата в 

област Русе като сме прилагали образци и разяснителни материали по официалните канали за 

комуникация.  

За осъществяването на качествена и ефективна дейност, кариерните консултанти, 

разработихме разнообразни ресурси и инструменти: въпросници - Google Forms, работни карти на 

хартиен носител, презентации за мултимедийно представяне, информационни брошури и 

рекламни материали. Също така в работата си сме използвали интерактивните материали  от 

Националния портал за кариерно ориентиране на ученици. 

❖ Цели на кариерното ориентиране в начален етап: 

- Запознаване на учениците с широк кръг професии; 

- Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора; 

- Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с първите мечти и 

проекти, насочени към бъдещата реализация. 

              Резултати: 

- Създаване на основни познания за характеристиките на често срещани професии; 

- Насърчаване на естествената любознателност в опознаването на различни професии и на 

мечтите за бъдеща реализация; 

- Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище, окуражаване на успехите и 

талантите. 

❖ Цели на кариерното ориентиране в прогимназиален етап: 
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- Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите; 

- Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности); 

- Да подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас.             

           Резултати : 

- Разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за 

овладяването; 

- Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; 

- Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания; 

- Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със  собствените предпочитания. 

 

❖ Цели  на кариерното ориентиране в професионалното образование 

- Изграждане на умения за планиране и управление на кариерата. 

              Резултати : 

- Задълбочаване на информацията за актуалното състояние на пазара на труда; 

- Осигуряване на подкрепа за плавен преход от гимназиален етап към реализация на пазара 

на труда или продължаване на образованието във висше училище; 

- Насърчаване на самостоятелната инициатива при създаване на образователен и/или 

професионален маршрут. 

 

❖ Цели на кариерно ориентиране на учениците от  5-7 клас по Проект „ Подкрепа за 

успех“:  

- мотивацията за учене; 

- установяване на  интереси, силни страни и възможности; 

- съдействие за подходящ избор на специалност, професия, профил, училище. 

Всички форми и подбраните теми, методики и ресурси на работа на кариерните консултанти 

са съобразени с Програмата за кариерно ориентиране на учениците  в училищното 

образование, разработена от експерти на МОН.  

    ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, в които се включи екипът от кариерни консултанти: 

 

- Участие в тридневно Национално обучение за кариерни консултанти, организирано от 

Еврогайдънс – България (4 - 6.11.2020г.); 

- Участие в обучения за работа с Google Classroоm , Microsoft Teаms и Microsoft Power Point; 

- Участие в онлайн обучение за работа с тестове за кариерно ориентиране на ученици, 

застрашени от отпадане от училище; 

- Участие в онлайн срещи, организирани от „Посока Призвание“ – кауза в подкрепа на 

младите хора в избора им на професия. Дискусии с млади хора на теми: Себепознание; 

Ценности; Целеполагане; 

- Проследяване на „Базар на професиите 2020г.“ с цел споделяне на добри практики от 

специалисти в различни области; 

- Участие в онлайн конференция „Ключови компетентности и умения за успех - добри 

практики от българските училища“ с цел прилагане в работата ни като кариерни 

специалисти; 

 

- Участие в 4-дневна онлайн конференция „C-STEP2 Future jobs“ с цел запознаване с 

професиите на бъдещето; 
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- Проследяване на „Career Show 2020г.“ (24 и 25.11.2020г.) с цел получаване на актуална 

информация за пазара на труда; 

- Проследяване на публикации в различни сайтове в интернет пространството, свързани с 

кариерното ориентиране, с цел проучване на новости и добри практики в работата на 

кариерните консултанти, както и получаване на актуална информация за професиите; 

- Работни срещи с консултанти за Образование в чужбина към „Интеграл“ и „Orange”;  

- Работна среща с г-н Румен Христов, управител на Учебен център  „Рулан“ за запознаване с 

курсовете, които предлагат, с цел да ги презентираме при участия по основна дейност; 

- Работна среща в Бюро по труда – Русе; 

През отчетния период  от  15 септември  2020 г. до 31 май  2021 г. екипът кариерни 

консултанти са провели обучения по кариерно ориентиране и информиране общо 188 групи, в 

които са обхванати 3004 ученици/в online и присъствена форма/, както следва: 

- 105 групи по основна дейност - 2034 ученици; 

- 83 групи по Проект „Подкрепа за успех“ – 970 ученици  

От тях 2 групи с 52 ученици са включени в училищни форума на теми: „Не си поставяй 

лимити!“ и „Запознаване с професиите на актьора и лекаря“ . 

Проведени са общо 810  индивидуални консултации по кариерно ориентиране и 

информиране /в online и присъствена форма/, както следва: 

- 241 ученици по основна дейност; 

- 569 ученици по Проект „Подкрепа за успех“. 

Кариерните консултанти консултират и родителите, които изявяват желание да присъстват 

по време на консултацията. 

Дейностите по кариерно ориентиране и информиране за отчетния период са осъществени в 

общо 45 училища в област Русе, от които 34 училища са включени и по Проект „Подкрепа за 

успех“. 

ТЕМИТЕ, по които сме работили с учениците в основната дейност са:  Моите силни и 

слаби страни; Себепознание - ценности; Кой съм аз, какви са моите постижения и цели; Какви ще 

бъдат професиите на бъдещето; Професия, която познавам и професията, която избирам; В света 

на професиите - моят избор за следваща степен на образование; В семейството на професиите; 

Професии и кариерни пътеки; Професии, които харесвам; Познавам ли професиите на бъдещето; 

Умения за успех; Какви личности ме привличат и към какви професии ме водят; Най-често 

допусканите грешки при избор на професия; Моето успешно професионално развитие; Вземам 

решение стъпка по стъпка; Пътят към успеха; Какво трябва да знам за себе си за да избера 

професия; Какви са твоите интереси и към каква професионална област те водят; Познатите и 

непознатите професии; Панорама на средните училища 2021/2022 за област Русе; Как да планирам 

кариерата си; Работа или Висше учебно заведение; Мобилност в България и в чужбина; 

Управление на времето; Икигай – открий истинската си страст; Преносими умения; Справяне с 

конфликти; Моето първо работно място; Ценности и приоритети; Как да спечеля интервю за 

работа; Какви са моите плюсове в кариерен план за да завърша 12-ти клас; Типове интелигентност 

и избор на професия; Имената на професиите; Професия-загадка; 

ИНИЦИАТИВИ: 

- Организиране и провеждане на кръгла маса с педагогически съветници, психолози и 

медиатори от гр. Русе; 

- Подготовка и представяне на материали като – презентации, видеоклипове и публикации в 

каналите за online комуникация (Facebook страницата „Кариерно информиране и 
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консултиране - Русе“ и  You Tube канал със същото име), както и „Панорама на средното 

образование 2021-2022г.“ за област Русе; 

- От м. април стартира клуб „Млад предприемач“. Провежда се в online платформата 

Microsoft Teams. Осъществени са 5 издания до края на м. май и са планирани още 2 през м. 

юни; 

- Предстои разширение на клубната дейност, чиято цел е да обхване ученици от различни 

възрастови групи по интереси. 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ  ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД /месеците юни, юли и август/: 

- Планирани са групови и индивидуални обучения по кариерно ориентиране и информиране; 

- На 08.06.2021 г. стартира клуб „Аз създавам живота си“; 

- Планирани са посещения по училища в и извън гр. Русе за оформяне на изискуемата 

документация по Проект „Подкрепа за успех“; 

- Подготовка и участие в летните занимания с ученици в ЦУТНТ – гр. Русе; 

- Планиране на дейности по предстоящата учебна година и изготвяне на материали за целта; 

- Участие в Изложението „Панорама на средното образование 2021/2021 г. в област Русе“ – 

7-9 юни 2021 г.                                                                                       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчетен период  15 септември  2020 г. –  31 май  2021 г. 
 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

клас ГРУПОВИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРУПОВИ ИНДИВИДУАЛНИ 

  
бр. часове бр. ученици 

бр.  

часове 

бр. 

ученици 

бр. 

часове 

бр. 

ученици 

бр. 

часове 

бр. 

ученици 

1-4 кл. 10 272 1 1 0 0 0 0 

5-7 кл. 51 966 116 135 83 970 569 569 

8-10 кл. 25 469 24 22 0 0 0 0 

11-12 кл. 19 327 77,5 83 0 0 0 0 

ОБЩО 105 2034 218,5 241 83 970 569 569 

 

 

4.5. Анализ на дейността на екипа ПЛР  - няма назначаван отделно екип. Дейността на ЦПЛР-

ЦУТНТ по норматив осигурява подкрепа за личностно развитие. 

 

 ІІ. БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-

2021. 

- Ученици със СОП – няма; 

       ІІІ. БРОЙ ДЕЦА И УЧАНИЦИ В РИСК, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2020-

2021 – няма в ЦПЛР-ЦУТНТ 

      ІV. БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – неотносим за ЦПЛР-

ЦУТНТ 
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      V. БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2020-

2021 - няма 

      VІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ УЧЕБНИ 

ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ: 

 - със специални образователни потребности – няма 

 - с изявени дарби -  37 ученика за подготовка в състезания и олимпиади по Календара на 

МОН 

     VІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ДЕЦАТА В СГ в ДГ – неотносим за ЦПЛР-ЦУТНТд. 

      VІІІ. БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЦСОП – неотносим за ЦПЛР-ЦУТНТ 

      ІХ. БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЦПЛР – 1400; 

      Х. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП, В 

РИСК, С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ - няма  

      ХІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НВО на ученици със СОП – VІІ клас – неотносим за ЦПЛР-

ЦУТНТ  

ХІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗРЕЛОСНИЦИТЕ СЪС СОП в ДЗИ – неотносим 

за ЦПЛР-ЦУТНТ. 

ХІІІ. БРОЙ УЧЕНИЦИ СЪС СОП, обучаващи се в професионалните гимназии – анализ 

на резултатите – неотносим за ЦПЛР-ЦУТНТ 

ХІV. БРОЙ УЧЕНИЦИ С  ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, обучаващи се в 

професионалните гимназии – анализ на резултатите – неотносим за ЦПЛР-ЦУТНТ 

ХV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП от разстояние в електронна 

среда със средствата ни информационните и комуникационните технологии –  няма в ЦПЛР-

ЦУТНТ ученици със СОП; 

ХVІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ НАГЛАСИ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА 

ВКЛЮЧВАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, КАТО ПАРТНЬОРИ 

В ПРОЦЕСА. 

- Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни 

ситуации  

- Повишаване на уменията за работа с родители  

- Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес  

- Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и 

неговите родители  

- Изпълнение на Правилника за дейността на ЦПЛР-ЦУТНТ за ограничаване на 

безпричинните отсъствия  

- Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.  

- Планиране на съвместни дейности с родителите.  

- Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация: за 

успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес; за спазването 

на дисциплина; уменията на децата за общуване с учениците и учителите; интегрирането 

им в ЦПЛР - ЦУТНТ; за посещаемостта на учебните часове от учениците; за отсъствията 

на ученика от учебни часове,  
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- консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 

оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;  

- ЦПЛР – ЦУТНТ  ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 

родителите за: да се срещат с преподавателите по предмети в определеното приемно 

време или в друго удобно за двете страни време; да участват в родителските срещи; да 

изразяват мнение и да правят предложения за развитие на ЦПЛР - ЦУТНТ; да 

присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето им; да бъдат консултирани по 

въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист; да осигуряват 

посещаемостта на ученика в ЦПЛР - ЦУТНТ; да се явяват в ЦПЛР -  ЦУТНТ, когато 

важни причини налагат това и бъдат поканени от учителя на форма  или директора; 

намиране на нови форми за общуване;  

 

XVІІ. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

17.1. Отличия и наказания – през годината учителите в ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе, не са наградени 

с отличия. Не са налагани наказания на персонала в ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе. 

17.2. Национални  и международни отличия: 

          През учебната 2020 - 2021  година възпитаниците на ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе са получили 

следните отличия: 

- НА  НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ –  13 

-  призови места; 

- НА  МЕЖДНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ – 1 златен; 1 сребърен; 2-бронзови медала 

 

         През учебната 2020-2021 година, следните учители са постигнали високи резултати в 

учебната работа с талантливи деца на национални и международни изяви: 

 

✓ Пламенка Тодорова Христова – лектор ЦПЛР-ЦУТНТ – направление „информатика”; 

✓ Сюзан Ахмедова Феимова – лектор ЦПЛР-ЦУТНТ 

✓ Даниела Георгиева Маринова – учител ЦПЛР-ЦУТНТ 

ХVІІІ. СПРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА 

• оптимизиране формите на работа  -  многообразие и гъвкавост на съдържание, форми и 

методи на работа; 

• търсене и предлагане на педагогически услуги на пазарен принцип; 

• осигуряване на съвременни образователни технологии; 

• стабилизиране на приема – доброволност на участие и свобода на избора на форми на 

обучение; 

• подбор на кадри; 

• развитие индивидуалните способности на ученика; 

• оптимизиране на материалната база; 

• осигуряване на допълнителни средства; 

• взаимодействие със социални партньори. 
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ХІХ. ПЛАН-ПРИЕМ 

  Приема на учениците във формите към ЦУТНТ се основава на свободата на избора и на 

доброволността на участие. За новата учебна година не се предвижда намаляване на групи и 

съответно на ученици. При желание от страна на учениците за други форми Центърът ще 

реагира на желанията и ще сформира групи, съобразно интересите и желанията на децата. 

Отново ще бъдат привлечени външни специалисти за обучението на учениците. 

 В началото на учебната 2020 - 2021  година се организира подбор във формите към ЦУТНТ 

с цел да се прецени нивото на знания научениците, което дава възможност да бъдат 

разпределени по групи, съобразно техните възможности и с цел да се избегне в група да има 

деца с различна степен на знания, което спъва учебния процес. 

 Това се налага и от обстоятелството, че не може да се обърне внимание на начинаещите по 

отделни направления. Целта е всяко дете да получи максимално по качество обучение, което 

да му бъде от полза, да удовлетвори неговите интереси и да му даде основание за по-

нататъшно развитие като индивид. 

ХХ. ЛЯТНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ВАКАНЦИОННИТЕ МЕСЕЦИ 

       1. В периода от 07 юни до 30 юли 2021 г. в ЦПЛР - ЦУТНТ – Русе, учители в зависимост 

от желанията на учениците, провеждат занимания в следните напревления: 

- математика; 

- информатика; 

- моделизми; 

- конструиране; 

- шах и др; 

- изобразително изкуство 

- други в зависимост от конкретните интереси.  

   Часовете се водят в Центъра от 8.30 часа до 12.30  часа.  

 

ХХІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА, ПОСТИГНАТИ НА      

             РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДА И СЪСТЕЗАНИЯ  ПРЕЗ   

             УЧЕБНАТА 2020 - 2021  ГОДИНА  

 

МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА „ДЖОН АТАНАСОВ” 

ноември.2020 г., гр. Шумен 

 

Международният есенен турнир беше планиран за провеждане за дните от 19 до 22 ноември 

2020 г., а Националният есенен турнир според календарния план - от 20 до 22 ноември 2020 г., 

като Международният турнир да е  с два състезателни дни (20 и 21 ноември - петък и събота), а 

Националният турнир - един състезателен ден (21 ноември - събота) и състезанието на 

Националния турнир ще бъде с общи задачи с втория състезателен ден на Международния при 

възрастовите групи A и B. Учениците от България, които имат право и желаят да участват в 

младшата група на Международния турнир, трябва да бъдат регистрирани в група B за 

Националния турнир. 

Влошената епидемична обстановка наложи и двата турнира да бъдат проведени изцяло 

дистанционно. Участниците от страната се състезаваха в определеното за техния регион училище. 

РУО-Шумен беше определен за  символичен домакин и извърши регистрацията на участниците за 
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Националния турнир според определените квоти. С решение на научния комитет на 

Международния турнир се разрешава на желаещите участници в Международния турнир да 

проведат първия състезателен ден вкъщи, което не изключва и провеждането му в компютърна 

зала в училище, школа и пр., ако в съответния регион има определена такава. 

За втория състезателен ден на Международния турнир българските участници имаха избор 

- да го проведат вкъщи и тогава за тях няма да се зачита участие в Националния есенен турнир или 

да го проведат на определеното за региона място от училището-координатор за провеждане на 

Националния турнир и тогава участието им ще се зачита и за двата турнира: за Международния 

турнир и за Националния турнир. Според санитарните разпоредби, учениците, които са поставени 

под карантина, могат да участват само от вкъщи, т.е. карантинираните не се допускат за 

Националния турнир. 

Отговорниците за провеждането на състезанието по региони ще имат задължението при 

получаване на логините и паролите за състезателната система да уредят индивидуалното им 

предаване на състезателите, които ще работят от вкъщи за първия и втория ден на Международния 

турнир, както и предварително да съдействат на тези състезатели за ограничаване достъпа до само 

един IP адрес, както е описано в инструкциите. 

 В състезанията взеха участие трима ученици, обучаващи се в школите по информатика към 

ЦПЛР-ЦУТНТ – гр. Русе, с преподаватели доц. д-р Пл. Христова и С. Феимова. 

В Международния есенен турнир, който се проведе в два състезателни дни – 22 и 23 

ноември 2020 г., Виктор Кожухаров – 12 клас, завоюва БРОНЗОВ МЕДАЛ, а също е отличен и с 

грамота за ОТЛИЧНО представяне от участието си в Националния есенен турнир. 

 

Националният есенен турнир се проведе на 23 ноември 2020 г. и в него отличени с грамоти 

за ОТЛИЧНО представяне са още: Любослав Димов – 5 клас и Биляна Инджева – 12 клас, а Биляна 

зае престижното ПЪРВО място в класирането за момичета, което е новост в регламента на 

състезанието. 

Всички призьори са ученици в МГ „Баба Тонка“ и възпитаници на ЦПЛР-ЦУТНТ. 

  

 

ЗЛАТЕН И БРОНЗОВ МЕДАЛ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА 

„ROMANIAN MASTERS OF INFORMATICS“ 

2.12. - 4.12.2020 г. 

 

От 2 до 4 декември 2020 г. се проведе, за първи път онлайн, Международното състезание 

Romanian Master of Informatics. Традиционно до сега турнирът се провеждаше в румънската 

столица Букурещ. 

От България участваха състезателите на Националния ни отбор и още 11 други отбора от 

различни градове в страната. Българските участници отново се представиха достойно, 

спечелвайки 17 медала - 2 златни, 4 сребърни и 11 бронзови отличия. 

От град Русе, в престижното състезание участие взеха: Виктор Кожухаров и Биляна 

Инджева, и двамата ученици в 12 клас на МГ „Баба Тонка“, като и двамата се обучават в 

школите по информатика  на ЦПЛР-ЦУТНТ. Тяхното представяне е  отлично - Виктор завоюва  

ЗЛАТЕН медал, а Биляна – БРОНЗОВ! 

Техен ръководител е доц. д-р Пл. Христова, преподавател в РУ „А. Кънчев“ и 

дългогодишен лектор по информатика в школите към ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе. 
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XVII-ТА ЖАУТИКОВСКАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И 

ИНФОРМАТИКА (IZHO) 

7-13 януари, 2021 г. 

 

17-ата Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика (IZHO) се проведе 

онлайн между 07 и 13 януари 2021 г. Виртуален домакин бе Казахстан, където иначе по 

традиция всяка година се състоят състезанията. 

IZHO е едно от най-престижните световни състезания, което се провежда едновременно по 

трите дисциплини. В олимпиадата се допускат до участие отбори на специализирани училища и 

школи от цял свят. Всяко училище се представя с отбор от 7 ученици – 3 по математика, 2 по 

физика и 2 по информатика. 

Самите състезателни дни бяха 08 и 09 януари, а закриващата церемония се проведе на 12 

януари. След много силно представяне българските гимназисти спечелиха общо 24 отличия в 

конкуренция с 1006 участници от 20 държави, разделени в 146 отбора. Българските отбори си 

спечелиха 9 златни, 9 сребърни и 6 бронзови медала. 

В олимпиадата по информатика взе участие, възпитаникът на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе, Виктор 

Кожухаров, ученик в 12 клас, МГ „Баба Тонка“ и спечели СРЕБЪРЕН МЕДАЛ. 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА XXXIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА 

6.02. 2021 г., гр. Русе 

 

Съгласно календарния план областният кръг се проведе на 6 февруари (събота) с начало 

13:00 часа по региони в определени училища едновременно в цялата страна. Учениците работят в 

контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия поддържа компютърна 

проверяваща система, чрез която всеки състезател изпраща своите решения по време на 

състезанието. Националната комисия подготвя темите за областния кръг, които стават достъпни за 

състезателите чрез компютърната система за дистанционно провеждане на състезанието. 

Въз основа на представянето си, Национален кръг са допуснати следните ученици от Русе: 

12 клас:  Виктор Кожухаров, Биляна Инджева - МГ „Баба Тонка“ 

9 клас: Амер Панджаров  - МГ „Баба Тонка“ 

5 клас : Любослав Димов - МГ „Баба Тонка“ 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 

13.02. 2021 г., гр. Русе 

 

Националната олимпиада по математика се организира и провежда в съответствие на 

основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 3, ал. 3 от 

Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.  

На 13.02.2021 г. в МГ "Баба Тонка" се проведе Областният кръг на олимпиадата по 

математика. Времето за работа на учениците е 4 часа, а задачите за учениците от IV до VIII клас 

включително се оценяват от 0 до 7 точки, като максималният брой точки е 21. Трима от 

четвъртокласниците, обучавани в школите по математика в ЦУТНТ, са с максималния брой точки 

- 21. 

Дo Haциoнaлeн ĸpъг ce дoпycĸaт caмo yчeници oт 7-ми и 8-ми ĸлac. Bpeмeтpaeнe нa вceĸи 

ĸpъг oт Oлимпиaдaтa - 4 чaca. 
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НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА 

13.03.-14.03. 2021 г. 

 

На 13 и 14 март 2021 г. се проведе Националният кръг на олимпиадата по информатика, в 

който възпитаниците на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе, отново пожънаха огромен успех: 

ГРАМОТИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ получиха Виктор Кожухаров и Биляна 

Инджева, ученици в 12 клас на МГ „Баба Тонка“. Отличният резултат на Виктор му осигури място 

в Старшия разширен национален отбор по информатика. Също с отличен резултат, Биляна се 

нареди на първо място в Разширения национален отбор за момичета. Двамата заслужено получиха 

титлата Лауреат на Националната олимпиада по информатика. 

Младите програмисти са подготвяни от доц. д-р Пл. Христова, лектор по информатика в 

ЦУТНТ. 

 

 

МС „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ„  

 24. 04. 2021г., гр. Русе 

 

Заради влошената епидемична обстановка в страната, традиционният за Русе есенен турнир 

по математика „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, се проведе през пролетта – на 24 април 2021 г. 

Организатори бяха СМБ – Русе като до участие са допуснати само ученици от начален етап 

на обучени  за ученици от ІІ клас до IV клас.  

Състезателните теми за съответните възрастовите групи се изготвят от преподаватели от 

ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе. 

В тазгодишното издание на състезанието участие взеха общо 200 ученика, разпределени по 

възрастови групи: втори клас – като 78, ІІІ кл. – 70, а от  ІV клас – 52 уч. 

Училище-домакин на МС „П. Хилендарски”  беше МГ „Баба Тонка”. Състезанието премина 

при оптимална организация. 

 

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОЛЕТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА 

08.05.2021 г. -дистанционно 

 

Пролетните състезания по информатика бяха проведени дистанционно на 8 май 2021 г., а 

организатори бяха РУО и ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново. Състезанието е национално, но 

предвид епидемичната обстановка бе проведено по региони. Учениците изпращаха своите 

решения в реално време, чрез компютърна проверяваща система, поддържана от Националната 

комисия. Градът ни бе представен блестящо от младите програмисти, които взеха участие в 

състезанието. Всички те посещават школите по информатика към ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе, с 

ръководители: доц Пл. Христова, С. Феимова и Д. Маринова. 

Сребърен медал за Виктор Кожухаров, 12 клас, който се класира на второ място в група А. 

Този резултат затвърждава заслуженото място на Виктор в разширения старши национален отбор 

на България, тъй като на проведените в края на април контролни състезания, също беше на второ 

място. Не по-малък е успехът на съученичката му Биляна Инджева, която e на първо място в 

класирането за момичета и с грамота за отлично представяне в общото класиране. Така тя 

затвърди първото си място в националния отбор на момичетата. 

Успешно е представянето на учениците и в по-малките възрастови групи. Грамота за 

отлично представяне получиха: 

в група В – Амер Панджаров, 9 клас 

в група D – Виктория Генчева, 6 клас. Тя се класира четвърта сред момичетата в тази възрастова 

група и това и носи още грамота за успешно представяне. 

в група Е – Любослав Димов, 5 клас 
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НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ IT ЗНАЙКО“ 

дистанционно – 15 май.2021 г. 

 

Децата, обучавани в школите по Информационни технологии в ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе, тази 

година се представиха изключително успешно на Националното състезание по информационни 

технологии „IT Знайко“. Те са упорити, трудолюбиви, любознателни и с огромно желание 

създават проектите си.  

Те завоюваха следните призави позиции: 

1 клас: 1 място – Джейн Денис Танжу;  грамота за оригинална идея – Петър Христов Христов; 

грамота-дебют – Адриан Ростиславов Багров 

2 клас: грамота за оригинална идея – Антони Крос 

3 клас: грамота-сюжет – Бояна Тихомирова Гордеева 

Техен преподавател в ЦУТНТ е Благовеста Илчева. 

 

 

 

ПЪРВА ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА МОМИЧЕТА (EGOI) 

онлайн - 13-19 юни 2021 г. 

 

Четири медала – два сребърни и два бронзови – спечели България на първата по рода си 

Европейска олимпиада по информатика за момичета (EGOI). Състезанието се проведе от 13 до 19 

юни онлайн с виртуален домакин Швейцария. В него участваха 157 момичета от 30 европейски и 

допълнително 13 държави извън Европа. 

България бе достойно представена от момичетата в отбора. В него имаше представителка от Русе – 

Биляна Инджева (12 клас, МГ „Баба Тонка”), която завоюва Сребърен медал. Тя се обучава в 

школите в ЦУТНТ. 

Ръководители на българския отбор са доц. Пламенка Христова, РУ „Ангел Кънчев”, дългогодишен 

лектор по информатика към ЦПЛР-ЦУТНТ и Илиян Йорданов от ФМИ на СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

 

ХХІІ.  ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ В ЦУТНТ – РУСЕ 

Начало: 07.06 2021 г., гр. Русе 

 

Традиционно ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе предлага полудневни летни занимания за ученици и 

бъдещи първокласници, като децата имат възможност да се занимават с: компютърни игри; 

роботика, техническо конструиране с “ЛЕГО”, литературен клуб и филмотека, забавна 

математика, изобразително и приложно изкуство – акварелни техники, квилинг техника, обемни 

фигури от хартия, колажи; интелектуални игри и спортно-подготвителни игри на открито.  

Началото на летните занимания през тази учебна година е поставено на 7 юни 2021 г.  като 

стриктно се спазват всички противоепидемични мерки. Всички предлагани занимания са 

оформени в седмична програма, която своевременно се публикува на електронната страница на 

ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе.  

Ваканционните занимания в ЦУТНТ са наситени с много положителни емоции. Децата 

прекарват слънчевите летни дни в приятна обстановка, играят, общуват и създават нови 

приятелства. Летните занимания осмислят свободното време на децата, провокират тяхната 

креативност и допринасят за развитието им в различни области на познанието. 

През лято 2021 заниманията предизвикват голям интерес и ежедневно се посещават от 50 

деца.  
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ХХІІІ.  ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

За времето на преустановени учебни занятия, поради обявената противоепидемична обстановка в 

България Всички педагогически специалисти преминаха към обучение от разстояние в електронна  

среда в синхронно обучение, а за учениците при които не е възможно в несинхронно обучение. 

Дистанционно обучение на учениците, на които преподават, се изпълнява съгласно седмичното 

разписание. 

Допълнителна информация, консултации и за обратна връзка с преподавателите се осъществяваше 

чрез  email – адресите им, които също са публикувани и достъпни на сайта на ЦУТНТ. 

 

 

ХХІV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА И ЛЕТНИ 

ЗАНИМАНИЯ В ЦУТНТ – РУСЕ 

 

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на 

ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе. Подновяването на посещенията на занимания по интереси в ЦПЛР-ЦУТНТ-

Русе се осъществява само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и 

декларират, че ще спазват общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила 

на ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация, за което 

подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детето.  

В тази връзка отговорността за решението за възобновяване на учебни изцяло за 

родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на 

децата, които посещават ЦУТНТ, още повече че физическият контакт при ежедневното и в 

продължение на часове общуване между децата и с персонала, който е с тях, е неизбежен. 

Изготвиха се оптимални графици за посещения на възобновените занятия по направления, 

като това се съобрази с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават групите.  

Традиционно ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе предлага полудневни летни занимания за ученици и 

бъдещи първокласници, като децата имат възможност да се занимават с: компютърни игри; 

роботика, техническо конструиране с “ЛЕГО”, литературен клуб и филмотека, забавна 

математика, изобразително и приложно изкуство – акварелни техники, квилинг техника, обемни 

фигури от хартия, колажи; интелектуални игри и спортно-подготвителни игри на открито. Освен 

разнообразните творчески и игрови занимания на учениците, не е пропусната и ваканционната им 

подготовка по английски език. 

Началото на летните занимания през тази учебна година е поставено на 8 юни 2020 г. 

Всички предлагани занимания са оформени в седмична програма, която своевременно се 

публикува на електронната страница на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе. 

Ваканционните занимания в ЦУТНТ са наситени с много положителни емоции. Децата 

прекарват слънчевите летни дни в приятна обстановка, играят, общуват и създават нови 

приятелства. Летните занимания осмислят свободното време на децата, провокират тяхната 

креативност и допринасят за развитието им в различни области на познанието. 

Посещенията на летните занимания също са съобразени с всички необходими мерки за 

противоепидемичен контрол и безопасна среда. 
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                 Справка за брой призови места  на състезания през             учебната 
2020/2021 г. 

    
Международни състезания 

  1 място 2 място 3 място 

 Международен турни информатика - Румъния  1 златен  1 бронзов 

Жаутиковска олимпиада по информатика  - Казахстан  
1 

сребърен  

І Европейска олимпиада по информатика момичета-онлайн  
1 

сребърен  

 
Международен есенен турнир информатика - Шумен   1 бронзов 

Състезания и олимпиади по Календара на МОН  
  1 място 2 място 3-4 място 
    
Национално с-ние Знайко по информатика 1  3 отлично 

Национални пролетни състезания по информатика  

1 
сребърен 4 отлично 

Областен кръг ОИ – 3-ма допуснати по нац.кръг     
 Национален кръг ОИ    2 отлично 

       

      

БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ    

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЦУТНТ – РУСЕ състезания   

ОТ РЕГИОН 

РУСЕ    

          

 МС "Паисий Хилендарски"    200    

        

Великденско състезание по информационни технологии 

Не се проведе 

/Ковид-19/    

           

 Коледно състезание по информационни технологии 

Не се проведе 

/Ковид-19/    

   

          

           

ХVІІІ Състезание "Знам и мога"   

Не се проведе 

/Ковид-19/    

 

  

 

 

С уважение, 

 

ВЕЛИСЛАВ ЙОНЧЕВ 

Директор 
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