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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

®

Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.

В над 70% от 
европейските дружества 
има недостиг на работна 
ръка с умения

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu
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Проф. Димо Зафиров  
от Института за космически 
изследвания и технологии – БАН:  
По прогнозни данни у нас има над 
10 000 дрона. Приложението им  
е в широки граници, а с тях  
оперират и професионалисти,  
и любителиН
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В IT сектора няма емоция, твърди 
26-годишната Симона Стоилова – 
учител по математика  
в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“  
в София. Тя разказва за това как  
от студентската скамейка веднага 
застава зад преподавателската 
катедра

Българска академия на науките
www.bas.bg

Приемственост
ДЗИ и външното оценяване – по план, ускорява 
се работата по участието на страната в новия 
програмен период

„Основната задача на служебното 
правителство е да направи плавен преход 
към следващото редовно правителство. 
Нещата ще се случват така, както са 
подготвени. Ще работим в режим на 
пълна прозрачност и публичност за ре-
шенията, които вземаме.“ Това бяха едни 
от първите думи на служебния министър 
на образованието чл.-кор. проф. д.х.н. 
Николай Денков. Той бе категоричен, че 
няма да има резки промени в политиките 
на МОН. Държавните зрелостни изпити и 
външното оценяване ще протекат според 
плана и подготвени от досегашния екип 
на Министерството.

Проф. Денков благодари на своя пред-
шественик Красимир Вълчев и на него-
вия екип за напредъка, който се забелязва 

във всички области, за които отговаря 
МОН – училищно образование, висше 
образование, наука. Но има и задачи, 
чието изпълнение може да се ускори, и 
те са свързани с новия програмен период. 
Предстои работа в тази насока.

От своя страна, Красимир Вълчев не 
пропусна да подчертае, че системата на 
образованието и науката, както и МОН, 
са с добра приемственост в работата на 
екипите. „Аз самият стъпих на част от 
документите, които проф. Денков, като слу-
жебен министър, бе разработил – проекта 
на Стратегия за насърчаване на научните 
изследвания, проекта на Закон за развитие 
на академичния състав, и заедно продължи-
хме да работим и през последните 4 години 
по отношение на Закона за развитие на ви-

сшето образование, проекта на Стратегия 
за развитие на висшето образование, вече 
одобрена от НС“, заяви той.

Какви ще са приоритетите на служеб-
ния ръководен екип на МОН, ще стане 
ясно следващата седмица, обеща проф. 
Денков. Но безспорно на дневен ред 
остават организацията и провеждането 
на държавните зрелостни изпити и външ-
ното оценяване, както е предвидено по 
закон, съгласувано с Министерството на 
здравеопазването съобразно епидемична-
та ситуация. Осигурени са условия дори 
учениците под карантина – около 370, 
да се явят на външно оценяване. 

За служебния министър  
на стр. 2

Приемственост – това е характерното за предаването на вахтата от един на друг екип на МОН

Четирима директори на 
училища бяха отличени с на-
градата на Министерството на 
образованието и науката „Св. 
Иван Рилски“. По традиция тя 
се връчва на 11 май – Деня на 
светите равноапостоли и прос-
ветители Кирил и Методий. 
Отличените са директорите 
на Природо-математическа-
та гимназия „Христо Смир-
ненски“ в Перник Емилия 
Грозданова-Евгениева, на СУ 
„Св. Паисий Хилендарски“ в 
село Абланица, общ. Хаджи-
димово, област Благоевград, 
Мехмед Имамов и на ОУ „Ни-
кола Йонков Вапцаров“ в село 
Селановци, община Оряхово, 
област Враца, Петя Русино-
ва. Посмъртно бе отличен и 
Христо Андонов – директор 
на ОУ „Петко Каравелов“ в 
Асеновград.

Наградите бяха връчени 
в Рилската света обител от 
заместник-министъра на обра-
зованието и науката инж. Таня 
Михайлова в присъствието на 
началници на регионалните 
управления на образованието. 
Тя припомни, че в условията на 
пандемия българският учител 
се е справил успешно с обуче-
нието в електронна среда.

Наградените директори 
имат дългогодишен управлен-
ски опит, включват иноватив-
ни практики и технологии в 
обучението, работят по проек-
ти и имат принос за развитие-
то не само на своите училища, 
а на българското образование. 
Отличените допринасят за 
подобряване качеството на 
образованието и усъвършенст-
ване на професионалните 
умения на педагогическите 
специалисти в училищата. 
Възпитаниците на техните 
училища печелят призови 
места в олимпиади, състеза-
ния и конкурси. Учениците и 
учителите имат възможност 
да се развиват в съвременна и 
модерна среда. Директорите 
стимулират партньорството с 
родителите, благодарение на 
което са изградили сплотени 
училищни общности.

Наградата е учредена през 
2006 година. 

Награди  
„Св. Иван 
Рилски“

а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ь
ю
я
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ь
ю
я
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ь
ю
я
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л

С
ни

м
ка

 М
ар

иа
на

 К
ор

ча
ко

ва



2 брой 19, 13 – 19. V. 2021 г.www.azbuki.bg РЕПОРТЕР

Държавата ще покрие до 100 лв. 
от разходите, направени за допла-
щане на храна и такса резервация 
на до 2000 педагогически специа-
листи по програмата за профилак-
тика и рехабилитация за 2021 г. 
на НОИ. Това предвижда модул 
2 „Рехабилитация на педагоги-
ческите специалисти“ на новата 
национална програма на МОН 
„Профилактика и рехабилитация 
на педагогическите специалисти“. 
Програмата е публикувана за 
обществено обсъждане. Разхо-
дите следва да са извършени в 
периода от започването ѝ до 30 
септември 2021 г. От нея могат 
да се възползват всички педагоги-
чески специалисти от държавни, 
общински и частни образователни 
институции.  

Целта е ранна диагностика на 
заболяванията на млечната жлеза 
и простатата и предприемане на 
мерки за отстраняване на дълго-
трайните ефекти на заболяване и 
промяна в прогнозата за пациента.

В дейностите на модул 2 могат 
да участват педагогически спе-
циалисти, които имат медицин-
ско направление и медицинска 
документация за заболявания от 
следните групи – сърдечносъдо-
ви, стомашно-чревни и черно-
дробни, бъбречно-урологични, 
ендокринни, гинекологични и 
андрологични, кожни заболявания, 
заболявания на централната и на 
периферната нервна система, на 
дихателната система и на опорно-
двигателния апарат. 

Педагогическият специалист 
представя удостоверение/протокол 
за рехабилитация, което е в резул-
тат от медицинско направление от 
личен или лекуващ лекар, както 
и разходооправдателен документ 
на директора на образователна 
институция за възстановяване на 
общ разход. Необходимостта от 
включване в модул 2 се доказва 
чрез копия на медицинското на-

Деляна ЛУКОВА

Само работейки, можем 
да преосмислим средата 
си. Около това убеждение 
се обединиха участници-
те в националния онлайн 
форум за ученическо са-
моуправление, чиито до-
макини бяха Езиковата 
гимназия „Иван Вазов“ 
и Младежкият съвет на 
Пловдив. Това е първата от 
серията инициативи, които 
поставят фокус върху уче-
ническото самоуправление 
в страната, търсят пробле-
мите и посочват добрите 
примери.

Събитието се проведе 
под патронажа на Реги-
оналното управление на 
образованието, а начални-
кът Иванка Киркова при-
ветства участниците и ги 
увери, че ще подкрепи 
всяка тяхна идея. „Какво 
по-добро от това учени-
ческите съвети да бъдат 
обединени на територията 
на областта, а защо да не 
представите идеите си и 
на национално ниво“, каза 
Киркова.

Участие в събитието взе-
ха експерти, директори, 
учители, педагогически 
съветници, училищни пси-
холози и ученици от цялата 
страна. Те представиха 
добрите практики в област- 
та на ученическото само-
управление, говориха за 
историческото развитие на 
ученическите и младежки-
те организации в България.

Като добра практика бе 
посочен създаденият пре-
ди три месеца в Пловдив 
Младежки съвет, който 
обединява ученическите 
парламенти на 20 пловдив-
ски гимназии.

„Идеята бе да се форми-
ра общност от млади хора, 
които да си помагат и да ра-
ботят заедно, да реализират 
общи дейности и проекти. 
Да бъде създадена мрежа 
от ученически структури 
на самоуправление в града, 
които да се превърнат в по-
сланици на идеята за актив-
но младежко гражданско 

общество“, каза председа-
телят Петя Боекова, която 
се включи в първия модул 
на форума – „Разкази от 
практиката“. Тя определи 
събитието като малко чудо 
и важна стъпка към обеди-
нението на личности с раз-
лични интереси, но с общи 
цели. Марина Узунова от 
ЕГ „Пловдив“, която също 
е част от Младежкия съ-
вет, формулира теоретич-
ните принципи, на които 
се основава дейността на 
всеки ученически парла-
мент. „Това е възможност 
да се заяви ученическата 
позиция, да се обединят 
младите хора около идея, 
кауза, поле за ползотворен 
живот“, обобщи Марина.

Според модератора на 
форума и председател на 
Ученическия парламент 
на гимназията домакин Си-
меон Марков естествената 
нужда на учениците е да се 
обединяват, като много важ- 
на е личността на лидера. 

Като изключително ус-
пешна бе представена дей-
ността на Ученическия 
съвет на Националната тър-
говска гимназия – Пловдив. 
За това как от мечтата се е 
родила идеята, за добрите 
каузи, обединили учители 
и ученици, говори бившият 
председател Николай Нико-
лов, познат и като младежки 
омбудсман на Пловдив. 
Той представи създадена-
та от тях организационна 
структура, която включва 
три звена – Управителен 
съвет, екип от отговорници 
и педагогически съветник. 
Учениците дават на избори 
вота си за председателя, 
тримата му заместници и 
представителите на пара-
лелката.

„С това събитие доказ-
ваме, че идеята за актив-
но младежко гражданско 
общество се реализира с 
пълни сили и невероятна 
смелост“, категоричен е 
Николай. Свои успешни 
кампании представиха и 
учениците от Националната 
гимназия по древни езици 
и култури „Свети Констан-
тин-Кирил Философ“.

На командния мостик 
са учениците

Програма за здравето 
на педагозите
Тя ще подпомогне профилактиката  
на 2000 специалисти

Дръвче в чест на проф. Мария Младенова – един от най-известните български учени в областта  
на библиотекознанието, засади в двора на УниБИТ проф. Стоян Денчев –  председател на Общото 

събрание на Университета. Церемонията беше част от празника по случай 11 май – Ден за почит към 
светите братя Кирил и Методий и професионален празник на българските библиотекари
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Разраства се STEM средата

Кой е чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков

Дванадесет учени от Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“ са сред първите 2% на най-доб-
рите изследователи въобще в света. Това обяви Стан-
фордският университет в годишната си класация в 
началото на 2021 г. Както писа в. „Аз-буки“, един от 
тези топ български учени е чл.-кор. проф. д.х.н. Николай 
Денков. Представен е в Publons чрез 146 публикации в 
Web of Science, 8643 цитирания и h-index 48; в Scopus – 
със 157 публикации, 9203 цитирания и h-index 50. За него 
може да се каже още: занимава се с получаване, охарак-
теризиране и приложение на нови материали – нано- и 
микрочастици за фармация, строителство, хранител-
ни системи. Именно за тези си приноси и получаването 
на нови вещества и тяхното приложение през 2010 г.  
получава наградата „Питагор“. Ръководил е над 30 
международни научни и научно-приложни проекти.

Проф. Денков е министър на образованието и на-
уката в служебното правителство на проф. Огнян 
Герджиков. Бил е зам.-министър, отговарящ за висше-
то образование и структурните фондове при трима 
министри. Споделял е, че страната ни се нуждае от 
реформи както в училищното и професионалното об-
разование, така и във висшето.

Център за природни науки, из-
следвания и иновации вече има и в 
Природо-математическата гимна-
зия „Васил Друмев“ – Велико Тър-
ново. По Плана за възстановяване и 
устойчивост са заложени средства 
за изграждане на STEM центрове в 
2000 училища. Засега одобрените 
проекти са 260.

„Съчетанието на високи техно-
логии и благоприятна физическа 
среда дава възможност на нашите 
ученици да се развиват в областта 
на науката, технологиите, инженер-
ството и математиката“, споделя 
директорът на училището Ангел 
Гушев.

STEM центърът е пресечната 
точка и на партньорството между 
Технологичното училище „Елек-
тронни системи“, ПМГ „Васил 
Друмев“ и Техническия универси-
тет – София.

Целта е Велико Търново да бъде 
един от центровете за обучение 
по информационни технологии. 
Моделът на взаимодействие меж-
ду висшите училища и природо-

правление Бланка МЗ от личен или 
лекуващ лекар за необходимостта 
от рехабилитация, удостоверение 
за ползване на парична помощ за 
профилактика и рехабилитация, 
издадено от съответното тери-
ториално поделение на НОИ, и 
разходооправдателен документ 
за извършен разход за допустими 
дейности по модула.

По модул 1 „Профилактика на 
педагогическите специалисти“ на 
Програмата ще се възстановяват 
до 15 лв. от разхода за профи-
лактичен преглед за заболявания 
на млечната жлеза при жените и 
простатната жлеза при мъжете. От 
възможността могат да се възполз-
ват до 12 000 педагози. Срокът 
отново е до 30 септември 2021 г.,  
като преди това директорите на 
образователните институции 
утвърждават списък с желаещи-
те да се включат в дейностите 
по модула. Те могат да сключат 
договор с медицински център за 
провеждането на профилактич-
ните прегледи или да определят 
друг ред за осъществяване на 
профилактичните прегледи.

Общият бъджет на Програмата 
е 400 000 лв., които ще бъдат оси-
гурени в рамките на бюджета на 
МОН за 2021 г. Те са разпределени 
в модул 1 – 189 хил. лв., и модул 2  
– 200 хил. лв. За разработена плат-
форма за заявяване и отчитане на 
разходите са предвидени 20 000 лв.  
Допускат се компенсирани про-
мени на одобрените средства 
между отделните модули. А ко-
гато общата сума на средствата 
по получените заявки превишава 
осигурените средства по Програ-
мата, размерите на средствата 
по заявките могат да се намалят 
пропорционално до достигане 
размера на разполагаемите суми.

По Програмата няма да се фи-
нансират разходи за други профи-
лактични прегледи, медицински 
прегледи, изследвания, рентгенови 

снимки и други материали, изис-
кващи се за прием за рехабилита-
ция, както и нощувки, рехабили-
тационни процедури и разходи за 
храна, които са за сметка на НОИ. 
До 15 април 2022 г. министърът на 
образованието и науката публикува 
на интернет страницата на МОН от-
чет за изпълнението на Програмата. 

Бележки, становища и предло-
жения по проекта могат да бъдат 
изпращани към дирекция „Поли-
тики за стратегическо развитие, 
квалификация и кариерно разви-
тие“ – МОН (r.ybryam@mon.bg), 
до 04 юни 2021 г. включително.  


