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Ръководство за създаване и работа с групи с ученици по проект 

„Подкрепа за успех“ 
 

Входът в системата се извършва на адрес https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/login 

 

Създаване на група 
Изберете меню Групи: 

 

След натискане на бутона за създаване на група трябва да попълните информацията за нея: 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/login
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Изберете от падащите менюта типа на занимание, за ученици от кой/кои клас/ове ще е то, 

по какъв учебен предмет и с каква продължителност.  Полето „За учениците от“ определя 

ученици от кои класове ще се показват за добавяе след това в меню Ученици. Ако в това 

меню не виждате, например, учениците от 6 клас, то е, защото сте посочили друга опция за 

кои ученици да е групата. 

В полето „Брой редовни часове“ трябва да посочите до 30 часа. Ако 

въведете по-голямо число, ще видите съобщение за грешка: 

 

В полето за брой резервни часове можете да въведете до 3 часа. Не е задължително 

първоначално изобщо да въвеждате резервни часове. В течение на провеждането на 

занятията, ако е необходимо, можете да редактирате групата с опцията Редакция от бутон 

Действия и да попълните нужния брой. 
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След попълване на информацията за групата натиснете бутона Запиши. 

Новата група излиза в списъка с групите: 

 

Ръководители 
От бутон Действия за съответната група изберете Ръководители. 

За да добавите ръководител, натиснете бутона Добави. 

Попълнете информацията за ръководителя и натиснете бутона Запиши. 

Акаунт на ръководител, който досега не е уучаствал в проекта, се създава, когато директорът 

го добави като ръководител на група. С имейла, използван при това въвеждане, 
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ръководителят трябва да поиска парола от Забравена парола - 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/forgotten.php. 

Ако ръководител на група при добавяне като такъв от директора излиза с грешен имейл, не 

можете да го коригирате. В този случай трябва да пишете на support_uspeh@mon.bg и да 

посочите три имена на ръководителя, кода на училището по НЕИСПУО и новия имейл на 

ръководителя. Озаглавете имейла „за корекция на имейл на ръководител“, за да улесните и 

ускорите работата на техническия екип. 

 

След попълване на информацията за ръководителя, той излиза в списъка. Ако е необходима 

смяната му, можете да добавите нов с бутона Добави, като не изтривате предишния. Трябва 

внимателно да попълните точните периоди на участие на ръководителите, без да има 

застъпване. Пример: Ако единият води групата до 01.12.2021, то периодът на участие на 

другия ръководител може да започне най-рано на 02.12.2021 г. 

 

Периодът на участие на ръководителя е много важно поле, защото от него 

зависи отчитането на ръководителя и броят часове, които ще се начислят 

във ведомост за съответния месец. Затова трябва да го попълните 

внимателно и в случай на смяна на ръководителя, да промените полето 

„Ръководител до дата“ да е до датата, в който той/тя е водил/а групата. 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/forgotten.php
mailto:support_uspeh@mon.bg
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Програма 

Можете да въведете програмата на групата от бутона Действия-Програма или при натискане 

на бутона Непълна. 

Отваря се следният прозорец: 

  

 

При натискане на бутона Добави дейност трябва да попълните информация за занятието: 
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Тук важи ограничението, че не могат да бъда провеждани повече от 2 часа 

на ден. 

Ако въведете по-голямо число, ще видите съобщение за грешка. 

 

След натискане на бутона Запиши това занятие влиза в списъка с дейностите. Трябва да 

попълните всяко с бутона Добави дейност, докато в графа Оставащи часове не останат 0. 

 

След попълване на програмата статусът ѝ се променя на Непотвърдена. 
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След като я отворите, като натиснете бутона Непотвърдена или от Действия-Програма, тя 

трябва да бъде потвърдена от директора: 

 

След като е потвърдена, групата ще излиза в списъка със статус Потвърдена от директор: 

 

Ако се наложи редакция в програмата на групата, то нейният статус отново ще се промени 

на Непотвърдена, докато директорът не я потвърди. 

Ученици 
В меню Ученици от бутон Действия за съответната група можете да видите списъка с 

учениците в групата, както и да добавите нови. 

При натискане на бутона Добавяне на ученици към групата излизат класовете, от които 

могат да бъдат добавени ученици в тази група.  

 

Кликнете върху избран клас, за да видите списъка с учениците в него. 

Когато изберете желаните ученици с кликване върху имената им, натиснете бутона Добави 

избраните ученици. 

Ако в списъка липсва ученик (например поради смяна на училището в рамките на учебната 

година), то можете да го добавите с бутона Добави липсващ ученик, като попълните 

необходимите данни за него. 
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Полето Дата на записване е много важно и тук трябва да попълните датата 

на първото занятие на групата или по-ранна. Ако попълните по-късна 

дата, при отчитане на Присъствията за занятията, за които ученикът все 

още не е записан, ще виждате знак Х и няма да можете да нанесете 

присъствия, което ще попречи и на отчитането на часовете и генерирането 

на удостоверение. 

Когато ученик се откаже от участието си в група, трябва да го отпишете от нея, като 

попълните датата за отписване. Опцията за изтриване на ученик трябва да бъде използвана, 

само ако ученикът е неправилно добавен към тази група. 
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Един ученик може да бъде включен само в една група за допълнително обучение. 

Присъствия 
В меню Присъствия от бутон Действия за съответната група трябва да посочите дали 

ученикът е присъствал или не на определено занятие. 

При влизане в менюто се вижда информация за кои дати не са отбелязани присъствия или 

отсъствия. 

За да нанесете присъствията, натиснете Започни попълването. Посочете дали ученикът е 

присъствал, като отбележите с плюс или не - с минус. 

След като приключите попълването, натиснете бутона Запиши. 

Ако виждате знак Х за даден ученик за определено занятие, това означава, че му е въведена 

дата на записване след датата на провеждане на това занятие. Трябва да отидете в меню 

Ученици и да редактирате съответния ученик, като промените датата на записване да е тази 

на занятието. 

Изтриване 
За да можете да изтриете група, в нея не трябва да има ученици. Опцията Изтриване се 

появява от бутон Действия, само когато броят ученици за тази група е 0. Ако искате да 

изтриете групата, трябва първо да премахнете учениците от нея. 

 

 

При технически проблеми 
Ако срещате технически проблеми при работата със системата, моля, свържете се с техническия 

екип на имейл support_uspeh@mon.bg, като задължително посочите трите си имена, вид 

потребител в системата – директор, ръководител, счетоводител или друго, кода на училището по 

НЕИСПУО, име на групата, ако въпросът е свързан с група и описание на проблема. 

Ако имате методически въпроси относно провеждането на занятията, допустимост на разходи и 

други, моля, задайте впроса си на имейл podkrepazauspeh@mon.bg. 


