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Кратко ръководство за работа с информационна система за контрол, 

управление и отчитане на проект „Подкрепа за успех“ 

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

 

Ако все още нямате парола, кликнете на „Забравена парола или получаване на нова парола?“ 

 

Въведете имейла на Вашето училище според НЕИСПУО и ще видите следния екран: 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/login
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С получената на имейла Ви парола можете да влезете през горепосочения линк за вход в 

системата. 

Създаване на група 

Изберете меню Групи: 

 

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

 

 



3 
 

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. Заниманията по интереси са опция 

само в училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи в риск от отпадане. 

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. 
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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. 

 

След въвеждане на ръководителя в системата, той/тя може да получи парола през Забравена 

парола, като посочи имейл адреса си. Няма друга процедура за регистрация на ръководители 

-  трябва да бъдат въведени от директора и да поискат парола през Забравена парола. 

Програма 

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

на бутона Непълна. 

Отваря се следният прозорец: 
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При натискане на бутона Добави дейност трябва да попълните информация за занятието: 

 

 

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

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

 

След попълване на програмата статусът ѝ се променя на Непотвърдена. 

 

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

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

само ако ученикът е неправилно добавен към тази група. 

 

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 плюс или не - с минус. 
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След като приключите попълването, натиснете бутона Запиши. 

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. 

 


