
1 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н АУ К АТ А 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  –  ГАБРОВО 

 

 
 

2017 

-2018 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО 

 
 

 

 

 



2 

 

ВЪВЕДЕНИЕ_____________________________________________ 
 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 16, ал. 3 от Правилник за устройството и функциите на 

регионалните управления на образованието. 

 

ПЕРИОД НА ОТЧЕТА  

Отчетът обхваща периода на учебната 2017/2018 година. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА  

Настоящият отчет представя изпълнението на мерките, заложени за Годишен план за дейността на 

регионално управление на образованието – Габрово за учебната 2016-2017 година, разработен в съответствие 

с националните приоритети в образователната система при отчитане спецификата на региона и етапа на 

обучение. 

 

I  ПРИОРИТЕТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 

 Качествено предучилищно възпитание образование и подготовка и училищно образование; 

 Намаляване броя на напусналите и необхванати ученици; 

 Реформиране на професионалното образование и обучение; обвързване с потребностите на пазара 

на труда; 
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 Връщане на доверието към българския учител: 

 Мерки за привличане, задържане и професионално развитие на педагогическите кадри ; 

 Мерки за създаване на условия за продължаваща квалификация. 

 

II.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА РУО: 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 

 

Главна ЦЕЛ: Провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката за 

развитието на българското училищно образование на територията на Габровска област, чрез гарантиране на 

равен достъп до качествено образование. 

 

Главната цел се реализира чрез постигане на следните СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 постигане на европейско качество на образованието; 

 осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система; 

 намаляване броя на напусналите и необхванати ученици. 

 

Регионални приоритети. 

 Гарантиране правото за равен достъп до качествено образование на децата и учениците; 
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 Постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от  напускане на 

образователната  системата, намаляване на безпричинните отсъствия; 

 Контрол на изпълнението на ДОС за системата на образованието; 

 Реализиране на държавния план-прием,  ориентиран към задоволяване потребностите на пазара 

на труда;  

 Предприемане на ефективни мерки при провеждането на ДЗИ и НВО за осигуряване на равни 

условия за всички ученици за представяне на знанията; 

 Координация, контрол и подпомагане на училищните ръководства за постигане целите на 

национални стратегии и планове към тях и реализация национални програми и проекти по оперативни 

програми  на регионално равнище. 
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Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Индикатори за изпълнение Причини за 

неизпълне-

нието 

Предприети  

действия (при неизпълнение) 

Мерна 

единица 

(брой, 

процент 

Базова 

стой- 

ност 

Целева 

стойност 

  

1. Изпълнение на  Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  

 

 1.1. Контрол и 

съдействие на 

образователните 

институции за 

повишаване обхвата  на 

децата и  учениците 

1.1.1 Провеждане на 

работни срещи с 

представители на 

общини, АСП, училищни 

ръководства 

До края 

на 

учебната 

2017/ 

2018 г. 

 

2017-

2018 г. 

учебна 

година 

Процент 

деца/ученици 

 

 

 

брой срещи 

100% 

обхванат

и деца и 

ученици 

 

7 

 

 

100% обхванати 

деца и ученици 

 

 

0 

  

 1.2. Намаляване дела на учебната Брой ученици  5 По-малко от 5   
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преждевременно 

напусналите 

образователната система 

 

2017/ 

2018 г. 

напуснали 

подлежащи 

ученици 

 

 1.3. Подпомагане процеса 

на ефективно 

реализиране на 

целодневната 

организация на учебния 

процес за ученици от І до 

VІІ клас от средищните 

училища  

До края 

на 

учебната 

2017/ 

2018 г. 

Процент 

училища с  

групи ЦДО 

100%  

- 

училища 

с 

начален 

и 

прогимн

азиален 

етап 

 

 

100% училища 

с начален и 

прогимназиале

н етап 

начален етап – 

125 групи с 

2955 ученици; 

прогимнази 

ален етап- 

33групи с 771 

ученици 

  

 1.4.Разработване, 

изпълнение и мониторинг 

на цялостна и 

интегрирана политика за 

повишаване на обхвата в 

образователната система 

въз основа на 

междусекторно 

сътрудничество  

2017-

2018 

учебна 

година 

Процент ДГ и 

училища 

100% 100%   

2. Изпълнение на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 2014-

2020 

 2.1. Обем на добри 

практики във връзка с 

прилагане на ИКТ в 

детската градина 

учебната 

година 

РУО - 

Габрово 

брой 19 детски 

градини 

19 детски 

градини 

 

 2.2.Използване на 

електронните учебници 

на издателствата. 

През 

учебната 

година 

Училища % 25% 70%  

 2.3. Прилагане на 

облачни технологии в 

учебния процес. 

През 

учебната 

година 

Училища, 

подпомагани 

от РУО 

% 25% 25%  

 2.4. Използване на 

учебни ресурси от 

Интернет. 

През 

учебната 

година 

Учители, 

експертите в 

РУО 

 

% 80% 90%  
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3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот  

 

 Област на въздействие 

1:  

Осигуряване на условия 

за преход към 

функционираща система 

за учене през целия 

живот 

      

 3.1.Развитие и 

разширяване на 

системата за кариерно 

ориентиране и 

осигуряване на условия 

за формиране и развитие 

на умения за планиране 

на кариерата, както при 

учениците, така и при 

възрастните  

Декември 

2017 г.  

Брой ученици 170 

ученици 

 170 ученици   

 3.2.Индивидуални 

консултации за ученици 

по кариерно ориентиране 

в училище. 

Развитие на системата за 

кариерно ориентиране на 

ниво училище  

Създаване и прилагане на 

модел „Училище - пазар 

на труда за подпомагане 

на трудовата и 

професионалната 

реализация на 

завършващите средно 

образование“  

Декември 

2017г. 

Брой ученици 135 

ученици 

135  ученици   

 3.3. Подобряване, 

развиване на уменията и 

повишаване на 

квалификацията на 

служителите в 

администрацията на РУО  

Ноември 

2017-  

Април 

2018г. 

Процент 

служители 

100% 

служител

и 

100% 

служители 

  

 3.4. Популяризиране на  Брой 30 30 участници в   
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ученето през целия живот 

сред всички слоеве на 

населението като фактор 

за личностно развитие, 

устойчива заетост и 

социално включване 

Октомври 

2017 

участници Дните за учене 

през целия 

живот 

 Област на въздействие 

2:  

Осигуряване на условия 

за разширяване на 

обхвата и повишаване 

качеството на 

предучилищното 

възпитание и подготовка  

      

 3.5.Стимулиране на 

включването на децата в 

предучилищно 

възпитание и подготовка 

и за подкрепа на грижата 

от най-ранна детска 

възраст, и особено за 

децата в неравностойно 

положение, от ромски 

произход или със 

специални образователни 

потребности, 

включително с 

увреждания 

Развитие на 

подкрепящата среда в 

системата на 

предучилищното 

възпитание и подготовка 

и на училищното 

образование за 

осъществяване на 

включващо обучение 

чрез: подкрепа и моти-

вация на педагогическите 

специалисти за 

повишаване на 

Декември 

2017 

Процент ДГ  

и училища 

100% ДГ 

и 

училища 

100% ДГ и 

училища 
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квалификацията, 

стимулиране на екипната 

работа; осигуряване на 

гъвкави форми на 

обучение. 

 3.6.Ресурсно 

подпомагане на децата 

със специални 

образователни 

потребности в детските 

градини 

Октомври 

2017 – 

май 2018 

Процент 

училища/ДГ 

100%ДГ 100% ДГ   

 3.7.Осигуряване на 

обучение по български 

език за деца, за които 

българският език не е 

майчин, вкл. за децата на 

мигранти  

Декември 

2018 

Процент 

училища/ДГ 

100% ДГ 100% ДГ   

 3.8.Развитие на 

подкрепящата среда в 

системата на 

предучилищното 

възпитание и подготовка 

и на училищното 

образование за 

осъществяване на 

включващо обучение за 

всички ученици със СОП 

Октомври 

2017 – 

май 2018 

Процент 

училища/ДГ 

100% ДГ 100% ДГ   

 Област на въздействие 

3:  

Прилагане на комплексен 

подход за повишаване на 

образователните 

постижения и 

намаляване на дела на 

преждевременно 

напусналите училище 

      

 3.9.Развитие на 

подкрепящата среда в 

системата на 

предучилищното 

възпитание и подготовка 

Декември 

2017 

Процент 

училища/ДГ 

100% 100% училища 

и ДГ 
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и на училищното 

образование  

 3.10.„Осигуряване на 

условия и ресурси за 

изграждане и развитие на 

подкрепяща среда в 

детските градини и 

училищата за 

осъществяване на  

приобщаващото 

образование  

  

Декември 

2017г. –

Декември 

2018г.  

 

Процент 

училища/ДГ 

100% 100% училища 

и ДГ 

  

 Област на въздействие 

4:  

Повишаването на 

качествено на 

училищното образование 

и обучение за 

придобиване на ключови 

компетентности, 

подобряване 

постиженията на 

учещите и развитие на 

личността 

      

 3.11. Модернизиране на 

учебния процес чрез 

прилагане на 

методически модели, 

разработени на основата 

на информационните и 

комуникационни 

технологии 

Декември  

2017г. 

Брой 

училища 

6 6 училища   

 3.12.Повишаване на 

качеството на 

образованието и 

обучението. 

Обмяна на опит с 

учители от Португалия 

по проект на тема: 

„Училището, което 

имаме и училището, 

27.11-

01.12.201

7 г. 

Брой учители 20учител

и 

25учители   
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което искаме“. 

 3.13.Осигуряване на 

условия и възможности 

за допълнително 

обучение на учениците, 

съобразно 

индивидуалните им 

интереси и потребности, 

с цел развиване на 

творческите им 

способности и 

стимулиране на тяхната 

инициативност и 

предприемчивост  

Октомври 

 2017г. 

Май 

2018г. 

Брой 

(Центрове) 

2 2  (Центрове)   

 3.14. Подкрепа за 

участие на учениците в 

национални състезания, 

олимпиади,и 

международни конкурси 

и изяви. 

 

2017 -

2018г. 

брой 

участници 

100% от 

участниц

ите 

100% от 

участниците 

  

 3.14.1.Национална 

олимпиада „Знам и мога“ 

януари – 

март 2018 

брой 

участници 

0 общински кръг- 

300 ученици; 

областен кръг – 

37 ученици 

  

 3.14.2. Олимпиада по 

български език и 

литература 

4.02.2018

г.  

31.03.201

8г. 

Брой ученици 0 112 ученици - 

областен 

2 ученици - 

национален 

  

 3.14.3.Олимпиада по 

математика 

03.02. 

 

брой 0 139 – областен 

1 - национален 

  

 3.14.4.Олимпиада по 

информатика 

17.02. 

16.03. 

брой 0 20 – областен 

11-национален 

  

 3.14.5.Олимпиада по 

информационни 

технологии 

9.03. 

13.03. 

брой 0 22-областен 

5-национален 

  

 3.14.6.Математическо 

състезание „Хитър 

Петър“ 

14.10. брой 0 163 ученици   

 3.14.7.Математическо 

състезание „Европейско 

17.03. 

02.06. 

брой 0 828-областен 

2-национален 
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Кенгуру“ 

 3.14.8. Пролетни 

математически 

състезания за ученици от 

IV клас 

31.03. брой 0 60   

 3.14.9. Математическо 

състезание „Питагор“ за 

ученици от IV клас 

28.04. 

2018г. 

брой 0 101   

 3.14.10.Математическо 

състезание „Откриване 

на млади таланти“ за 

ученици от IV клас 

09.06. 

2018г. 

брой 0 96   

 3.14.11. Национален 

есенен турнир по 

информатика 

24-26.11. 

2017г. 

брой 0 17   

 3.14.12. Пролетни 

състезания по 

информатика 

20-22.04. 

2018г. 

брой 0 16   

 3.14.13.Национален летен 

турнир по информатика 

08-10.06. 

2018г. 

брой 0 19   

 3.14.14.Националното 

състезание Музикална 

игра „Ключът на 

музиката” за ученици от 

IV – VIIклас 

януари-

март 

2018г. 

брой 0 -общински кръг 

– 353 ученици; 

областен кръг – 

118 ученици;  

национален 

кръг – 40 

ученици. 

 

  

 Област на въздействие 

5: Повишаването на 

привлекателността и 

подобряване на 

качеството на 

професионалното 

образование и обучение 

за гарантиране на 

заетост и 

конкурентноспособност 

      

 3.15.Разширяване на 

дейностите, които 

способстват за 

Май 2018 Брой 

училища 

7 7 училища: 

6професионалн

и училища 
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привлекателността на 

ПОО, вкл. ежегодно 

провеждане на Панорама 

на професионалното 

образование и обучение  

и 1 СУ 

 3.16. Професионално 

ориентиране и обучение 

за придобиване на 

професионална 

квалификация 

2017 -

2018г. 

Брой 

училища 

6+1 7 училища: 

6професионалн

и училища 

и 1 СУ 

  

 3.17. Подкрепа за участие 

на учениците в 

национални състезания 

2017 -

2018г. 

Процент 

участници 

100% 100% от 

участниците 

  

 Област на въздействие 5: 

Повишаването на 

привлекателността и 

подобряване на 

качеството на 

професионалното 

образование и обучение 

за гарантиране на 

заетост и  

конкурентноспособност 

      

 3.18.Организиране и 

провеждане на „Ден на 

здравословното хранене 

и спорт” 

 

9 

ноември 

2017г. 

Брой    

училища 

10 

училища 

13 училища   

 Област на въздействие 

8: Координиране на 

взаимодействието на 

заинтересованите 

страни за реализиране на 

политиката за учене през 

целия живот  

      

 3.19.Създаване и 

прилагане на механизъм 

за мониторинг на 

политиката за УЦЖ  

Подготовка на анализи за 

състоянието на сектора за 

Септемвр

и 2017г. 

Брой  2 2   
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учене на възрасни на 

областно ниво  

4. . Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

 4.1. Осигуряване на 

достъп до образование и 

повишаване на 

качеството на 

образованието за децата 

и учениците от уязвими 

етнически общности: 

4.1.1. Ориентиране на 

обучението към работа в 

мултикултурна група и 

клас 

4.1.2. Развитие 

капацитета на учителите 

от общообразователните 

училища и детските 

градини за работа с 

децата и с учениците с 

майчин език, различен от 

българския.   

2017-

2018 

учебна 

година  

брой ДГ и 

училища с 

билингвално 

обучение

  

0 10 училища   

 4.2. Формиране на 

родителски клубове и 

училищни настоятелства 

с участието на родители 

от етническите 

малцинства.  

До 01.02. 

2018 г. 

Брой клубове 8 

родителс

ки 

клубове/

настояте

лства с 

участие 

на 

родители 

 

8  родителски 

клубове/настоят

елства с участие 

на родители 

 

  

 4.3. Работа с училищни 

настоятелства и 

родителски сдружения за 

преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи спрямо 

етническите групи. 

До 30.06. 

2018 г. 

Процент 

училища 

 

3 Не по-малко от 

3 % от 

училищата с 

разработени 

проекти с 

дейности по 

преодоляване 

на негативни 

стереотипи и 
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дискриминацио

нни нагласи 

3%  

 4.4. Провеждане на 

информационни 

кампании за привличане 

на младежи, завършили 

средно или висше 

образование, от уязвими 

етнически общности като 

доброволци за работа с 

деца в риск от отпадане 

или отпаднали от 

училище. 

 

До 30.06. 

2018 г. 

Процент  

 

0 100%    

 4.5. Подкрепа за деца и 

ученици от етническите 

малцинства за 

изравняване на 

стартовите им позиции 

при постъпване в 

образователната система 

 

До 30.05. 

2018 г. 

Брой 

ученици/деца 

 

20 20 подкрепени 

деца и ученици 

  

 4.6. Подпомагане на 

училища, единствени в 

населеното място, които 

нямат статут на 

средищни и/или 

защитени. 

 

До 15.06. 

2018 г. 

 

Брой 

училища 

 

1 1 подкрепени 

училища 

  

 4.7. Осигуряване при 

необходимост на 

допълнително обучение 

по български език за деца 

и ученици, за българския 

език не е майчин език. 

До 15.06. 

2018 г. 

 

Брой 

училища/ДГ 

0 2 ДГ 

4 училища 

  

 4.8. Осъществяване на 

извънкласна работа, 

занимания по интереси и 

на организиран отдих и 

спорт в мултикултурна 

До 15.06. 

2018 г. 

 

Брой 

училища/ДГ 

0 2 ДГ 

4 училища 
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образователна среда, 

съчетана с традициите на 

отделните етнически 

групи. 

 4.9. Допълнителна работа 

с ученици от етническите 

малцинства, застрашени 

от отпадане и/или 

преждевременно 

напускане на училище. 

До 15.06. 

2018 г. 

 

Брой ученици 

  

0 20 ученици, с 

които е 

проведена 

допълнителна 

работа 

  

 4.10. Подкрепа на 

разнообразни съвместни 

изяви на деца и ученици 

от различни етнически 

общности за съхраняване 

и развиване на общите и 

специфичните традиции 

по места. 

До 30.06. 

2018 г. 

 

Брой проекти 

 

0 2 подкрепени 

проекти 

  

 4.11. Прилагане на 

механизми за 

стимулиране на 

педагогическите 

специалисти за прилагане 

на успешни подходи за 

работа в мултикултурна 

образователна среда. 

До 30.06. 

2018 г. 

 

Брой 

училища/ДГ 

0 10 ДГ и 

училища, 

прилагащи 

механизми за 

стимулиране на 

педагогическит

е специалисти 

  

 4.12. Участие вън 

Втората Национална 

конференция за добър 

педагогически опит в 

областта на 

оразователната 

интегерация в град 

Велинград 

До 

20.09.201

7 г.  

Брой 

конкурсни 

работи 

0 4 

7  

от СУ „Максим 

Райкович“  - 

Дряново, ОУ 

„Св. св. Кирил 

и Методий“  - 

село Душево, 

ОУ „Христо 

Ботев“  - село 

Доромирка, ОУ 

„Св. св. Кирил 

и Методий“  - 

село Петко 
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Славейков; 

ДГ „Ран 

Босилек“  - 

Габрово, ДГ 

„Детелина“  - 

Дряново, ДГ 

„Мечо Пух“  - 

село Петко 

Славейков 

 4.13. Участие на експерт 

от РУО в заседанията на 

Координационното звено 

в МОН 

По 

график 

заседания 0 2 

1 на 16.07.2018 

г. 

1 - Планувано от 

МОН на 

10.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)  

 5.1. Организиране и 

провеждане на 

Национална седмица на 

четенето 

11-

15.12.201

7. 

брой  1 

инициат

ива 

1 инициатива 

община Трявна, 

закриване 

  

 5.2.Организиране на 

публични четения по 

общини - за ДГ 

11-

15.12.201

7 

 Брой 

общини 

4 

общини 

4 общини   

 5.3.Втора регионална 

конференция „Четене и 

грамотност: умения за 

живот“ 

26 април 

2017 

 брой 1 

конфере

нция 

1 конференция 

Ритуална зала 

Община 

Габрово 

  

 5.4.Осигуряване на 

допълнителна 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти за обучение, 

постигащо ключови 

компетентности по БЕЛ: 

 обучение за 

учители за работа 

в мултикултурна 

образователна 

среда; 

2017-208 

учебна 

година 

брой  1 

обучение 

– 20 

начални 

учители 

и 

учители 

по БЕЛ – 

община 

Севлиево

; 

4 

1 обучение – 20 

начални 

учители и 

учители по БЕЛ 

– община 

Севлиево; 

 

 

4 открити 

практики – 30 

начални 

учители и 25 
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 открити 

педагогически 

практики 

открити 

практики 

– 30 

начални 

учители 

и 25 

учители 

по БЕЛ – 

област 

Габрово  

учители по БЕЛ 

– област 

Габрово 

 5.5. Проект „Твоят час“ 2017-

2018 

брой групи; 

 брой 

ученици; 

напредък 

0 БЕЛ 

-бр. групи -77 -

брой ученици – 

920 

-% напредък - 

66,95% 

  

 5.6. Участие във външно 

оценяване на 

функционалната 

грамотност на учениците 

в IX клас 

3.10.2017 

г. 

брой 100% 

ученицит

е в IX 

клас 

100% 

учениците в IX 

клас  

  

 5.7. Обучение на учители 

по БЕЛ в прогимназиален 

и гимназиален етап на 

тема „Четивната 

грамотност на учениците 

и оценяването PISA 

2018“ 

11-

13.12.201

7 г.  

брой 25 

учители 

1 експерт 

25 учители; 

1 експерт 

  

6 Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.  

 6.1. Приоритетно направление 1: Осигуряване на качество и ефективност на ПОО 

 6.1.1. Осигуряване на 

възможност за 

организиране на 

професионално 

образование и обучение 

чрез работа (дуално 

обучение) 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

2 3 училища   

 6.1.2. Усъвършенстване 

на системата за 

управление на качеството 

Учебна 

2017-

2018г. 

Брой 

училища 

7 7 училища – 6 

професионални 

гимназии и 
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на професионалното 

образование и обучение 

(ПОО): Развитие на 

функциониращи системи 

за  сигуряване качеството 

на професионалната 

подготовка 

(вкл.самооценяване) на 

ниво обучаваща 

институция на база 

наредба на МОН; 

 

 едно СУ 

 6.1.3. Създаване на 

предпоставки за 

материална  сигуреност 

на професионалната 

подготовка: Участие на 

ПГ в програми за 

обновяване и 

модернизиране на МТБ 

(материално техническа 

база) на  

професионалните 

училища, вкл. ИКТ 

инфраструктурата им 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища - 6 

професионални 

гимназии и 

едно СУ 

  

 6.1.4. Обучение на 

наставници за 

провеждане на 

практическо обучение в 

реална работна среда 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 6.2. Приоритетно направление 2: Подобряване на възможностите за достъп до ПОО 

 6.2.1. Разработване на 

пакет за специфична 

подкрепа на ПОО и 

осигуряване на гъвкавост 

на училищното 

професионално 

образование: 

 Приоритетно 

включване в програми за  

одобряване на качеството 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   
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на обучение и 

образователната среда на 

училищата, 

осъществяващи обучение 

по  високотехнологични 

професии; 

 Осигуряване на 

стипендии и стимули за 

учениците, доказали 

висока мотивация и 

успех при овладяване на 

професия; 

 Подобряване на 

съответствието между 

подготовката и 

потребностите от работна 

сила при изготвяне на 

предложения за държавен 

план-прием с оглед 

балансирането му по 

видове подготовка и по 

професии 

 6.2.2. Осигуряване на 

професионална 

подготовка на ученици и 

на лица над 16 години 

със специални 

образователни 

потребности (СОП) 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 6.2.3. Осигуряване на 

леснодостъпни и 

висококачествени услуги 

за кариерно ориентиране 

на учащи и възрастни 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 6.3. Приоритетно направление 3: Професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот  
 6.3.1. Обучение за 

придобиване на 

професионална 

квалификация; обучения 

за ключови 

компетентности, 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   
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субсидирана заетост, по 

схема „Ново работно 

място - 2015“ по ОП РЧР 

2014-2020 г. , по ОП РЧР 

2014-2020 г. 

 6.4. Приоритетно направление 4: Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри 

снеобходимата за икономиката квалификация 
 

 6.4.1. Активизиране 

включването на  

социалните партньори в 

системата на ПОО: 

 Изследване  

на неравновесията на пазара 

на труда на регионално и 

секторно ниво; изготвяне 

 на анализи и краткосрочни 

прогнози за развитието на 

пазара на труда и бъдещото 

търсене и предлагане на 

труд в България в 

регионален план и по 

сектори; 

Разширяване на мрежата 

от 

предприятия/икономическ

и и субекти, участващи в 

провеждането на 

практическо обучение на 

учениците съвместно с 

бизнеса 

Учебна 

2017-

2018г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   

7.  Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( РМС № 373 от 5 юли 2017 година) 

 7.1. Координиране на  

дейностите по 

Механизма на областно 

ниво 

От 

Септемвр

и 2017 г. 

до август 

2018 г. 

% 100 % 100 %   

 7.2. Въвеждане на 

необходимите данни  в 

информационната 

система на Механизма за 

До 

октомври 

2017 г. 

% 100 % 100 %   
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обхват 

 7.3. Изготвяне на мерки 

за всяко дете и ученик за 

обща и допълнителна 

подкрепа  

До 

януари 

2018 г. 

% 100 % 100 %   

 7.4. Докладване за 

изпълнение на 

дейностите по 

Механизма за обхват 

пред началника на РУО 

/МОН 

15.11.201

7 г. и 

25.04.201

8 г. 

% 100 % 100 %   

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование  

 8.1.НП „Оптимизация 

на училищната мрежа“ 

      

 8.1.1.Модул 

„Рационализация на 

мрежата от 

професионални училища“ 

2017г. Брой 

училища, 

включени в 

програмата 

1 100% 

1 в община 

Габрово 

 

  

 8.1.2. Модул 

„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

училища, детски градини, 

самостоятелни 

общежития и РЦПППО“ 

Учебна 

2017/2018 

Брой 

училища 

7 7 държавни 

училища 

 

  

 8.2.Национална 

програма „Ученически 

олимпиади и 

състезания“ 

      

 8.2.1. Модул 

„Осигуряване на 

обучение на талантливи 

ученици за участие 

ученически олимпиади“ 

Октомври 

2017 г. – 

Юни 

2018 г. 

Брой 

училища, 

включени в 

програмата 

8 8   

 8.3. НП „Осигуряване 

на съвременна 

образователна среда“ 

      

 8.3.1.Модул 

„Модернизиране на 

системата на 

Ноември 

2017- май 

2018 

Процент 

училища, 

включени в 

100% 100%   
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професионалното 

образование“ 

година модула 

 8.3.2. Модул 

„Подобряване на 

условията за лабораторна 

и експериментална 

работа по природни 

науки“ 

Ноември 

2017- май 

2018 

година 

Процент  

училища, 

включени в 

модула 

100% 100%   

 8.4. НП „Без свободен 

час“ 

 

      

 8.4.1. Модул „Без 

свободен час в училище“ 

Учебна 

2017/2018 

година 

% училища и 

детски 

градини 

Не по-

малко от 

25% 

училища

/ 10% 

детски 

градини 

25% училища/ 

42% детски 

градини 

  

 8.5. НП 

„Квалификация“ 2017 

 

НП „Квалификация“ 2018 

Учебна 

2017/2018 

година 

% училища 

 

 

 

 

 

 

% училища 

Не по-

малко от 

25% 

училища

/ 10% 

детски 

градини 

0 

57% 

училища/15 % 

детски 

градини 

 

 

 

39% училища 

  

 8.6.НП „Информационни 

и комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

предучилищното и 

училищното образование 

за 2017 г. 

      

 8.6.1.Предоставяне на 

целеви средства на 

детските градини за 

въвеждане на ИКТ в 

предучилищното 

образование 

учебна 

2017/2018 

година 

% ДГ 50% Не по-малко 

от 15% от ДГ 

  

 8.7. НП „Развитие на 

системата на 

предучилищното 
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образование” 

 8.7.1. Повишаване 

качеството на 

предучилищното 

образование и 

осигуряване на равен 

старт преди постъпване в 

училище чрез използване 

на съвременни 

дидактични материали и 

насърчаване участието на 

родителите 

Декември 

2017 

брой ДГ 100% ДГ  100% ДГ   

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми  
 9.1. Проект „Нов шанс за 

успех“ BG05M2OP001-

3.004 „Ограмотяване на 

възрастни“  

Октомври 

2017 г. – 

юни 2018 

г. 

  3 училища  

 начален етап -5 

групи -успешно 

завършили – 37 

обучаеми 

  

 9.2. ПРОЕКТ „Подкрепа 

за равен достъп и 

личностно развитие“ 

Септемвр

и – 

декември 

2017г. 

брой 

училища 

4 

пилотни 

училища 

4 пилотни 

училища 

  

 

 9.3. ПРОЕКТ „Система за 

кариерно развитие и 

училищно образование” 

Септемвр

и – 

октомври 

2017г. 

брой 

училища 

2 

пилотни 

училища  

2 пилотни 

училища  

  

 9.4. Проект „Твоят час“ – 

BG05M20P001 -2.004 по 

ОП „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 

Септемвр

и 2017 – 

юли 2018 

брой 

училища/гру

пи 

32 

училища

; 

 

32 училища; 

137 гр. – 

обучителни 

затруднения; 

252 гр. – по 

интереси 

  

10. Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители  чрез методическа подкрепа и 

квалификационна дейност 

 

 10.1.Предучилищно 

образование  

      

 10.1.1. 

Съгласуване/утвърждава

не на Списък - Образец 2 

До 

30.09.201

7г. 

        %ДГ 100% 100% ДГ   



25 

 

за заетостта на 

педагогическия и 

непедагогическия 

персонал в, детски 

градини 

 10.1.2. Консултации Учебната 

година 

        %ДГ 100% ДГ 100% ДГ   

 10.1.3. Организиране на 

обучения 

      

 10.3.1.Теми: 

„Самооценяването на 

институцията като 

процес от системата за 

управление на качеството 

в образователните 

институции“ 

10 

октомври 

2017 г. 

Брой 

участници 

19 

директор

и 

19 директори    

 10.3.2. „Организационно 

развитие и управление на 

качеството в 

образователната 

институция“ 

Ноември-

декември 

2017г. 

Брой 

участници 

0 19 директори  ДВ, бр. 100, 15.12.2017г., отменя Наредба №16 

от 2016г. за управление на качеството на 

институциите 

 

10.3.2„А“ „Куочинг в 

образованието“ 

Февруари 

2018г 

Брой 

участници 

25 

учители 

и 

директор

и 

25 учители и 

директори 

  

 10.3.3.Диагностика на 

училищна готовност 

Март 

2018г. 

Брой 

участници 

35  35 учители   

 10.3.4.„Справяне с 

конфликтни ситуации“ 

 

октомври 

- ноември 

2017 г. 

брой 19 

директор

и 

19 директори   

 10.3.5.„Как да разпознаем 

в себе си и у колегите си 

симптомите на синдрома 

на емоционалното 

„изгаряне“? Превенция и 

справяне с Бърнаут.“  

 

януари -  

февруари 

2018 г. 

 

брой 38 

учители 

38 учители   

 10.1.4.Споделяне на       
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добри практики 

  .Открита 

практика „Приложение 

на ИКТ в детската 

градина“ 

учебната 

2017/2018 

г. 

Брой 

участници 

23 

учители 

23учители   

  „Дейности във 

връзка с превенция на 

обучителни затруднения 

според потребностите на 

децата – индивидуална и 

групова работа“ 

учебната 

2017/2018 

г. 

Брой 

участници 

25 

учители 

и 

директор

и 

25 учители и 

директори 

  

  „Допълнителните 

форми педагогическо 

взаимодействие, средство 

за развитие на детето“ 

учебната 

2017/2018 

г. 

Брой 

участници 

28 

учители 

28 учители   

  „Отворени врати“ 

– приемственост между 

детска градина и първи 

клас в начален етап 

учебната 

2017/2018 

г. 

Брой 

участници 

12 

учители 

12 учители   

  .„Провеждане на 

ранно оценяване със 

скриниг тест на деца от 3 

години до 3 години и 6 

месеца по проект 

„Подкрепа за равен 

достъп и личностно 

развитие“ 

Юли 

2018г. 

Брой 

участници 

20 

учители 

20 учители   

 10.2. Начално 

образование 

      

 10.2.1. 

Инициатива“Отворени 

врати“- аспекти на 

приемственост между ПГ 

на детската градина и I 

клас на училището“ 

декември 

2017 

 

брой 

училища 

брой начални 

учители;  

 

 

1 ДГ  

1 

училище 

 

 

 

 

ДГ „Ран 

Босилек“ – 

Габрово и ОУ 

„Иван Вазов“ - 

Габрово 

 

 

  

 10.2.2. 

Инициатива“Отворени 

врати“- аспекти на 

приемственост в 

декември 

2017 

 

март 2018 

брой 

училища 

брой начални 

учители и 

2 

училища 

 

 

ОУ „Христо 

Ботев“ – 

Севлиево 
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обучението по БЕЛ 

между IVклас и  V клас“ 

учители по 

БЕЛ 

брой начални 

учители и 

учители по 

БЕЛ 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ - 

Габрово 

 10.2.3. Открита 

педагогическа практика: 

„Прилагане на новите 

учебни програми във 

втори клас“ 

март 2018 

година 

брой начални 

учители 

20 

начални 

учители 

от 

областта 

27 начални 

учители от 

областта 

  

 10.2.4. Открита 

педагогическа практика 

„Прилагане на новите 

учебни програми в първи  

клас“ 

декември 

2017г. 

брой начални 

учители 

20 

начални 

учители 

СУ 

„Васил 

Левски“ 

- 

Севлиево 

29 начални 

учители 

СУ „Васил 

Левски“ - 

Севлиево 

  

 10.2.5. Координация на 

дейностите по 

организиране и 

прилагане на реда и 

условията за прием в I 

клас 

януари-

септемвр

и 08г. 

брой 23 

училища 

с 

начален 

етап 

23 училища с 

начален етап 

  

 10.2.6.Втора кръгла маса 

по Проект „Твоят час“ 

ноември 

207г. 

брой 

презентации 

3 

презента

ции на 

начални 

учители 

3 презентации 

на начални 

учители 

  

 10.2.7. Втора регионална 

конференция „Четене и 

грамотност – условия за 

живота“ 

април 

2018г. 

брой 

презентации 

4 

презента

ции на 

начални 

учители 

4 презентации 

на начални 

учители 

  

 10.3. Организация на 

средното образование 

      

 10.3.1. 

Съгласуване/утвърждава

не на Списък - Образец 1 

за заетостта на 

До 

30.09.201

7 г. 

% училища 100% 

училища 

100% училища   
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педагогическия и 

непедагогическия 

персонал в основните 

училища, по график на 

РУО 

 

 10.3.2. .Координация и 

съдействие на 

училищните ръководства 

за ограничаване на 

насилието в училище. 

Септемвр

и, 2017 г.- 

юли, 2018 

г. 

% училища 100% 

училища 

100% училища   

 10.3.3. Методическа 

подкрепа на директори и 

учители във връзка с 

обхват на деца и 

учениците и превенция 

от отпадане. 

Септемвр

и 2017г.- 

август 

2018 г. 

% училища 100% 

училища 

100% училища   

 10.3.4. Организационна и 

методическа подкрепа на 

директори и 

координатори във връзка 

с дейности за подкрепа за 

личностно развитие в 

училище. Квалификация 

на тема „Практически 

насоки в прилагането на 

държавния образователен 

стандарт за 

приобщаващото 

образование“. 

Октомври

- ноември 

2017-  

Брой 32 

директор

и и 

координа

тори 

48 директори и 

координатори 

  

 10.3.5. Координиране на 

дейности за  методическа 

подкрепа на училищните 

екипи във връзка с 

подкрепа за личностно 

развитие в училище. 

Октомври 

2017-

март 2018 

г. 

Брой 16 

училища 

16 училища    

 10.3.6. Квалификационна 

дейност на тема 

“Педагогически 

стратегии за превенция 

на ранното напускане на 

ноември 

– 

декември 

2017 г. 

 31 

педагоги

чески 

специали

сти 

31 

педагогически 

специалисти 
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учениците от училище“ 

 10.4. Професионално 

образование и обучение 

      

 10.4.1. Оказване на 

методическа подкрепа на 

новоназначени учители, 

преподаващи 

икономически предмети 

в професионалните 

гимназии и средните 

училища 

Септемвр

и 2017- 

май 

2018г. 

% учители 0 1 новоназначен 

учител 

  

 10.5. Български език и 

литература 

      

 10.5.1. Оказване на 

методическа подкрепа: 

10.5.1.а. на 

новоназначени учители 

по български език и 

литература и учители по 

предмета, постъпващи в 

системата след 

многогодишно 

прекъсване. 

октомври 

2017- 

март 

2018г. 

Процент 

учители 

Не по-

малко от 

50% 

55% от 

новоназначени 

учители по 

български език 

и литература и 

учители по 

предмета, 

постъпващи в 

системата след 

многогодишно 

прекъсване. 

  

 10.5.1.б.  при въвеждане 

на нов учебен план и 

нови учебни програми по 

български език и 

литература в 6. и 8. клас 

През 

учебната 

година 

Процент 

училища 

100% 

училища 

100% училища   

 10.5.1.в. при 

организиране и 

провеждане на открити 

практики по български 

език и литература в 

5.клас в рамките на 

инициативата „Отворени 

врати“: „Приемственост 

4-5 клас“. 

 

14 

Декември

, 2017г.; 

15 Март, 

2018г. 

Брой 

училища 

2 бр. 

ОУ „Хр. 

Ботев“, 

Севлиево

; 

СУ „М. 

Райкович

“, 

Дряново 

2 бр.  

ОУ „Хр. Ботев“, 

Севлиево; 

 

ОУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий“, 

Габрово  

  

 10.5.1.г. чрез споделяне 

на добри практики -  

използвани методи на  

26 април, 

2018г. 

Процент 

учители 

Не по-

малко от 

50% 

21% учители   
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преподаване и оценяване 

в часовете по български 

език и литература в 

прогимназиален и 

гимназиален етап 

 10.6. Математика, 

информатика и 

информационни 

технологии 

      

 10.6.1. Оказване на 

методическа помощ на: 

- новоназначени учители 

по математика и учители 

по предмета, постъпващи 

в системата след 

многогодишно 

прекъсване; 

- при въвеждане на нов 

учебен план и нови 

учебни програми по 

математика в VI и VIII 

клас. 

Септемвр

и 2017 - 

май 2018 

г. 

Процент 

учители 

Не по-

малко от 

50% 

75%   

 10.6.2. „Управление на 

класната стая” – работна 

среща с учителите по 

математика 

Септемвр

и 2017 

Процент 

учители 

75% 75%   

 10.6.3. Оказване на 

методическа помощ при 

подготовка на учениците 

от X клас за успешно 

представяне на онлайн 

оценяването на 

дигиталните 

компетентности 

Септемвр

и 2017 - 

май 2018 

г. 

Процент 

учители 

Не по-

малко от 

50% 

90%   

 10.7. Обществени науки       
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и гражданско 

образование и религия 

 10.7.1. Въвеждането на 

новите учебни планове и 

учебни програми в VІ и 

VІІІ клас по предметите 

история и цивилизации, 

география и икономика и 

философия 

Учебна 

2017/2018 

година 

% 100% 100%   

 10.7.2. Организирането и 

провеждането  на 

открити уроци в часовете 

по предмиетите от 

гражданско образованиев 

по предметите история и 

цивилизации, география 

и икономика и 

философия 

Учебна 

2017/2018 

година 

Брой - 4 4 ОУ „Ран 

Босилек“ - 

Габрово; 

ОУ „Неофит 

Рилски“ –

Габрово; 

ПГМЕТ „Ген 

Иван Бъчваров“ 

– Севлиево; 

СУ „П. Р. 

Славейков“ - 

Трявна 

  

 10.8 Природни науки и 

екология 

      

 10.8.1. Оказване на 

методическа помощ на 

новоназначени учители 

по човекът и природата, 

биология и здравно 

образование, химия и 

опазване на околната 

среда и по физика и 

астрономия 

 

Септемвр

и 2017 - 

май 2018 

г. 

Процент 

учители 

50% Не по-малко от 

50% 

  

 10.8.2.Методическо 

подпомагане на 

учителите при въвеждане 

на новите учебни 

програми в VI и VIII 

Септемвр

и 2017 - 

май 

2018г. 

Процент 

учители 

50% Не по-малко от 

50% 
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клас. 

 10.8.3. Работни срещи  за 

обратна връзка от 

учителите от прилагането 

на учебната програма по 

човекът и природата в 

Vклас. 

Ноември 

2017 – 

май 

2018г. 

Процент 

учители 

100% 100%   

 10.9. Чужд език и 

майчин език 

      

 10.9.1. Квалификационна 

дейност на тема 

„Повишаване на 

мотивацията за учене 

чрез използване на 

дигитални медии в 

чуждоезиковото 

обучение” 

ноември 

2017 г. 

брой  25 

учители 

по чужд 

език 

25 учители по 

чужд език 

  

 10.9.2. Методическа 

подкрепа на учителите по 

чужд език в прилагане на 

новите учебни програми 

в 6. клас 

февруари 

2018 г. 

брой ОУ „Хр. 

Ботев” – 

Габрово; 

СУ „В. 

Левски” 

– 

Севлие-

во 

ОУ „Хр. Ботев” 

– Габрово; СУ 

„В. Левски” – 

Севлие-во 

  

 10.9.3. Методическа 

подкрепа на учителите по 

чужд език в прилагане на 

нови-те учебни програми 

в 8. клас 

април 

2018 г. 

брой НАГ – 

Габрово; 

СУ 

„П.Р.Сла

вей-ков” 

- Трявна 

НАГ – Габрово; 

СУ 

„П.Р.Славей-

ков” - Трявна 

  

 10.10. Физическо 

възпитание и спорт 

      

 10.10.1. Контрол по 

изпълнение на Наредбата 

за детските и 

ученическите 

туристически пътувания 

с обща цена, инициирани 

Учебната 

2017/2018

г. 

Процент 

училища и 

ДГ 

0 100% училища 

и ДГ 
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от институциите в 

системата на 

предучилищното 

иучилищното 

образование, в сила от 

27.12.2016г. 

 10.10.2. 

Квалификационен курс 

/практикум/ на тема: 

"Методика на 

преподаване на 

изучаваните български 

народни хора и танци, 

включени в ОПП по ФВС 

от 1. до 12. клас на 

обучение.”- НСА - София 

от 27 до 

29.10.20

17г. НАГ 

- гр. 

Габрово 

 

брой 35 44 учители по 

ФВС 

  

 10.10.3. Организиране 

наоткрит урок по ФВС в 

2. клас на обучение, 

обмен на добри практики 

и използване на 

дискусионни форми, за 

методическа подкрепа  на 

учителите по ФВС. 

 

30.11.20

17г. СУ 

"Отец 

Паисий" 

- гр. 

Габрово 

 

брой 0  38 учители по 

ФВС – начален 

етап на 

обучение 

  

 10.10.4. Организиране 

наоткрит урок по ФВС в 

6. клас на обучение, 

обмен на добри практики 

и използване на 

дискусионни форми, за 

методическа подкрепа  на 

учителите по ФВС. 

 

24.04.20

18г.спор

тна зала 

"Дан 

Колов" - 

гр. 

Севлиев

о 

 

брой 0  23 учители по 

ФВС- 

прогимназиален 

етап на 

обучение 

  

 10.10.5. Организиране 

наоткрит урок по ФВС в 

8. клас на обучение, 

обмен на добри практики 

19.01.20

18г. ПТГ 

"Д-р. Н. 

брой 0 16  учители по 

ФВС – 

гимназиален 

етап на 
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и използване на 

дискусионни форми, за 

методическа подкрепа  на 

учителите по ФВС. 

Василиа

ди"- гр. 

Габрово 

 

обучение 

 10.11. Квалификация       

 10.11.1.Оказване на 

методическа помощ при 

планиране и 

организиране на 

квалификационната 

дейност в 

образователните 

институции 

През 

учебната 

година. 

Процент 

образователн

и институции 

100% 

образова

телни 

институц

ии 

100% 

образователни 

институции 

  

 10.11.2. Организиране и 

провеждане на 

квалификационни 

дейности на регионално 

ниво, съгласно 

разработения план 

(Приложение №1 към 

Годишния план за 

дейността на  РУО – 

Габрово за учебната 

2017/2018г.) 

2017-

2018г. 

Брой 

обучения/бро

й обучени 

23 

обучения 

/718обуч

ени 

44 обучения 

/878обучени 

  

 10.12. РУО 

10.12.1.Организиране на 

конкурси за  

директори на общински и 

държавни  

училища 

 

юни 2018 брой 

училища 

5 

училища 

0   

 10.12.2.Поддържане на 

електронен  

регистър за обявените от  

детски градини, училища, 

свободни работни места в 

сайта на РУО  

 

2017-

2018г. 

процент 

обявени 

работни 

места 

100% 100%   

 10.12.3.Организиране на  

дейността на  

септемвр

и-

брой оценени 33 

директор

33 директори на 

училища 
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комисия във връзка с 

определяне на  

резултатите от труда на 

директори,  

съгласно  

Наредба No 4/ 20.04.2017 

г. на МОН за нормиране 

и заплащане на труда 

 

октомври 

2017г. 

и на 

училища 

 10.12.4.Изготвяне на 

предложения за  

удостояване с награди и 

отличия на  

педагогически  

специалисти:  

Константин Величков, 

Неофит Рилски,  

Иван Рилски 

 

2017-

2018 

година 

брой 

наградени 

 0   

11. Оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата и Центровете за подкрепа за личностно развитие 

 

 11.1. Оказване на 

методическа помощ на 

директори на детски 

градини при 

необходимост от 

подобряване 

функционирането и 

развитието на детската 

градина 

учебната 

2017/2018 

година 

     

 11.2. Изготвяне и 

представяне в МОН на 

предложения за промени 

в мрежата на училищата 

и извънучилищните 

педагогически 

учреждения  в 

съответствие с 

нормативните изисквания 

учебната 

2017/2018 

година 

  2 училище 

ОУ „Цанко 

Дюстабанов“ – 

Габрово; 

ВУИ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“- с. 

Керека, общ. 

Дряново 

2 предложения  
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 11.3. Съдействие за 

осигуряване на условия 

за функциониране на 

институциите в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование 

на територията на 

областта 

През 

учебната 

година 

  0 100 % 

образователни 

институции 

 

 11.4. Организиране и 

провеждане оценяване на 

постигнатите резултати 

от труда на директорите 

на образователните 

институции. 

До 

01.10.201

8 г. 

  0 100 % училища 

и ЦПЛР и 

РЦПППО, 

отговарящи на 

условията 

 

12.  Утвърждаване и реализиране на държавния план-прием 

 

 12.1. Утвърждаване на 

осъществения държавен 

прием  в IX клас и 

приема в 

непрофилираните 

паралелки в съответствие 

с чл.5 ал.2 от Наредба 

11/28.03.2005г. за 

приемане на ученици в 

държавни и общински 

училища 

До 

14.09.201

7г. 

Брой 

паралелки 

13 13 паралелки   

 12.2. Съгласуване на 

подадените заявки за 

прием по професии, по 

които ще се провежда 

обучение за първи път в 

професионалните 

гимназии и училищата с 

професионални 

парарелки от учебната 

2018-2019г. 

До 

15.12.201

7г. 

 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 12.3. Изготвяне на 

експертни оценки за 

условията за 

До 

12.01.201

8г. 

Брой 

училища 

7 7 училища   
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осъществяване на 

обучение по нови 

професии. 

 

 12.4. Обобщаване на 

предложенията за 

държавен план-прием по 

професии 

До 

01.02.201

8 г. 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 12.5. Провеждане на 

работни срещи по 

общини и в областна 

администрация за 

съгласуване на 

предложенията на 

училищата за държавен 

план-прием. Изготвяне на 

предложение за ДПП за 

учебната 2018-2019г. 

До 

30.01.201

8г. 

Брой 

училища 

13 13 училища   

 12.6. Представяне в 

Комисия по заетост към 

областен съвет за 

регионално развитие на 

обобщена заявка за 

държавен план-прием в 

училищата по чл.143, 

ал.2, т.4. 

До 

15.02.201

8г. 

Брой 

паралелки 

13 13 паралелки   

 12.7. Представяне в МОН 

на обобщена заявка за 

държавен план-прием в 

училищата по чл.143, 

ал.2, т.4. 

До 

01.03.201

8г. 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 12.8. Съгласуване в МОН 

на предложение за 

държавния план-прием за 

учебната 2018-2019 

година и за НАГ 

По 

график на 

МОН 

Брой 

училища 

7 7 училища   

 12.9. Съгласуване и 

представяне в МОН на 

предложения за промени 

в държавния план-прием 

по професии 

До 

30.04.201

8г. 

Брой 

училища 

7 7 училища   
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 12.10. Утвърждаване на 

държавен прием за 

учебната 2017-2018 

година в VIII клас в 

съответствие с чл.52 ал.2 

от Наредба №10 от 

01.09.2016г. за 

организация на дейности 

в училищното 

образование  

До 

31.03.201

8г.  

 

Брой 

училища 

13 13 училища   

 12.11. Контрол по 

провеждане на изпит за 

проверка на 

способностите по  

физическо възпитание и 

спорт 

05.06.201

8г. 

Брой 

училища 

0  СУ „Райчо 

Каролев” – 

Габрово - 30 

ученици 

  

13.  Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

 13.1. Организиране и 

координиране на 

дейностите по 

провеждането на 

държавните зрелостни 

изпити 

Съгласно 

графика 

на МОН 

Брой 

училища 

14 

училища 

14 училища   

 13.2. Организиране и 

координиране на 

дейностите по 

провеждането на 

националните външни 

оценявания 

Съгласно 

графика 

на МОН 

Брой 

училища 

    

 13.2.1. НВО IV клас май 2018 Брой 

училища  

23учили

ща – 

НВО 4. 

клас 

23 училища – 

НВО 4. клас 

  

 13.2.2. НВО VIIклас май 2018 Брой 

училища 

24 24 училища   

 13.3.Организиране и 

координиране на 

дейностите по 

провеждането на 

Юни 

2018 г. 

брой 14 

училища 

14 училища   
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националното оценяване 

на дигиталните 

компетентности на 

учениците в X клас. 

 13.4 Организиране и 

координиране на 

дейностите по 

провеждането на 

външното оценяване по 

история и география в V  

клас. 

Юни 

2018 г 

Брой 

училища 

1 

училище 

– 

История 

и 

цивилиза

ции; 

Географ

ия и 

икономи

ка – 3 

у3чилищ

а 

0   

 13.5.Организиране и 

провеждане на  външно 

оценяване на 

постиженията на 

учениците в VIII  клас по 

биология и здравно 

образование, химия и 

опазване на околната 

среда и по физика и 

астрономия. 

16.05. 

2018  – 

26.06. 

2018г. 

брой 5 5 училища 

СУ’Райчо 

Каролев”, 

Габрово; 

СУ”Отец 

Паисий”,Габров

о; 

ПТГ „Д-р 

Н.Василиади“, 

Габрово; 

ПТГ „П.Семов“, 

Габрово; 

СУ „Васил 

Левски“, 

Севлиево  

  

 13.6 Осъществен контрол 

на провеждането на 

държавните зрелостни 

изпити в дните на 

изпитите 

май 2018  14 

училища, 

100% 

14 училища, 

което е 100% 

  

14.  Подпомагане и координиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и учениците  

 14.1. Сформиране на 

Регионален екип за 

До 

началото 

Брой 

заседания 

15 

планиран

12 планирани 

заседания  

Не са постъпили 

заявления от 

Не е необходимо да се предприемат мерки 
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подкрепа за личностно 

развитие на деца и 

ученици със специални 

образователни 

потребности към 

Регионален център за 

подкрепа на процеса на 

приобщаващото 

образование. 

на 

учебната 

2017/2018 

г. 

и 

заседани

я 

директори на ДГ 

и училища или 

от родители за 

реализиране на 

дейности по 

предоставяне на 

ДПЛР 

 14.2.  Организиране и 

провеждане на заседание 

на Регионален екип за 

подкрепа за личностно 

развитие на деца и 

ученици със специални 

образователни 

потребности към 

началото на учебната 

2017/2018г 

До 14.09. 

2017 г.  

Брой 

заседания 

0 1 заседание   

 14.3. Изготвяне на база 

данни на деца и ученици 

със специални 

образователни 

потребности, за които се 

предоставя ресурсно 

подпомагане. 

Октомври 

2017 

година 

Февруари 

2018 

Юни 

2018 

% 100% 

ученици 

със СОП 

с 

ресурсно 

подпома

гане 

100% ученици 

със СОП с 

ресурсно 

подпомагане 

  

 14.4. Организационна и 

методическа подкрепа на 

директори и 

координатори във връзка 

с дейности за подкрепа за 

личностно развитие в 

училище.  

ноември 

2017-  

Брой 32 

директор

и и 

координа

тори 

48 директори и 

координатори 

  

 14.5. Координиране на 

дейности за  методическа 

подкрепа на училищните 

екипи във връзка с 

извършване на оценка на 

Октомври 

2017-

март 2018 

Брой 16 

училища 

16 училища    
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индивидуални 

потребности за 

допълнителна подкрепа 

на ученици в училище. 

г. 

 14.6. Оказване на 

организационно 

съдействие на 

директорите на детски 

градини,  училища и 

регионален център 

ПППО при организиране 

и осъществяване на 

обучението на деца и 

ученици със СОП. 

През 

учебната 

година 

% 100% 

образова

телни 

институц

ии 

100% 

образователни 

институции 

  

 14.7. Контрол на 

предоставянето на обща 

и допълнителна подкрепа 

в училища в съответствие 

с ДОС за приобщаващо 

образование.  

Октомври 

2017-

март 2018 

г. 

Брой 3 

училища 

3 училища   

 14.8. Контрол на 

предоставянето на 

дейности за подкрепа в 

ЦПЛР и от лицата по чл. 

18, ал. 2 и 3 от Закона за 

социалното подпомагане, 

на които е възложено 

предоставяне на 

дейности по чл. 198, ал. 2 

от ЗПУО при спазването 

на държавния 

образователен стандарт 

за приобщаващото 

образование; 

Октомври 

2017-

март 2018 

г. 

Брой 1 ЦСОП, 

2 Дневни 

центрове

, 2 ЦОП 

1 ЦСОП, 2 

Дневни 

центрове, 2 

ЦОП 

  

 14.9.Проследяване и 

обобщаване на 

информацията от 

образователните 

институции за 

състоянието на 

приобщаващото 

Юли 

2018 

%  100% 

образова

телни 

институц

ии 

100% 

образователни 

институции 
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образование в област 

Габрово. 

 14.10. Координира 

дейностите, свързани с 

насочването на деца със 

СОП и/или хронични 

заболявания 

Май – 

юни 2018 

%  100% 

ученици 

със СОП 

на 

ресурсно 

подпома

гане 

100% ученици 

със СОП на 

ресурсно 

подпомагане, 

завършващи с 

удостоверение 

за 7 клас 

  

 14.11. Координиране 

даването на разрешение 

за организиране на 

изнесени групи и 

паралелки за 

подпомагане обучението 

на деца и ученици в 

център за специална 

образователна подкрепа 

или в социалните услуги 

в общността по 

предложение на 

регионалния център за 

подкрепа на процеса на 

приобщаващото 

образование; 

Септемвр

и 2017 и 

при 

необходи

мост 

%  100% 

ученици 

със СОП, 

насочени 

от 

РЦППП

О 

100% ученици 

със СОП, 

насочени от 

РЦПППО 

  

 14.12. Определяне на 

училището и центъра за 

подкрепа за личностно 

развитие на територията 

на областта, на която се 

намира болницата, в 

случаите по чл. 111, ал. 5 

ЗПУО. 

Септемвр

и 2017 

брой 3 

училища 

3 училища   

15. Координиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни помага за 

безвъзмездно ползване  

 15.1. Контрол по 

отчитане разходването на 

документи с фабрична 

номерация от училищата 

м. юли 

2018 

година 

Брой 

училища 

34 34 училища за 

правилно 

приемане, 

отчитане и 
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унищожаване 

на документи с 

фабрична 

номерация. 

 15.2. Осъществяване на 

контрол върху 

създадената организация 

за осигуряване и 

опазване на учебниците  

и учебните помагала, 

предоставени за 

безвъзмездно ползване  

Септемвр

и 2017 г. - 

юни 2018 

Брой 

училища/ДГ 

27 

училища 

и 19 ДГ 

27 училища и 

19 ДГ 

  

 15.3.Обобщаване и 

представяне в МОН на 

заявка за задължителна 

училищна документация 

за края на учебната 

2017/2018 година 

До 

30.12.201

7 година 

Брой 

самостоятелн

и платци 

57 57 броя 

самостоятелни 

платци 

  

 15.4.Изготвяне на 

обобщената заявка за 

задължителната 

документация на 

училищата за началото на 

учебната 2018/2019 

година 

До 

30.05.201

8 година 

Брой 

самостоятелн

и платци 

57 57 броя 

самостоятелни 

платци 

  

 15.5.Контрол по 

заявяване, договаряне и 

получаване на 

необходимите учебници 

и учебни помагала, които 

ще се ползват 

безвъзмездно от 

учениците от  I до VII 

клас за учебната 

2018/2019 г. 

По 

график на 

МОН 

Брой 

училища и 

ДГ 

44 44 училища и 

детски градини 

  

 15.6.Изготвяне на график 

и предоставяне в МОН на 

обобщена информация за 

процеса  по доставяне на 

ЗУД за началото на  

учебната 2018/2019 

До 

30.06.201

8 година 

Брой 

самостоятелн

и платци 

57 57 броя 

самостоятелни 

платци 
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година 

 15.7.Осигуряване на 

документи по Наредба № 

2/2003 г. за завършени 

етапи на училищно 

обучение или на степени 

на образование  

 

април, 

август и 

декември 

2018 

година 

% 

удостоверени

я 

100% 

издадени 

удостове

рения и 

уверения

. 

Осигуре

ност на 

РУО с 

документ

ация-  

 

 

100% издадени 

удостоверения 

и уверения 

Осигуряване на 

РУО с 

удостоверения 

и уверения 

 

  

16. Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и в Националния спортен календар 

на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

 16.1. Участие в 

дейностите по 

организиране, 

координиране и  

провеждането на изяви, 

включени в Националния 

календар за 

извънучилищните 

дейности    

съгласно 

график на 

МОН 

% 80% Не по-малко от 

80% 

  

 16.2. Организиране, 

координиране и 

контролиране 

провеждането на всички 

етапи от Ученическите 

игри за учебната 2017-

2018г. по правилата 

разписани от МОН и 

ММС. 

Февруари

-юни 

2018г. 

Брой 

училищни 

отбори 

343 

училищн

и отбора 

322 училищни 

отбора 

 Раздел II, т. 2 от Правила за организиране и 

провеждане на Ученически игри през учебната 

2017/2018г., ограничава възможността на 

малките училища с малък брой ученици да 

сформират отбори по няколко вида спорт за 

участие в състезанията. 

 16.3. Прилагане на ПМС 

№ 129 на Министерски 

съвет от 2000 година за 

определяне на 

минимални 

диференцирани размери 

на паричните средства за 

 

Април 

2018г. 

Брой 

училища/ДГ 

Всички 

училища 

и детски 

градини 

Всички 

училища и 

детски градини 
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физическо възпитание и 

спорт, които се 

осигуряват от държавния 

бюджет и от бюджетите 

на общините (обн. ДВ., 

бр. 58 от 2000 г.; изм и 

доп. ДВ., бр. 28 от 2006 

г.; изм. ДВ. и бр.13 от 

2009 година.) 

17. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти   

 17.1. Тематични 

проверки 

      

 17.1.1. „Контрол по 

присъствието на 

учениците в училище и 

на децата от 

подготвителните групи в 

детските градини и 

предприемане на мерки 

от страна на училищното 

ръководство за трайното 

им задържане“ 

Учебна 

2017-

2018г. 

Брой ДГ и 

училища 

34 

училища 

19 ДГ 

34 училища 

19 ДГ 

  

 17.1.2. „Публичност на 

политиките на 

образователните 

институции“ 

Септемвр

и 2017  

% 100% 

образова

телни 

институц

ии 

100% 

образователни 

институции 

  

 17.1.3. „Спазване 

разпоредбите на чл. 208 

от Закона за 

предучилищното и 

училищното 

образование“ 

До 

23.10.201

7г. 

Брой 

училища 

34 34 училища   

 17.1.4. „Прилагане на 

новите учебни програми 

в II  клас“ 

 

ноември 

2017- 

март 2018 

Брой 

училища 

5 

училища 

ОУ 

„Неофит 

Рилски“ 

– 

Габрово 

ОУ „Св. 

5 училища 

ОУ „Неофит 

Рилски“ – 

Габрово 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ – 

Габрово 
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Св. 

Кирил и 

Методий

“ – 

Габрово 

ОУ 

„Христо 

Ботев“ – 

Севлиево

; 

ОУ 

„Васил 

Левски“ 

– с. 

Шумата, 

общ.Сев

лиево; 

СУ 

„Петко 

Славейко

в“ - 

Трявна 

ОУ „Христо 

Ботев“ – 

Севлиево; 

ОУ „Васил 

Левски“ – с. 

Шумата, 

общ.Севлиево; 

СУ „Петко 

Славейков“ - 

Трявна 

 17.1.5. „Съответствие 

между целите на 

училищните проекти за 

иновации и постигнатите 

резултати“ 

 

Май – 

юли 2018 

г 

Брой  2 

училища 

ОУ 

„Христо 

Ботев“ – 

Габрово; 

НГПИ” 

Тревненс

ка 

школа” - 

Трявна 

2 училища 

ОУ „Христо 

Ботев“ – 

Габрово; 

НГПИ” 

Тревненска 

школа” - Трявна 

  

 17.1.6. Ефективност на 

прилагането на новите 

учебни програми в VI 

клас 

октомври

, 2017г. - 

април, 

2018г. 

Брой 

училища 

5 

училища 

ОУ 

„Христо 

Ботев“, 

Габрово; 

ОУ 

„Иван 

5 училища 

ОУ „Христо 

Ботев“, 

Габрово; 

ОУ „Иван 

Вазов“, 

Габрово; 

ОУ „Св. Св. 
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Вазов“, 

Габрово; 

ОУ „Св. 

Св. 

Кирил и 

Методий

“, с. 

Душево; 

ОУ 

„Стефан 

Пешев‘, 

Севлиево

; 

ОУ 

„Проф.П.

Н.Райков

“, Трявна 

Кирил и 

Методий“, с. 

Душево; 

ОУ „Стефан 

Пешев‘, 

Севлиево; 

ОУ 

„Проф.П.Н.Рай

ков“, Трявна 

 17.1.7. Ефективност на 

прилагането на новите 

учебни програми в VIII 

клас 

октомври

, 2017г. - 

април, 

2018г. 

Брой 

училища 

 

5 

училища 

НАГ; 

ПТГ „Д-

р 

Н.Васил

иади“, 

Габрово; 

ПТГ 

„П.Семо

в“, 

Габрово; 

ПГИ „Р. 

Стоянов“

, 

Дряново; 

ПГТМ - 

Градниц

а 

5 училища 

НАГ; 

ПТГ „Д-р 

Н.Василиади“, 

Габрово; 

ПТГ „П.Семов“, 

Габрово; 

ПГИ „Р. 

Стоянов“, 

Дряново; 

ПГТМ - 

Градница 

  

 17.1.8. „Ефективно 

управление на 

публичните финанси по 

делегираните бюджети на 

училища второстепенни 

януари, 

2018г. - 

април, 

2018г. 

Брой 

училища 

2 

училища 

ПТГ „Д-

р Никола 

Василиа

2 училища 

ПТГ „Д-р 

Никола 

Василиади“ 

Габрово 
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разпоредители с бюджет 

към МОН” 

ди“ 

Габрово 

ПГ по 

туризъм 

„Пенчо 

Семов“ 

Габрово  

ПГ по туризъм 

„Пенчо Семов“ 

Габрово 

 17.2. Текущи проверки       

 17.2.1. „Изпълнение на 

стратегия за развитие на 

детската градина" 

 

юли 

2018г. 

ст. експерт 

ПО 

3 ДГ 

„Младос

т“ 

,Габрово 

ДГ 

„Детелин

а“, 

Дряново, 

ДГ 

„Радост“, 

Севлиево 

3 ДГ „Младост“ 

,Габрово 

ДГ „Детелина“, 

Дряново, ДГ 

„Радост“, 

Севлиево 

  

 17.2.2. „Ефективност в 

прилагане на  учебни 

програми в „I  клас“ 

ноември 

2017- 

март 2018 

Брой 

училища 

5 

училища 

ОУ 

„Христо 

Ботев“ – 

Габрово 

НУ 

„Васил 

Левски“ 

– 

Габрово; 

СУ 

„Максим 

Райкович

“ - 

Дряново 

СУ 

„Васил 

Левски“ 

– 

Севлиево 

ОУ 

5 училища 

ОУ „Христо 

Ботев“ – 

Габрово 

НУ „Васил 

Левски“ – 

Габрово; 

СУ „Максим 

Райкович“ - 

Дряново 

СУ „Васил 

Левски“ – 

Севлиево 

ОУ „Васил 

Левски“ – 

Плачковци, 

общ. Трявна 
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„Васил 

Левски“ 

– 

Плачков

ци, общ. 

Трявна 

 17.2.3. „Подобряване 

постиженията на 

учениците с ниски 

резултати от НВО IV 

клас“ 

ноември 

2017- 

март 2018 

Брой 

училища 

0 3 училища 

ОУ „Цанко 

Дюстабанов“ – 

Габрово 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“  с. 

Душево, общ. 

Севлиево; 

ОУ „Васил 

Левски“ – с. 

Шумата 

  

 17.2.4. Контрол на 

предложенията на 

общините за включване 

на детски градини и 

училища в Списъка със 

защитени детски градини 

и защитени училища и в 

Списъка на средищните 

детски градини и 

училища;  

До 

18.09.201

7 г. 

Брой 

училища / ДГ 

14 

средищн

и 

училища 

и 3 

защитен

и 

училища 

 

ДГ -2 

средищн

и ДГ 

„Детелин

а“ – 

Дряново 

и ДГ 

„Мечо 

Пух“ – с. 

П. 

Славйко

в 

Защитен

а ДГ 

14 средищни 

училища и 3 

защитени 

училища 

 

ДГ -2средищни 

„Детелина“ – 

Дряново и ДГ 

„Мечо Пух“ – с. 

П. Славйков 

 

Защитена ДГ 

„Мечо Пух“ – с 

П. Славейков  

 

  



50 

 

„Мечо 

Пух“ – с 

П. 

Славейко

в  

 

 17.2.5. Контрол на 

основание чл. 264, ал.1 от 

ЗПУО на дейността на 

лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 

от Закона за социалното 

подпомагане, на които е 

възложено предоставяне 

на дейности по чл. 198, 

ал. 2 от ЗПУО – ЦОП, 

центрове 

Юни 

2018 г. 

Брой ЦОП 4 ЦОП 

ДЦДМУ-

Габрово 

ЦОП 

SOS 

Детски 

селица – 

Габрово 

КСЗУДС 

– 

Габрово 

КСУДС-

Севлиево 

4 ЦОП   

 17.2.6. „Прилагане на 

механизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

учениците в училище“. 

 

 

 

Октомври 

2017 г. – 

март 2018 

г. 

Брой 

училища 

3 

училища

:  

ОУ 

”Иван 

Вазов”- 

гр. 

Габрово;  

ОУ 

”Стефан 

Пешев”- 

гр. 

Севлиево

;  

ОУ “Ран 

Босилек“

- гр. 

Габрово 

3 училища:  

ОУ ”Иван 

Вазов”- гр. 

Габрово;  

ОУ ”Стефан 

Пешев”- гр. 

Севлиево;  

ОУ “Ран 

Босилек“- гр. 

Габрово  

  

 17.2.7. „Водене и 

съхранение на 

задължителната 

училищна документация 

Октомври 

2017 г. – 

април 

2018 г. 

Брой 

училища 

3 

училища

:  

ОУ 

3 училища:  

ОУ ”Васил 

Левски“ – с. 

Шумата; 
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в училища в област 

Габрово.  

”Васил 

Левски“ 

– с. 

Шумата; 

 ОУ 

“Св.Св.К

ирил и 

Методий

“- с. 

Градниц

а;  

ОУ“Св. 

Св 

.Кирил и 

Методий

“- с. 

Петко 

Славейко

в 

 ОУ 

“Св.Св.Кирил и 

Методий“- с. 

Градница;  

ОУ“Св. Св 

.Кирил и 

Методий“- с. 

Петко 

Славейков 

 17.2.8 „Организация и 

провеждане на 

самостоятелна форма на 

обучение в основните 

училища в област 

Габрово“  

 

 

 

 

Октомври 

2017 г. – 

юни 2018 

г. 

Брой 

училища 

3 

училища

: 

ОУ 

„Цанко 

Дюстаба

нов“ – 

гр. 

Габрово; 

ОУ 

„Христо 

Ботев“ – 

гр. 

Севлиево

; 

ОУ 

„Христо 

Ботев“ – 

с. 

Доброми

рка 

3 училища: 

ОУ „Цанко 

Дюстабанов“ – 

гр. Габрово; 

ОУ „Христо 

Ботев“ – гр. 

Севлиево; 

ОУ „Христо 

Ботев“ – с. 

Добромирка 

  

 17.2.9. Контрол на Октомври Брой 6 6 училища   
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самостоятелна форма на 

обучение на ученици по 

чл. 112 ал.1 т.2 от ЗПУО 

 

 

2017 г. – 

юни 2018 

г. 

училища училища 

ОУ„Цан

ко 

Дюстаба

нов ” – 

град 

Габрово; 

СУ 

„Отец 

Паисий“ 

– град 

Габрово;

СУ 

„Райчо 

Каролев“ 

– град 

Габрово; 

ОУ 

„Васил 

Левски ” 

– град 

Плачков

ци; СУ 

„П. Р. 

Славейко

в“ – град 

Трявна; 

ПГ 

„Марин 

Попов“ – 

Севлиево

. 

Всеки срок в  

училища, в 

които има 

самостоятелна 

форма по чл. 

112 ал.1 т.2 

 

ОУ„Цанко 

Дюстабанов ” – 

град Габрово; 

СУ „Отец 

Паисий“ – град 

Габрово;СУ 

„Райчо 

Каролев“ – град 

Габрово; 

ОУ „Васил 

Левски ” – град 

Плачковци; СУ 

„П. Р. 

Славейков“ – 

град Трявна; ПГ 

„Марин Попов“ 

– Севлиево. 

 17.2.10. Контрол на 

индивидуалната форма 

на обучение по чл. 95 ал. 

2 от ЗПУО 

Октомври 

2017 г. – 

юни 2018 

г. 

Брой 

училища 

8 

училища 

с 

Индивид

уални 

учебни 

планове: 

НУ„Васи

л 

8 училища  

НУ„Васил 

Левски“ – град 

Габрово;ОУ 

„Цанко 

Дюстабанов ” – 

град Габрово;  

ОУ „Иван 
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Левски“ 

– град 

Габрово;

ОУ 

„Цанко 

Дюстаба

нов ” – 

град 

Габрово;  

ОУ 

„Иван 

Вазов ” – 

град 

Габрово; 

ОУ „Св. 

Св. 

Кирил и 

Методий

” – град 

Габрово;

ОУ 

„Христо 

Ботев” – 

град 

Габрово;

ОУ 

„Стефан 

Пешев ” 

– град 

Севлиево

; ОУ „Св. 

Св. 

Кирил и 

Методий

” – село 

Петко 

Славейко

в, ОУ 

„Васил 

Левски ” 

– град 

Вазов ” – град 

Габрово; ОУ 

„Св. Св. Кирил 

и Методий” – 

град 

Габрово;ОУ 

„Христо Ботев” 

– град 

Габрово;ОУ 

„Стефан Пешев 

” – град 

Севлиево; ОУ 

„Св. Св. Кирил 

и Методий” – 

село Петко 

Славейков, ОУ 

„Васил Левски 

” – град 

Плачковци. 
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Плачков

ци. 

 17.2.11. „Провеждане на 

самостоятелна форма на 

обучение за ученици в 

задължителна възраст“ 

Веднъж 

през 

учебен 

срок 

Процент  100% 

ученици 

в  средни 

училища 

и 

профили

рани 

гимназии 

в 

самостоя

телна 

форма на 

обучение 

100% ученици в  

средни училища 

и профилирани 

гимназии в 

самостоятелна 

форма на 

обучение 

  

 17.2.12. „Изпълнение на 

индивидуални учебни 

планове“ 

ежемесеч

но 

Процент  100%  

индивид

уални 

учебни 

планове  

100%  

индивидуални 

учебни планове  

  

 17.2.13. „Предоставяне на 

обща и допълнителна 

подкрепа в училища в 

съответствие с ДОС за 

приобщаващо 

образование“. 

Януари – 

март 2018 

г. 

Брой  3 

училища 

3 училища   

 17.2.14. „Предоставяне на 

дейности за подкрепа в 

ЦПЛР и от лицата по чл. 

18, ал. 2 и 3 от Закона за 

социалното подпомагане, 

на които е възложено 

предоставяне на 

дейности по чл. 198, ал. 2 

от ЗПУО при спазването 

на държавния 

образователен стандарт 

за приобщаващото 

образование; 

Октомври 

2017-

март 2018 

г. 

Брой 1 ЦСОП, 

2 Дневни 

центрове

, 2 ЦОП 

1 ЦСОП, 2 

Дневни 

центрове, 2 

ЦОП 

  

 17.2.15. Планиране и октомври Брой 3 3 училища и 3   
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осъществяване на 

квалификационната 

дейност в 

образователните 

институции  

2017г. - 

май 

2018г. 

училища училища 

и 3 

детски 

градини 

ОУ 

„Христо 

Ботев“, 

Габрово; 

ПГИ 

„Рачо 

Стоянов“

, 

Дряново; 

ПГ „М. 

Попов“, 

Севлиево

/ ДГ 

„Младос

т“, 

Габрово,  

ДГ„Дете

лина“ 

Дряново, 

ДГ 

„Светлин

а“, 

Трявна. 

детски градини 

ОУ „Христо 

Ботев“, 

Габрово; ПГИ 

„Рачо Стоянов“, 

Дряново; ПГ 

„М. Попов“, 

Севлиево/ ДГ 

„Младост“, 

Габрово,  

ДГ„Детелина“ 

Дряново, ДГ 

„Светлина“, 

Трявна. 

 17.2.16. Провеждане на 

изпити в училище в 

процеса на обучение по 

български език и 

литература  

октомври 

2017г- 

април 

2018г. 

Брой 

училища 

5 

училища

:  

ОУ 

„Н.Рилск

и“, 

Габрово; 

СУ 

„Отец 

Паисий“, 

Габрово; 

ОУ „Хр. 

Ботев“, 

Севлиево

5 училища:  

ОУ „Н.Рилски“, 

Габрово; 

СУ „Отец 

Паисий“, 

Габрово; ОУ 

„Хр. Ботев“, 

Севлиево; 

ПГМЕТ 

„Ген.И.Бъчваро

в“, Севлиево; 

ПГ „Марин 

Попов“, 

Севлиево 
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; 

ПГМЕТ 

„Ген.И.Б

ъчваров“

, 

Севлиево

; 

ПГ 

„Марин 

Попов“, 

Севлиево 

 17.2.17. “Организация и 

провеждане на учебния 

процес и подготовка за 

външно оценяване по 

математика в VII клас.” 

Октомври 

2017 г.-

Април 

2018 г. 

Брой 

училища 

5 

училища  

 

5 училища  

ОУ „Ран 

Босилек“; 

ОУ „Христо 

Ботев“, 

Габрово; 

ОУ „Цанко 

Дюстабанов‘, 

Габрово; 

СУ „Максим 

Райкович“, 

Дряново; 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“, с. 

Душево 

  

 17.2.18.”Материално  

техническата база в 

училище, фактор за 

изпълнение на 

държавните 

образователни стандарти 

за учебно съдържание по   

учебния предмет човекът 

и природата и  

изпълнение на Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална работа 

по природни науки” от 

Януари - 

април 

2018г. 

Брой 

училища 

5 5 училища 

ПМГ”Акад. 

Иван Гюзелев” 

- Габрово 

СУ”Райчо 

Каролев” -

Габрово 

СУ”Васил 

Левскив” -

Севлиево 

СУ”П.Р.Славей

ков”-Трявна; 

СУ „Максим 

Райкович” - 
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НП „Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда” за 

учебната 2017 – 2018 

година” 

Дряново 

 

 17.2.19. “Подготовка, 

организация и 

провеждане на учебен  

процес по учебния 

предмет биология и 

здравно образование за 

успешно представяне на 

ДЗИ” 

Ноември 

2017г. - 

април 

2018г. 

Брой 

училища 

3 3 училища 

ПМГ”Акад. 

Иван Гюзелев” 

- Габрово 

ПГМЕТ”Ген.Ив

ан .Бъчваровв” 

Севлиево 

ПГТМ-с. 

Градница 

  

 17.2.20. “Организация на 

обучението по БДП и 

състояние на материално-

техническата база, 

свързана с обучението по 

предмета” 

 

Октомври 

2017-

Април 

2018 

4  

Брой 

училища/ДГ 

2 

училища

/2 ДГ: 

СУ”Райч

о 

Каролев” 

Габрово, 

СУ ”П. 

Р. 

Славейко

в“ - 

Трявна; 

ДГ 

”Мики 

Маус”-

Габрово 

ДГ 

”Радост” 

Севлиево 

2 училища/2 

ДГ: СУ”Райчо 

Каролев” 

Габрово, СУ 

”П. Р. 

Славейков“ - 

Трявна; ДГ 

”Мики Маус”-

Габрово 

ДГ ”Радост” 

Севлиево 

  

 17.2.21. Организация и 

провеждане на 

общинските кръгове на 

олимпиадите  по 

география и икономика, 

история и цивилизация, 

Октомври 

2017-

Януари 

2018 

Брой 

училища 

4училищ

а 

ОУ 

„Христо 

Ботев“ – 

Габрово; 

Национа

4 училища 

ОУ „Христо 

Ботев“ – 

Габрово; 

Национална 

Априловска 

гимназия – 

  



58 

 

философия, гражданско 

образование“. 

 

лна 

Априлов

ска 

гимназия 

– 

Габрово; 

ПТГ „Д-

р Н. 

Вадилиа

ди – 

Габрово“ 

ОУ 

„Стефан 

Пешев“ – 

Севлиево 

Габрово; 

ПТГ „Д-р Н. 

Вадилиади – 

Габрово“ 

ОУ „Стефан 

Пешев“ – 

Севлиево 

 17.2.22. “Оказване на 

методическа помощ и 

подкрепа на 

новоназначени учители 

по чужд език.” 

10 октом-

ври 2017 

г. -30 

април 

2018 г. 

% 

новоназначен

и учители по 

чужд език 

0 100% 

новоназначени 

учители 

  

 17.2.23. „Прилагане на 

новото учебно 

съдържание по 

физическо възпитание и 

спорт в осми клас на 

обучение, в  паралелка с 

профил ФВС.” 

 

 

 

09.10.201

7 до 

23.12.201

7г. 

Брой 

училища 

0 1 училище: 

СУ 

„Р.Каролев”- 

Габрово;  

  

 17.2.24. „Ефективност в 

обучението по физическо 

възпитание и спорт и 

методическа подкрепа 

при новопостъпили 

учители по ФВ”. 

 

 

 

09.10.201

7 до 

03.02.201

8г. 

% 

новоназначен

и учители по 

ФВС 

0 100% 

новоназначени 

учители по 

ФВС 

  

 17.2.25. „Контрол на м.декемв Брой 7 7   
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подадената информация 

от държавните училища 

ВРБК към МОН по НП 

„Оптимизация на 

училищната мрежа”, 

модул „Оптимизация на 

вътрешната структура на 

училищата, 

самостоятелните 

общежития, детски 

градини и РЦПППО„ - В 

държавни училища, 

кандидатствали през 2017 

година по НП „ОУМ”, 

модул 

„ОВСУСОДГРЦПППО” 

ри ,  

2017г. –  

м.януари, 

2018 

училища  

 17.2.26. „Контрол на 

изпълнението на НП 

„Оптимизация на 

училищната мрежа”, 

модул « Рационализация 

на мрежата от 

професионални 

училища» в Община 

Габрово 

м.Декемв

ри 2017, 

м. 

м.Февруа

ри 2018 г 

Брой общини 1 1   

 Извън плана на РУО       

 1.„Усъвършенстване на 

уменията на учениците в 

9 клас за извличане и 

обработване на 

информация от текст“ 

м.октомв

ри - 

м.февруа

ри 

Брой 

училища 

4 

училища

: 

ПМГ 

„Акад. 

И. 

Гюзелев“

, 

Габрово; 

СУ 

„Отец 

Паисий“, 

Габрово; 

ПГМЕТ 

„Ген.И.Б

4 училища: 

ПМГ „Акад. И. 

Гюзелев“, 

Габрово; СУ 

„Отец Паисий“, 

Габрово; 

ПГМЕТ 

„Ген.И.Бъчваро

в“, Севлиево; 

ПГ „Марин 

Попов“, 

Севлиево 
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ъчваров“

, 

Севлиево

; ПГ 

„Марин 

Попов“, 

Севлиево 

 2. „Документи за 

завършена образователна 

степен на ученици в 

самостоятелна форма на 

обучение“ 

13.03.- 

30.04.201

8г. 

Брой ДГ и 

училища 

0 9 училища 

 

  

. 3.  Контрол във връзка с 

писмо изх. №98-00-242 

/16.08.2017г., на ДАЗД, 

вх. № 1721-РД 21-09 от 

16.08.2017 г. в РУО - 

Габрово, относно 

Задължително 

предписание №РД-14-115 

от 16.08.2017 г. на 

директора на ВУИ 

„Св.св.Кирил и Методий“ 

–с. Керека.   

октомври 

2017 г 

Брой 0 1 проверка   

 4. Контрол във връзка с 

процедура по чл. 312, ал. 

2 от ЗПУО за ВУИ 

„Св.св.Кирил и Методий“ 

–с. Керека.   

Май 

2018г. 

Брой  0 1 училище   

 5 .Контролна дейност във 

връзка с молба и сигнали 

на граждани   

18.1.3.1 ДСП 

18.1.3.2 МВР 

През 

учебната 

година 

Брой  12 

проверки 

0 

0 

2 броя 

 

 

3 

1 

 

 

  

 6.Контрол във връзка с 

процедура по чл. 312, ал. 

1 от ЗПУО за ОУ „Цанко 

Дюстабанов“ Габрово 

Април 

2018 г. 

1 училище 0 1 училище 

ОУ „Цанко 

Дюстабанов“ - 

Габрово 
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 7.Контрол във връзка с 

процедура по чл. 312, ал. 

1 от ЗПУО за ВУИ „Св. 

Св. Кирил и Методий“  с 

Керека, общ. Дряново 

юни 2018 

г. 

1 училище 0 1 училище 

ВУИ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“  с 

Керека, общ. 

Дряново 

  

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА РУО – ГАБРОВО 

ГЕОРГИ МАРИНОВ 


