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На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ДОБРИЧ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети в дейността на РУО - Добрич: 

1. Подобряване на качетвото и ефективността на образованието и обучението в детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на областта с акцент върху съвременните ключови 

компетентности. 

- Ефективно прилагане на ЗПУО и новите държавните образователни стандарти. 

- Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование и обучение в предучилищното и училищното 

образование чрез създаването на ефективна система на управление, подкрепа и контрол на образователните институции в 

област Благоевград .за изпълнението на ЗПУО и държавните образователни стандарти. 

- Развиване на условия и среда за практическа реализация на образователната концепция „Учене през целия живот”. 

- Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за които българският език не е майчин. 

- Развитие на включващо образование за децата и учениците със СОП. 

- Създаване на условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби в областта на 

науката, изкуствата и спорта, както и подпомагане на физическото, социалното и личностното развитие на децата и 

учениците. 

- Оказване на методическа помощ за усъвършенстване на преподавателските методи, подходи и техники, ориентирани  към 

нивото на постижения. Изграждане на  ефективна система за квалификация на педагогическите кадри. 

- Въвеждане на компетентностния подход в образованието чрез прилагане на система от педагогически принципи, способи 

и методи: 
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2. Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици. 

- Идентифициране на рисковите фактори за преждевременно напускане на училище и тяхното ограничаване; 

- Повишаване на обхвата, превенция на отпадащите ученици и мерки срещу неграмотността; 

- Създаване на условия за осигуряване на максимален обхват в училище на подлежащите на задължително образование;  

- Контрол върху фиктивното записване и присъствие на учениците; 

3. Развитие на професионалното образование и обучение. Обвързване с потребностите на пазара на труда. 

- Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса; 

- Развиване на надграждащо професионално обучение в съответствие с изискванията на пазара на труда; 

4. Развитие на партньорството. 

- Взаимодействие с представители на държавната и местната власт, неправителствени организации, представители на 

бизнеса, с оглед оптимизация на училищната мрежа и за реализация на по-качествено образование в училищата; 

- Координация на взаимодействието на образователните институции с обществените съвети, училищните настоятелства, 

родителите и неправителствените организации; 

- Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за 

икономиката квалификация; 

- Стимулиране на партньорските взаимоотношения между професионалните училища и представителите от средите на  

бизнеса. 

 

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейности по  Срок Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, 

процент) 

Базова  

стойност 

Целева 

стойност 

  

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

 система (2013 – 2020 г.) 

 1.1. Намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите 

образователната система 

- Идентифициране на 

децата и учениците, 

застрашени от 

Учебна 

2019/2020 

година 

Процент 

напуснали 

образовател

ната 

система-без 

преместенит

е в чужбина 

5% 3% РУО, Общински 

администрации, 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане“ 
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преждевременно 

напускане на 

образователната система – 

мерки мотивация. 

 1.2. Подпомагане процеса 

на ефективно реализиране 

на целодневната 

организация на учебния 

ден за учениците от І до 

VІІ клас. 

м.10.2019 г. Процент 

обхванати в 

ЦОУД - 

рискови 

98% 98% Началник отдел 

ОМДК, 

Началник отдел 

АПФСИО, 

ст.експерт по 

ОСО 

 

 1.3. Оказване на 

методическа помощ на 

директорите за изготвяне 

и прилагане на собствени 

програми за превенция от 

отпадането от 

образователната система. 

м.09.2019 - 

м.09.2020 г. 

Брой 

директори 

При 

необходимост 

При 

необходимост 

Началник отдел 

ОМДК, 

Началник отдел 

АПФСИО,  

ст. експерт ОСО 

 

 1.4. Осъществявяне на 

координация между 

институциите с оглед 

засилване на 

превантивната работа и 

недопускане на насилие в 

училищата-в изпълнение 

на 

Междуинституционалния 

план за действие за 

превенция на агресията и 

за засилване на 

сигурността в 

образователните 

институции. 

м.09.2019 - 

м.09.2020 г. 

Брой случаи 

на проява на 

насилие в 

училището 

неприложимо неприложимо Началник отдел 

ОМДК,  

ст. експерт ОСО,  

РДСП-Добрич 

 

 1.5. Прилагане на система 

за кариерно ориентиране и 

консултиране в различни 

м.09.2019 - 

м.09.2020 г. 

неприложим

о 

неприложимо неприложимо РУО,  

кариерен център 

към ЦПЛР-УО, 
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възрастови групи за 

мотивирани за 

продължаване на 

образованието и 

придобиването на 

квалификация. 

гр. Добрич 

 1.6. Консултиране и 

съдействие на родители за 

възможностите за 

продължаване на 

образованието след 

признаването на 

завършени класове и 

етапи на образование в 

училища на чужди 

държави. 

м.09.2019 - 

м.09.2020 г. 

Брой 

консултиран

и родители 

Съобразно 

подалите 

заявления 

Съобразно 

подалите 

заявления 

Комисия в РУО, 

определена със 

заповед на 

министъра на 

образованието и 

науката 

 

 1.7. Планиране и 

осъществяване на контрол 

за редовно и точно 

вписване на отсъствията 

на учениците в 

училищната 

документация, за коректно 

и точно подаване към 

РУО на данните за 

движението на учениците 

и за броя на отсъствията, 

за своевременно 

отразяване на статуса на 

всеки ученик в уеб-

базирания Регистър за 

движението на децата и 

учениците, както и в 

Информационната 

система за реализация на 

м.09.2019 - 

м.09.2020 г. 

Брой 

училища 

69 69 Ст. експерт ИО 

Ст. експерт АИ 

Ст. експерт ОСО 

 



5 
 

механизма (ИСРМ). 

 1.8. Предприемане на 

мерки и действия за 

връщане в 

образователната система 

на учениците, отписани от 

образователната система 

на основание чл. 173, ал.2, 

т.2 от ЗПУО. 

м.09.2019 - 

м.09.2020 г. 

Брой 

ученици 

Брой 

отписани 

ученици 

Брой 

отписани 

ученици 

Ст. експерт ОСО 

Директори на 

училища 

 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието 

и науката (2014-2020 г.)  

 2.1. Съдействие и 

методическа помощ на 

училищата и детските 

градини за участие в 

националната програма 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии в системата на 

предучилищното и 

училищното образование“   

Съгласно 

сроковете на 

програмата.  

%  училища 

и детски 

градини 

подпомогнат

и в 

дейностите 

по 

програмата 

    100% По списък на 

МОН 

РУО 

Ст. експерт по 

математика 

 

 2.2. Квалифициране на 

учители за иновативно 

използване на ИКТ в 

обучението чрез 

внедряване на нови 

технологии. 

м.03.2020 г.  

 

брой 

учители 

 

 

0 100  РУО  

Ст. експерт за 

КПС 

Ст. експерт по 

математика 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и плана за 2019 г.    

 3.1. Популяризиране на 

системата  за валидиране 

на придобитите чрез 

неформално и 

самостоятелно учене 

знания, умения и 

компетентности в 

м.03-04. 

2020 г. 

Брой 

съвещания 

0  1  РУО,  

работодателскит

е организации и 

общински 

администрации 
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съответствието с ДОИ по 

професии. Методическа 

помощ и контрол по 

подпомагане на процеса за 

сертифициране на 

професионалните знания, 

умения и компетентности 

за придобиване на 

професионална 

квалификация. 

 3.2. Организиране на 

работни срещи с 

директорите на 

професионални гимназии, 

на тема: „Оптимизиране 

на държавния план-прием 

по професии, в 

съответствие с 

потребностите на пазара 

на труда”, във връзка с 

изготвяне на държавния 

план-прием по професии 

за учебната 2020/ 2021 г. 

м.12.2019 – 

м.01.2020 г. 

Брой 

работни 

срещи  

0 2 РУО  

 3.3. Осигуряване на 

държавен прием за 

вечерно и дуално 

обучение – 

популяризиране на 

възможностите за вечерно 

и дуално обучение в 

училищната мрежа на 

територията на област 

Добрич. 

м.01.2020 г. Брой 

училища  

0 съгласно 

предложеният

а 

РУО  

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020 г.) по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2015 – 2020 г.) 
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 4.1. Отбелязване на деня 

на толерантността в 

детски градини и училища 

16.11.2019 г. Брой 

ученици 

0 500 РУО, училища, 

детски градини, 

ЦПЛР, ЦСОП 

 

 4.2. Информационна 

кампания в училище: 

„Ранните бракове – 

традиция или вредна 

практика!“ 

м.11.2019 - 

м.01.2020 г. 

Брой 

училища 

0 5 РУО, училища  

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

 5.1. Организиране и 

провеждане на „Седмица 

на четенето“ в ДГ и 

училища на регион 

Добрич за утвърждаване 

на модели на добри 

практики за съвместна 

дейност с родители и 

местна общност в 

подкрепа на грамотността 

ноември, 

2019 г-

април, 2020 

г. 

Брой ДГ и 

брой 

училища, 

включили се 

в 

инициативат

а 

ДГ-86 

У-ща 69 

В зависимост 

от 

участвалите 

образователн

и институции 

Ст. експерт БЕЛ 

Ст. експерт ОНЕ 

 

 5.2. Координиране на 

дейностите във връзка 

реализиране на 

Националната стратегията 

за насърчаване и 

повишаване на 

грамотността през 

периода 2019/2020 г. – 

Национална седмица на 

четенето. 

Учебна 

2019/2020 

година 

 

 

Брой 

училища,  

Брой ДГ, 

общински 

администрац

ии 

0 100 РУО, училища, 

детски градини, 

общински 

администрации, 

 

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

2020 г.  

 6.1. Разширяване 

участието на социалните 

партньори в 

професионалната 

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

професионал

ни гимназии 

0 7 РУО, 

работодателски 

организации 
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подготовка за повишаване 

на качеството на 

придобиваните умения и 

компетентности. 

 6.2. Популяризиране на 

професиите по 

професионални 

направления на 

територията на областта 

чрез организиране на 

подходящи инициативи 

/Дни на отворените врати 

– по професионални 

гимназии, Ден на 

професиите/. 

м.03-04. 

2020 г. 

Брой 

училища с 

професионал

ни 

паралелки 

0 20 РУО, училища  

 6.3. Изпълнение на 

регионално ниво на 

Механизма за 

координиране на 

дейностите за 

популяризиране на 

професиите сред 

учениците от 

прогимназиален етап.  

Учебна 

2019/2020 

година   

(съгласно 

график на 

МОН) 

% училища с 

прогимназиа

лен етап 

0 % 100 % РУО, училища  

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 г.  

 7.1. НП„Квалификация“-

2019 г. и НП 

„Квалификация“-2020 г. 

- Провеждане на обучения 

на педагогически 

специалисти по НП 

„Квалификация“ 2019 г. 

на регионално ниво 

м. 09.2019 - 

м. 09.2020 г. 

Брой 

педагогичес

ки 

специалисти 

 Съгласно 

определените 

квоти от 

МОН и 

НЦПКПС 

 

75 

Ст. експерт за 

КПС 

2 групи по тематично 

направление 1 

„Компетентностен 

подход и 

образователни 

резултати“-Мярка І; 

1 група по тематично 

направление 4 

„Лидерство в 

образованието“- 
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Мярка ІІ. 

        

 7.2. НП „Мотивирани 

учители“ 

м.09.2019 – 

м.09.2020 г. 

Брой 

педагогичес

ки 

специалисти 

 Съгласно 

определените 

квоти от 

МОН 

Ст. експерт за 

КПС 

 

 7.3. НП „Система за 

национално 

стандартизирано външно 

оценяване”: 

организиране, 

координиране и 

провеждане на  

националните външни 

оценявания в 4., 7., 10.  

клас. 

м.05-06. 

2020 г. 

 

 

Брой 

ученици 

 

 

 

0 

 

 

 

8000 

 

 

 

 

РУО, МОН, 

ЦОПУО,  

училища 

 

 

 

 

 7.4. НП „Ученически 

олимпиади и състезания”. 

Модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи 

ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

- осъществяване на 

мониторинг на ниво 

училище;  

- изготвяне и представяне 

в МОН на информация за 

изпълнението на 

дейностите и за напредъка 

по модула (по образец);  

- методическо 

подпомагане на 

училищата при 

подготовка на проектните 

им предложения по НП за 

м.10.2019 - 

м.05.2020 г. 

Брой 

училища 

0 14 

 

РУО, 

ст. експерти 

съгласно заповед 

на началника на 

РУО, училища 
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съответния модул за 2020 

г.;  

- оценяване на 

постъпилите от 

училищата проектни 

предложения за 2020 г.; 

- представяне в МОН на 

протоколите с оценки за 

всяко проектно 

предложение по НП.  

 7.5. НП „Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда”. 

➢ Модул 

„Модернизиране на 

системата на 

професионалното 

образование“.  

➢ Модул 

„Подобряване на 

условията за 

лабораторна и 

експериментална 

работа по 

природни науки“. 

➢ Модул „Подкрепа 

на целодневното 

обучение на 

учениците”. 

➢ Модул 

„Културните 

институции като 

образователна 

среда“.  

➢ Модул „Оценяване 

 

 

 

м.06.2020 г. 

 

 

 

 

м.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

м.01.2020 г. 

 

 

 

м.06.2020 г. 

 

 

 

 

според 

 

 

 

Брой 

училища 

 

 

 

Брой 

училища 

 

 

 

 

 

Брой 

училища 

 

 

Брой 

училища 

 

 

 

Брой 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

според 

подадените 

заявки 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

7 (6 уч-ща и 1 

ЦСОП) 

 

 

4 

 

 

 

 

55 

РУО, 

ст. експерти 

съгласно заповед 

на началника на 

РУО, училища 
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и одобряване на 

проекти на 

познавателни 

книжки, учебници 

и учебни 

комплекти“. 

➢ Модул 

„Осигуряване на 

съвременна 

специализирана 

среда в центровете 

за специална 

образователна 

подкрепа чрез 

модернизиране на 

материалната база 

за предоставяне на 

подкрепа 

личностно 

развитие на децата 

и учениците“. 

графика на 

МОН 

 

 

 

 

според 

графика на 

МОН 

училища 

 

 

 

 

 

Брой ЦСОП 

 

 

 

 

 

 

0 
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 7.6. НП „Заедно в грижата 

за ученика“ 

➢ Модул 

„Осигуряване на 

условия за 

системно 

проследяване на 

личните 

постижения на 

учениците чрез 

създаване на 

индивидуално 

портфолио“ 

➢ Модул 

Учебна 

2019/2020 

година 

 

 

Брой 

училища 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

училища 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Според 

подадените 

заявления 

 

 

 

Според 

подадените 

заявления 

РУО, 

ст. експерти 

съгласно заповед 

на началника на 

РУО, училища 
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„Осигуряване на 

условия за екипна 

работа на 

учителите от 

началния етап с 

детски учители и с 

учители по учебни 

предмети от 

прогимназиалния 

етап“ 

 7.7. НП „Обучение за ИТ 

кариера”.  

Подпомагане на 

училищата 

кандидатстващи по 

програмата. 

м.04.2019 г. Брой 

ученици 

20 съгласно 

параметрите в 

програмата 

РУО,  

ст. експерт по 

математика 

 

 7.8. НП „Информационни 

и комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

училище”.  

Подпомагане 

обновяването на 

училищната 

инфраструктура, чрез 

внедряване на 

интелигентни 

централизирани 

терминални решения, 

модерни и иновативни 

технологии и обновяване 

на съществуващата 

компютърна техника. 

съгласно 

сроковете на 

МОН  

Брой 

училища и 

детски 

градини 

0 съгласно 

параметрите в 

програмата 

РУО,  

ст. експерт по 

математика 

 

 7.9. НП „Квалификация”.  

Информационно и 

организационно 

м.09.2019 – 

м.08.2020 г.  

квота 0 съобразно 

квотите на 

МОН и 

Ст. експерт за 

КПС 
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осигуряване на 

дейностите по изпълнение 

на НП „Квалификация“. 

НЦПКПС Своевременно 

информиране на 

ДГ и училища за 

предложенията 

на МОН и 

НЦПКПС 

 7.10. НП „Заедно за всяко 

дете“. 

➢ Модул 

„Подпомагане на 

екипите за обхват“; 

 

➢ Модул „Добри 

практики за 

взаимодействие с 

родителите на 

институциите от 

предучилищното и 

училищното 

образование ”. 

Учебна 

2019/2020 

година 

 

 

Брой 

образовател

ни 

институции 

 

 

 

Брой 

образовател

ни 

институции 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

според броя 

на  заявките 

 

 

5 

 

 

РУО, 

образователни 

институции 

 

 

 

 

РУО, 

образователни 

институции 

 

 

 

 7.11. НП „Оптимизация на 

вътрешната структура на 

персонала“. 

Учебна 

2019/2020 

година 

брой 

държавни 

училища 

0  според броя 

на подадените 

заявки 

началник на 

отдел АПФСИО 

 

 7.12. НП „Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда и сигурност в 

училище“. 

➢ Модул „Създаване 

на достъпна 

архитектурна 

среда“. 

 

Модул „Сигурност в 

училище“. 

Учебна 

2019/2020 

година 

 

 

 

 

 

 

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

училища 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

училища 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

според броя 

на 

кандидатства

щите 

училища 

 

според броя 

на 

кандидатства

щите 

училища 

РУО 

 

 

 

 

 

 

 

РУО 
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 7.13. НП „Без свободен 

час”: 

➢ Модул „Без 

свободен час в 

училище“: 

- Подпомагане на  

училищата при 

оформяне на 

документите при 

кандидатстване и 

проверка на 

достоверността на 

представената 

информация; 

- Осъществяване на 

текущ контрол по 

изпълнение на 

дейностите, 

допустими по 

мярката; 

- Изготвяне на 

окончателен отчет 

за изпълнението на 

мярката за 2019 г. 

➢ Модул „Без 

свободен час в 

детската градина“: 

- Подпомагане на  

детските градини 

при оформяне на 

документите при 

кандидатстване и 

проверка на 

достоверността на 

представената 

 

 

 

Учебна 

2019/2020 

година 

 

 

 

 

 

м.12.2019 г.   

 

 

м.01.2020 г. 

 

Учебна 

2019/2020 

година 

 

 

 

 

 

м.12.2019 г.   

 

 

м.01.2020 г. 

 

 

 

Брой 

училища 

 

 

 

 

 

 

Брой 

училища 

 

 

 

 

Брой ДГ 

 

 

 

 

 

Брой ДГ 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

РУО,  

ст. експерт по 

ОНГОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУО,  

ст. експерт по 

ОНЕ 
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информация; 

- Осъществяване на 

текущ контрол по 

изпълнение на 

дейностите, 

допустими по 

мярката; 

- Изготвяне на 

окончателен отчет 

за изпълнението на 

мярката за 2018 г. 

 

 7.14. НП “Иновации в 

действие 

- Модул 1: „ Мобилност за 

популяризиране и 

мултиплициране на добри 

иновации между 

иновативни училища, 

публични изяви и 

продукти представящи 

обмена на иновации“ 

- Модул 2: „Мобилност за 

популяризиране и 

мултиплициране на добри 

иновации на училища, 

които не са в Списъка на 

иновативните училища 

м.09.2019 –  

м.12.2019 г. 

Брой 

училища 

0 20 РУО, 

иновативни 

училища 

 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 8.1 Организация и 

контрол по проект 

„Активно приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“ 

м.08.2019 - 

м.09.2020 г.   

 

Брой 

училища 

69 Одобрените 

детски 

градини и 

училища 

Екип от РУО, 

образователни 

институции 
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 8.2. Проект 

BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за 

професионално развитие 

на педагогическите 

специалисти“, финансиран 

от Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

2014-2020 г., Дейност 1 и 

Дейност 2.  

Организация, изпълнение 

и управление на 

дейностите по обучения 

на регионално ниво 

м.09.2019 -  

м.09.2020 г. 

Брой 

педагогичес

ки 

специалисти 

 Съгласно 

определените 

квоти от 

МОН 

Гл. счетоводител 

Ст. експерт за 

КПС 

 

 8.3. Проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“. 

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

училища 

0 според броя 

на 

кандидатства

щите 

Екип от РУО, 

образователни 

институции 

 

 8.4. Координиране на 

дейностите по Проект 

BG05M2OP001-3.004 

„ОГРАМОТЯВАНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1” – 

„Нов шанс за успех” 

м.09.2019  - 

м.06.2020  г. 

Брой 

училища 

2 2 Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерт по 

математика 

 

9. Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители  

 9.1. Подпомагане 

организирането на 

квалификационна дейност 

в образователните 

институции и 

предоставяне на 

информация за 

предстоящи обучения и 

квалификационни 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

 % 100 100 Ст. експерт за 

КПС 
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курсове, предложени от 

различни обучителни 

организации. 

 9.2. Признаване от 

Началника на РУО-

Добрич на 

квалификационни кредити 

от повишаване на 

квалификацията на 

педагогически 

специалисти чрез 

проведено обучение или 

участие в друга форма на 

повишаване на 

квалификация, проведена 

от организации извън 

посочените в чл. 43 на 

Наредба № 15/22.07.2019 

г., съгласно  чл. 50 на 

Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. 

м.02.2020 -  

м.07.2020 г. 

Брой 

издадени 

удостоверен

ия 

 Съгласно 

подадените от 

педагогическ

ите 

специалисти 

заявления 

Комисия, 

определена със 

заповед на 

началника на 

РУО-Добрич 

 

 9.3. Поддържане на 

електронен регистър за 

обявените от 

образователните 

институции на 

територията на областта 

свободни работни места в 

сайта на РУО – Добрич.  

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

регистри  

0  1  отдел АПФСИО  

 9.4. Сключване на трудови 

договори, актове за 

изменение и прекратяване 

на трудови 

правоотношения и 

налагане на 

Учебна 

2019/2020 

година 

% 0 100% отдел АПФСИО  



18 
 

дисциплинарни наказания. 

 9.5.  Издаване на 

административни актове 

за промяна на работните 

заплати, допълнителни 

трудови възнаграждения и 

награди  на директорите, 

на основание КТ и 

Правила за определяне на 

работните заплати на 

директорите на общински 

и държавни училища, на 

центровете за специална 

образователна подкрепа, 

на центровете за подкрепа 

за личностно развитие по 

чл. 49, ал. 3 от ЗПУО 

Учебна 

2019/2020 

година 

% 0 100% отдел АПФСИО  

 9.6.  Оценка на 

резултатите от труда на 

директорите на общински 

и държавни училища и 

центрове за подкрепа за 

личностно развитие за 

учебната  2018/2019 

година. 

м.10.2019  г. Брой 

училища и 

обслужващи 

звена 

0  77 отдели ОМДК и 

АПФСИО 

 

 9.7.  Правни консултации 

при постъпили устни и 

писмени запитвания от 

страна на директори  и  

учители. 

Учебна 

2019/2020 

година 

% 0 100% отдел АПФСИО  

 9.8. Организационно-

педагогическо и 

административно 

подпомагане на 

директорите на училищата 

септември – 

октомври 

2019 г. 

 

 

Брой 

директори 

 

0 120 

 

старши експерти 

по от отдел 

ОМДК 
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по кадрови въпроси и при 

изготвяне на планиращата 

училищна документация. 

 

 9.9. Изготвяне на 

предложения за 

удостояване с награди и 

отличия на педагогически 

специалисти: „Константин 

Величков“, „Неофит 

Рилски“, „Иван Рилски“,  

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

наградени 

педагогичес

ки кадри  

0 в зависимост 

от 

предложеният

а  

РУО,  

началници на 

отдели,  

ст. експерти  

 

 9.10. Дейности по 

изпълнение на ПМС № 

129/ 11.07.2000 г. относно 

условията и реда за 

предоставяне и 

разходване на 

предвидените в 

централния бюджет 

средства за подпомагане 

на физическото 

възпитание и спорта в 

детските градини и в 

училищата.  

м.02-04. 

2020 г.  

Брой 

участващи 

ДГ и 

училища  

0 В зависимост 

от постъпили 

проектни 

предложения  

РУО,  

Общински 

администрации, 

училища и ДГ  

 

 9.11. Дейност на 

Комисията по признаване 

на завършени етапи на 

училищното обучение или 

степени на образование и 

професионална 

квалификация по 

документи, издадени от 

училища на чужди 

държави, съгласно 

заповед на министъра на 

Учебната 

2019/2020 

година 

Брой 

издадени 

документи  

0  в зависимост 

от 

постъпилите 

заявления  

РУО, 

председател на 

комисията, 

старши 

експерти-

членове на 

комисията 
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образованието и науката.  

 9.12. Изготвяне на 

експертни становища във 

връзка с промени в 

нормативните актове в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование. 

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

експертни 

становища  

0 в зависимост 

от 

постъпилите 

искания 

РУО, старши 

експерти и 

служители в 

РУО  

 

 9.13. Организация и 

провеждане на дейности 

за оценяване на 

пригодността на учебници 

и учебни помагала.  

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

кампании  

0  в зависимост 

от стартирали 

процедури  

РУО, старши 

експерти  

 

10. Регионални дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена чрез 

проучване на потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН. 

 10.1. Подпомагане 

организирането на 

училищната 

квалификационна дейност 

и предоставяне на 

информация за 

предстоящи обучения и 

квалификационни 

курсове, предложени от 

различни обучителни 

организации 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

% 100 100 Ст. експерт за 

КПС  

 

 

 10.2. Дейности на 

регионално ниво по 

изпълнението на проект 

по процедура 

„Квалификация на 

педагогическите 

специалисти“ с конкретен 

бенефициент МОН, по ОП 

„НОИР“ 

м.10.2019 -

м.08.2020 г. 

Брой 

обучени 

педагогичес

ки 

специалисти 

 Съгласно 

определените 

от МОН 

квоти за 

област 

Добрич за 

съответната 

учебна година 

Ст. експерт за 

КПС 

Нач. отдел 

ОМДК  

Експерти от 

отдел ОМДК 

Експерти от 

отдел АПФСИО 
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 10.3. Признаване от 

Началника на РУО-

Добрич на 

квалификационни кредити 

от повишаване на 

квалификацията на 

педагогически 

специалисти чрез 

проведено обучение или 

участие в друга форма на 

повишаване на 

квалификация, проведена 

от организации извън 

посочените в чл. 43, ал. 2 

на Наредба № 

12/01.09.2016 г., съгласно  

изискванията на чл. 50 на 

Наредба № 12 от 

01.09.2016 г. 

м.02.2020 г. 

и м.07.2020 

г. 

Брой 

издадени 

удостоверен

ия 

Съгласно 

подадените от 

педагогическ

ите 

специалисти 

заявления 

 Комисия 

определена със 

заповед на 

началника на 

РУО-Добрич 

 

 10.4. Организиране на 

работни срещи, семинари, 

обучения и др. с 

директори и заместник-

директори на регионално 

ниво по актуални теми. 

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой срещи, 

семинари, 

обучения и 

др. 

4 4 Началник РУО 

Началник отдел 

ОМДК 

Ст. експерт ОСО 

Ст. експерт ПОО 

 

 10.5. Организиране на 

работни срещи  с 

учителите по учебни 

дисциплини  във връзка с 

организацията на учебната 

година. 

м.09-10. 

2019 г. 

 

Брой срещи 

 

0 15 Ст. експерти по 

от отдел ОМДК 

 

 

 10.6. Организиране и 

провеждане на обучение 

на начални учители на 

тема: „Компютърно 

м.10.2019 – 

м. 04.2020 г. 

Брой 

педагогичес

ки 

специалисти 

 75 Ст. експерт за 

КПС  

Ст. експерт за 

ОНЕ 
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моделиране“ - ІІІ и ІV 

клас 

 10.7. Организиране на 

работни срещи, обучения, 

семинари, тренинги и др. 

за педагогически 

специалисти на 

регионално ниво по 

актуални теми. 

м.09.2019 – 

м.08.2020 г. 

Брой   Нач. отдел 

ОМДК; 

 ст. експерти от 

отдел ОМДК;  

ст. експерт за 

КПС 

 

 10.8. Осигуряване на 

условия за продължаваща 

квалификация на 

учителите по 

дисциплините от КОО при 

подготовка и защита на 

ПКС. 

м.10.2019 – 

м.07.2020 г. 

 

 

Брой 

педагогичес

ки 

специалисти 

 

0 60 

 

Ст. експерти по 

КОО 

 

 

 10.9. Методическа помощ 

на новоназначени учители 

и на млади специалисти 

по отделните учебни 

предмети на УУП. 

м.09-11. 

2019 г. 

 

Брой 

учители  

 

0 15 Ст. експерти по 

КОО 

 

 

 10.10. Методическа 

подкрепа на 

новоназначени или 

неспециалисти  

 учители по математика 

и/или информационни 

технологии подкрепа чрез 

участие в провеждане на 

учебни часове /по 

информация от заверен 

Списък-образец №1 на 

училищата /  

 

м.11.2019 -

м.12.2019 г. 

Брой учебни 

часове 

0 2 

 

Ст. експерт по 

математика 

 

 10.11. Методическа м.11.2019 - Брой 0 1 Ст. експерт по  
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подкрепа на учители по 

математика от училища, 

показали ниски резултати 

на НВО - математика VII 

клас през учебната 

2018/2019 г  чрез 

организиране на работна 

среща за споделяне на 

добри практики с учители 

преподаващи математика 

в прогимназиален етап от 

училища с високи 

резултати на НВО по 

математика за учебната 

2018/2019 г. 

м.03.2020 г. работни 

срещи 

математика 

 10.12. Работна среща с 

учителите по природни 

науки 

„Компетентностният 

подход в обучението по 

природни науки. Обмен на 

добри педагогически 

практики“ 

до м.06. 

2020 г. 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Ст. експерт по 

ПНЕ 

 

 10.13. Методическа 

подкрепа на учители по 

ПНЕ от област Добрич 

чрез участие на експерта в 

провеждане на учебни 

часове  

м.10.2019 - 

м.05.2020 г. 

Брой учебни 

часове 

0 3 Ст. експерт по 

ПНЕ 

 

 10.14. Методическа 

помощ на млади и 

новоназначени начални 

учители  

м.09.2019 - 

м.05.2020 г. 

Брой 

учители 

0 Съгласно 

Образец 1 за  

уч. 2019-2020 

г. 

Ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 10.15. Организиране и 

провеждане работна 

м.10.2019 г. Брой 

съвещания 

0 1 Ст. експерт за 

ОНЕ 
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методическа среща с 

учителите в начален етап, 

преподаващи в IV клас 

във връзка с новия формат 

на НВО за учениците в IV 

клас. 

 10.16. Оказване на 

методическа помощ на 

учителите в начален етап 

при изготвяне на  изпитни 

материали за провеждане 

на вътрешно оценяване по 

новия формат на НВО  

м.09.2019 - 

м.04.2020 г. 

 

Брой 

учители 

0 20 Ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 10.17. Споделяне на добри 

практики за начални 

учители „Моето 

педагогическо ежедневие“  

м.04.2020 - 

м.06.2020 г. 

Брой 

учители 

0 3 Ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 10.18. Методическа 

подкрепа и насоки за 

работа при изготвяне на 

оценка на децата и 

учениците със СОП от 

ЕПЛР в детските градини и 

училищата 

м.09.2019 г. Брой 

училища и 

ДГ 

69 86 69 86 Ст. експерт по 

ПО 

 

 10.19. Методическа 

подкрепа на директорите 

на ЦПЛР на територията на 

област Добрич при 

организиране на 

дейностите за осигуряване 

на обща подкрепа за 

личностно развитие в 

ЦПЛР.  

м.10.2019 г. Брой ЦПЛР 5 5 Ст. експерт по 

ПО 

 

 10.20. Методическа 

подкрепа на директора на 

м.09.2019 - 

м.10.2019 г. 

Брой ЦСОП 1 1 Ст. експерт по 

ПО 
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ЦСОП с. Кранево, общ. 

Балчик при изпълнение на 

дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на 

учениците в ЦСОП  

 

11. Регионални мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти 

 11.1. Подкрепа и 

поощряване въвеждането 

на електронен дневник в 

образователните 

институции. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

неприложим

о 

неприложимо неприложимо РУО, 

образователни 

институции 

 

 11.2. Прилагане на 

възможностите на 

облачните технологии при 

събиране, обобщаване и 

анализиране на 

информация, свързана с 

образователния процес от 

образователните 

институции на 

територията на област. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

% 0 100 % РУО:  

отдел ОМДК, 

отдел АПФСИО 

 

 11.3. Поддържане и 

актуализиране на меню: 

„Образци на документи“ в 

сайта на РУО. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

Брой 

регистри  

0  1  РУО:  

отдел ОМДК, 

отдел АПФСИО 

 

 11.4. Работа с електронно 

подписани документи. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

неприложим

о 

неприложимо неприложимо РУО:  

отдел ОМДК, 

отдел АПФСИО 

 

 11.5. Събиране на текуща 

информация за 

състоянието на 

образователните 

институции чрез 

електронна поща, а не 

чрез официално 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

% 0 100 % отдел ОМДК, 

отдел АПФСИО 

 



26 
 

регистрирани писма. 

 11.6. Служебно 

обработване на налична 

информация и данни. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

% 0 100 % РУО,  

отдел ОМДК,  

отдел  АПФСИО 

 

12. Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции 

 12.1. Изготвяне на 

експертни становища във 

връзка с оптимизиране на 

училищна мрежа за 

учебната 2019/2020 г. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

неприложим

о 

неприложимо неприложимо РУО   

 12.2. Организационно-

координиращи дейности, 

съвместно с 

представители на 

общините.  

м.05.2020 г. неприложим

о 

неприложимо неприложимо РУО   

 12.3. Контрол на 

създадената от 

директорите на училища 

организация за опазване и 

възстановяване на 

учебниците, предоставени 

за ползване със срок над 

една учебна година. 

м.11.2019 г. Брой 

училища 

0 4 РУО  

13.  Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием 

 13.1. Проучване на 

обществените нагласи и 

обобщаване на 

информацията за 

подготовка на държавния 

план-прием 

м.11.2019 г.    Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерт по 

ОСО 

Ст. експерт по 

ПОО 

 

 13.2. Организиране на 

работна среща с 

директорите на 

професионални гимназии 

и социалните партньори 

м.12.2019 г. Брой срещи 

 

0 1 Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерт по 

ОСО 

Ст. експерт по 
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на тема: „Оптимизиране 

на държавния план-прием 

по професии за учебната 

2019 / 2020 година, в 

съответствие с 

потребностите на пазара 

на труда“ 

ПОО 

 13.3. Изготвяне на 

експертни оценки за 

обучение по нови 

професии 

м.01.2020 г. Брой оценки 

 

0 съгласно 

внесените 

предложения 

Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерт по 

ПОО 

 

 13.4. Организиране на 

работна среща с 

директорите на СУ и 

профилирани гимназии и 

представители на 

общините във връзка с 

изготвяне на държавен 

план-прием в 

профилирани гимназии и 

профилирани паралелки в 

СУ за учебната 2019 / 

2020 година 

м.12.2019 г.  Брой срещи 

 

0 1 Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерт по 

ОСО 

 

 13.5. Представяне и 

съгласуване на 

планирания държавен 

прием в „Постоянна 

комисия по заетостта" към 

Областния съвет, с 

участието на 

представители на 

социалните партньори, 

БСК и други 

заинтересовани лица. 

м.02.2020 г. Брой 

заседания 

 

0 1 Началник на 

РУО  Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерт по 

ПОО 

 

 13.6. Организиране и м.04.2020 г. Брой 0 69 Нач. отдел  
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провеждане на работна 

среща с директорите на 

училища във връзка с 

дейностите за реализиране 

на държавния план-прием 

за учебната 2019 / 2020 

година 

участници 

 

ОМДК 

Ст. експерт по 

ОСО 

Ст. експерт по 

ПОО 

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

оценявания 

 14.1. Определяне състава 

на регионалната комисия 

за организиране и 

провеждане на ДЗИ, 

заповед за комисия и 

утвърждаване на график 

на дейностите за сесия 

май-юни и сесия август-

септември 2020 г. 

м.02.2020 -  

м.06.2020 г. 

Брой 

заповеди 

2 2 Началник на 

РУО 

 

 14.2. Координиране на 

дейностите при 

определяне на оценители, 

членове на националните 

комисии за проверка и 

оценка на изпитните 

работи от ДЗИ. 

м.03.2020 г. Брой 

оценители 

по учебни 

предмети 

Брой 

одобрени 

Брой 

одобрени 

Началник отдел 

„ОМДК“ 

Ст. експерт ОСО 

Ст. експерти по 

КОО 

 

 14.3. Координиране и 

организиране на обучение 

на длъжностните лица за 

провеждане на ДЗИ. 

м.04-05. 

2020 г.  

 

Брой 

длъжностни 

лица 

Съгласно 

заповеди 

Съгласно 

заповеди 

Началник отдел 

„ОМДК“ 

Ст. експерт ОСО 

 

 

 14.4. Организиране на 

работни съвещания с 

директори на училища във 

връзка с провеждане на 

национално външно 

оценяване – ІV клас. 

м.04.2020 г. Брой 

съвещания 

1 1 Началник отдел 

„ОМДК“ 

Ст. експерт ОНЕ 

 

 



29 
 

 14.5. Формиране на 

регионални комисии за 

организация и контрол на 

дейностите по национално 

външна оценяване в ІV, 

VІІ и Х клас. 

м.04.2020 г. Брой 

заповеди 

3 3 Началник на 

РУО 

 

 14.6. Провеждане на 

работна среща с 

директорите на училища, 

в които се провежда 

обучение в ХІІ клас във 

връзка с организацията на 

дейностите по провеждане 

на ДЗИ – изясняване на 

проблемите, възникнали 

при предходни изпитни 

сесии, образци на 

документи и др. 

м.02.2020 г. Брой 

участници 

26 26 Началник отдел 

„ОМДК“ 

РКОПДЗИ 

 

 

 14.7. Изпълнение на 

дейностите по 

организиране и 

провеждане на ДЗИ в 

периода февруари-

септември съгласно 

график на дейностите, 

определен със заповед на 

министъра на 

образованието и науката. 

м.02.2020 - 

м.09.2020 г. 

Брой 

дейности 

Съгласно 

заповед на 

министъра 

Съгласно 

заповед на 

министъра 

Началник отдел 

„ОМДК“ 

РКОПДЗИ 

 

 

 14.8. Контрол по 

организацията и 

провеждането на ДЗИ в 

дните на изпитите 

м.05.2020 г. Брой 

проверки 

2 2 Ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 14.9. Координиране на 

дейностите по 

организация и провеждане 

м.05.2020 г. 

(график на 

МОН) 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 100% Ст. експерт ОНЕ  
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на НВО в ІV клас. 

 14.10. Координиране на 

дейностите по 

организация и провеждане 

на НВО в VІІ клас. 

м.06.2020 г. 

(график на 

МОН) 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 100% Ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 14.11. Координиране на 

дейностите по 

организация и провеждане 

на НВО в Х клас. 

м.06.2020 г. 

(график на 

МОН) 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 100% Ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 14.12. Организиране и 

провеждане на работна 

среща с директорите на 

училища относно 

изпълнение на заповеди 

на министъра на 

образованието и науката 

за провеждане на НВО в 

ІV, VІІ и Х клас. 

м.04-06. 

2020 г.  

Брой 

участници 

69 69 Началник на 

РУО,  

началник отдел 

ОМДК, 

председатели на 

регионални 

комисии 

 

 14.13. Анализ на 

резултатите от ДЗИ по 

БЕЛ и ДЗИ ІІ 

м.07.2020 г. Брой 

анализи 

Съгласно 

изпитите 

Съгласно 

изпитите 

Ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 14.14. Анализ на 

резултатите от НВО в ІV, 

VІІ и Х клас 

м.07.2019 г. Брой 

анализи 

Съгласно 

изпитите 

Съгласно 

изпитите 

Ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

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

календар на МОН 

 15.1. Координиране и 

контрол на изпълнението 

на дейността на 

директорите на училища 

по подготовка и 

провеждане на общински 

кръгове на олимпиади  

По график 

съгласно 

заповед на 

МОН 

Брой 

училища 

69  Ст. експерти по 

КОО 

 

 15.2. Организиране и 

провеждане на областните 

м.02.2019 -

м.04.2020 г. 

Брой 

училища 

69  Ст. експерти по 

КОО 
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кръгове на олимпиадите, 

националните състезания 

и  състезания по 

професии, съгласно 

заповед на министъра на 

образованието и науката и 

утвърдените регламенти 

 

 16.3. Координация и 

съдействие относно 

организацията и 

провеждането на изявите, 

планирани в Националния 

календар за 

извънучилищни дейности 

и в Националния спортен 

календар за учебната 2019 

/ 2020 година; 

Учебна  

2019 / 2020 

година 

Брой 

дейности 

0 съгласно 

Национален 

календар на 

МОН 

Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерти по 

КОО 

Ст. експерт по 

ПОО 

 

 16.4. Финансово 

обезпечаване на 

дейностите, включени в 

Националния календар на 

извънучилищните 

дейности на МОН и от 

Националния спортен 

календар – областни и 

национални кръгове. 

м.02.2020 - 

м.06.2020 г. 

Брой 

дейности 

0 съгласно 

Национален 

календар на 

МОН 

Нач. отдел 

АПФСИО 

 

 16.5. Организиране, 

координиране и 

провеждане на 

националната 

интердисциплинарна 

олимпиада „Знам и мога“ 

за учениците от ІV клас 

м.01.2019 г.- 

м.03.2019 г.  

Брой 

дейности 

 

0 съгласно 

график на 

МОН 

Ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 16.6. Координиране и 

контролиране на 

09. 2019 г. – 

09. 2020 г. 

Брой 

училища 

Училища в 

страната 

25 Ст. експерт по 

ОНГОР 
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дейностите по НК по ГО 

„Семейство – училище – 

общество“ 

 

16. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции 

 16.1. Тематични проверки 

 16.1.1. „Прилагане на 

Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

деца и ученици в 

училище“ 

м.12.2019 г. Брой 

училища 

69 5 училища: 

СУ “Асен 

Златаров“,  

гр. Шабла; 

СУ „Никола  

Й. Вапцаров“, 

гр. Г. Тошево; 

СУ „Христо 

Смирненски“, 

с. Крушари; 

СУ „Йордан 

Йовков“,  

гр. Тервел; 

СУ „Димитър 

Талев“,  

гр. Добрич; 

Ст. експерт ОСО  

 16.1.2. „Съхранение и 

водене на задължителната 

училищна документация“ 

м.03.2020 г. Брой 

училища 

69 5 училища: 

ОУ „Йордан 

Йовков“,  

гр. Каварна; 

ОУ „Отец 

Паисий“,  

с. Лозенец; 

ОУ „Св.Св. 

Кирил и 

Методий“,  

с. Дончево; 

ОУ „Христо 

Смирненски“, 

гр. Г. Тошево; 

Ст. експерт ОСО  
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ОУ „Георги 

Раковски“,  

с. Сенокос; 

 16.1.3. „Измерване нивото 

на знанията на учениците 

от VІІ клас по БЕЛ чрез 

тест ВО и съпоставимост 

на резултатите от 

вътрешно и НВО 

оценяване”- І срок  

 

м.12.2019 г. 

 

. 

Брой 

училища 

5 5 училища:  

ОбУ "Пейо К. 

Яворов“,  

с. Стефаново; 

ОУ „Христо 

Ботев“,  

с. Кардам; 

ОУ „Васил 

Левски“,  

с. Божурово; 

ОУ „Отец 

Паисий“,  

с. Нова 

Камена; 

ОУ „Отец 

Паисий“,  

с. Лозенец; 

Ст. експерт по 

БЕЛ 

 

 16.1.4. „Измерване нивото 

на знанията на учениците 

от VІІ клас по БЕЛ чрез 

тест ВО и съпоставимост 

на резултатите от 

вътрешно и НВО 

оценяване”- ІІсрок  

 

м.04.2020 г. 

 

. 

Брой 

училища 

5 5 училища:  

ОбУ „Пейо К. 

Яворов“,  

с. Стефаново; 

ОУ „Христо 

Ботев“,  

с. Кардам; 

ОУ „Васил 

Левски“,  

с. Божурово; 

ОУ „Отец 

Паисий“,  

с. Нова 

Камена; 

ОУ „Отец 

Ст. експерт по 

БЕЛ 
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Паисий“,  

с. Лозенец; 

 16.1.5. Планиране и 

реализиране на 

обучението по БЕЛ 

м.11.2019 -

м.04.2020 г. 

Брой 

училища 

59 4.училища: 

ОУ „Христо 

Смирненски“, 

гр. Г. Тошево; 

ОУ „Васил 

Левски“,  

с. 

Преселенци; 

СУ „Стефан 

Караджа“,  

гр. Каварна; 

ОУ „Климент 

Охридски“,  

с. Смолница; 

Ст. експерт по 

БЕЛ 

 

 16.1.6. “Планиране и 

реализиране на 

обучението по чужд език“ 

м.11.2019 - 

м.04.2020 г. 

Брой 

училища 

59 4 училища: 

СУ „Христо 

Ботев“,  

гр. Балчик; 

ОУ „Антим 

I“, гр. Балчик; 

СУ „Стефан 

Караджа“,  

гр. Каварна; 

ОУ „Георги 

Раковски“,  

с. Сенокос; 

ст.експерт по ЧЕ 

и по МЕ 

 

 16.1.7. „Планиране и 

качество на обучението по 

математика във връзка с 

НВО в VII клас“ 

м.02.-03. 

2019г. 

Брой 

училища 

55 4 училища: 

ОУ "Климент 

Охридски", 

с. Смолница; 

ОУ "Отец 

Паисий", 

с. Овчарово; 

Ст. експерт по 

математика 
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ОУ "Отец 

Паисий", 

с. Батово; 

ОУ "Отец 

Паисий", 

с. Лозенец; 

 16.1.8. „Планиране, 

организация и провеждане 

на учебния процес по 

математика в X клас във 

връзка с въвеждането на 

новите учебни програми.“ 

м.03.-05. 

2020 г. 

Брой 

училища 

0 4 училища: 

ОбУ „Добри 

Войников“,  

с. Победа; 

ОбУ „П. К. 

Яворов“,  

с. Стефаново; 

СУ „Никола 

Вапцаров“,  

с. Карапелит; 

ПМГ „Иван 

Вазов“,  

гр. Добрич; 

Ст. експерт по 

математика 

 

 16.1.9. „Планиране, 

качество на обучението по 

ОНГОР и спазване на 

изискванията за оценяване 

постиженията на 

учениците от учители 

неспециалисти по 

ОНГОР“ 

м.11.2019 - 

м.12.2019 г. 

 

Брой 

училища 

69 4 училища: 

ОУ „Отец 

Паисий“,  

с. Батово - 

ГИ; 

- ОУ „Св.св. 

Кирил и 

Методий“,  

с. Ведрина –  

ГИ и ИЦ; 

СУ „Никола  

Й. Вапцаров“,  

гр. Г. Тошево 

-философия; 

- ОУ „Васил 

Левски“,  

Ст. експерт по 

ОНГОР 

 



36 
 

с. Соколово - 

ИЦ и ГИ; 

 16.1.10. „Прилагане на 

новите учебни програми и 

материално-техническо 

обезпечаване на 

експерименталната работа 

по природни науки в Х 

клас” 

м.11.2019 - 

м.01.2020 г. 

брой 

училища 

32 4 училища: 

СУ „Никола 

Вапцаров“,  

с. Карапелит; 

ОбУ „Пейо К. 

Яворов“,  

с. Стефаново; 

ОбУ „Йордан 

Йовков“,  

гр. Добрич; 

Спортно 

училище 

„Георги Ст. 

Раковски“,  

гр. Добрич; 

Ст. експерт по 

ПНЕ 

 

 16.1.11. „Оценяване на 

резултатите от обучението 

по химия и опазване на 

околната среда в ІХ клас, 

съпоставимост между 

вътрешно и външно 

оценяване (чрез тест от 

РУО)“ 

м.03 2020 г. 

– м.04. 2020 

г. 

брой 

училища 

31 4 училища: 

СУ „Димитър 

Талев“,  

гр. Добрич; 

СУ „Любен 

Каравелов“,  

гр. Добрич; 

ПМГ „Иван 

Вазов“,  

гр. Добрич; 

СУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий“,  

гр. Добрич; 

Ст. експерт по 

ПНЕ 

 

 16.1.12. Прилагане на 

новите учебни програми в 

VІІІ и ІХ клас  по 

предмети от 

м.12.2019 - 

м.04.2020 г. 

Брой 

училища 

20 3 Ст. експерт по 

ПОО 
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професионалната 

подготовка. 

 16.1.13. Организация и 

провеждане на изпитите за 

степен на професионална 

квалификация и участието 

на бизнеса в тях.  

м.06.2020 г. Брой 

училища 

20 3 Ст. експерт по 

ПОО  

 

 16.1.14. Измерване нивото 

на знанията на учениците 

от IV  клас по БЕЛ и 

Математика чрез тест ВО 

и съпоставимост на 

резултатите от вътрешно и 

НВО оценяване. 

м.11.2019 г. Брой 

училища 

4 училища 4 училища: 

ОУ „Панайот 

Волов“,  

гр. Добрич; 

ОУ „Васил 

Левски“,  

с. Коритен; 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“,  

с. Белгун; 

ОУ „Неофит 

Рилски“,  

с. Ловчанци. 

Ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 16.1.15. Измерване нивото 

на знанията на учениците 

от IV  клас по БЕЛ и 

Математика чрез тест ВО 

и съпоставимост на 

резултатите от вътрешно и 

НВО оценяване. 

м.02.2020 г. Брой 

училища 

4 училища 4 училища: 

ОУ „Панайот 

Волов“,  

гр. Добрич; 

ОУ „Васил 

Левски“,  

с. Коритен; 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“,  

с. Белгун; 

ОУ „Неофит 

Рилски“,  

с. Ловчанци; 

Ст. експерт за 

ОНЕ 
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 16.1.16. „Организация на 

дейностите свързани с 

ранното оценяване на 

потребностите и 

превенция на 

обучителните затруднения 

на децата  в детските 

градини“ 

 

м. 11.2019 - 

м. 01.2020 г. 

 

Брой ДГ 86 

 

8 ДГ 

ДГ „ Знаме на 

мира“, 

гр. Балчик;  

ДГ „Пролет“, 

гр. Г. Тошево; 

ДГ №10  

„ Слънчице“, 

гр. Добрич; 

ДГ,  

с. Паскалево; 

ДГ „ Радост“, 

гр. Каварна; 

ДГ, 

с. Крушари; 

ДГ „Първи 

юни“, 

гр. Тервел; 

ДГ, гр. 

Шабла; 

Ст. експерт по 

ПО 

 

 16.1.17. „Организация на 

дейностите свързани с 

ресурсното подпомагане и 

изпълнение на 

индивидуалните учебни 

планове и индивидуалните 

учебни програми на 

децата и учениците със 

специални образователни 

потребности” 

 

 

м.01.-03. 

2020 г. 

 

 

Брой 

училища 

69 

 

8 училища 

ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“, 

гр. Балчик; 

ОУ „Христо 

Смирненски“ 

гр. Г. Тошево; 

ОУ „Христо 

Ботев“, 

гр. Добрич; 

ОУ „Стефан 

Караджа“, 

гр. Добрич; 

ОУ „Христо 

Ст. експерт по 

ПО 
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Ботев“, 

с. Стожер; 

СУ „Стефан 

Караджа“, 

гр. Каварна; 

СУ „Йордан 

Йовков“, 

гр. Тервел; 

СУ „Христо 

Смирненски“, 

с. Крушари; 

 16.1.18. „Дейности на 

директора и  

Координиращия екип за 

осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на 

децата и учениците в 

ЦСОП област Добрич” 

м.11.2019 г. 

м.01.2020 г. 

 

Брой ЦСОП 3 

 

ЦСОП „Акад. 

Тодор 

Самодумов“, 

с. Кранево; 

Ст. експерт по 

ПО 

 

 16.1.19. Планиране, 

провеждане и отчитане на 

институционалната 

квалификационна дейност 

м.02-04. 

2020 г. 

Брой 

училища 

69 5 училища 

ОУ „Стефан 

Караджа“, 

с. Житница; 

СУ „Никола 

Вапцаров“,  

с. Карапелит; 

ОУ „Неофит 

Рилски“,  

с. Ловчанци; 

ОУ „Георги 

С. Раковски“,  

с. Сенокос; 

ОУ „васил 

Левски“,  

с. 

Преселенци; 

Ст. експерт за 

КПС  
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 16.2. Текущи проверки 

 16.2.1. Проверки по жалби 

и сигнали на 

граждани 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

Брой 

проверки 

Брой 

постъпили 

жалби и 

сигнали 

Съгласно  

брой 

постъпили 

жалби и 

сигнали 

Началници на 

отдели 

Старши  

експерти от РУО 

 

 16.2.2. Проверка  и 

съгласуване на Списък-

образец № 1, № 2, № 3 на 

институциите от областта  

за учебната 2019 / 2020 г.  

м.10.2019 г. Брой у-ща 

Брой ДГ 

Брой ЦПЛР 

БройЦСОП 

РЦППО 

69 

86 

7 

3 

1 

69 

86 

7 

3 

1 

Началник РУО 

Ст. експерти от 

отдел „ОМДК“  

и отдел 

АПФСИО“ 

 

 16.2.3. Контрол по приема 

на документи, 

организацията и 

провеждането на обучение 

във форми, различни от 

дневната. Провеждане на 

изпити за определяне на 

годишна оценка по 

учебните предмети от 

училищния учебен план за 

учениците, обучавани в 

задочна и самостоятелна 

форма. 

Учебна 

2019/2020 

година 

Брой 

училища 

69 Съгласно 

заповед 

Ст. експерти 

„ОМДК“ 

 

 16.2.4. Присъствие на 

ученици и учители в 

училищата от областта (по 

график определен от 

началника на РУО и при 

извършване на друг вид 

проверки). 

м.09.2019 - 

м.06.2020 г. 

Брой 

училища 

69  Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерти от 

РУО 

 

 16.2.5. Проверки за 

фиктивно записани 

ученици (по постъпили 

сигнали) 

м.09.2019 - 

м.06.2020 г. 

Брой 

училища 

69 Съгласно 

брой 

постъпили 

сигнали 

Нач. отдел 

ОМДК 

Ст. експерти от 

РУО 
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 16.2.6. Изпълнение на 

предписания със 

задължителен характер от 

директори на ДГ, училища 

и обслужващи звена. 

м.09.2019 - 

м.08.2020 г. 

Брой 

проверки 

69 Брой училища 

с издадени 

заповеди за 

задължителни 

предписания 

Началници на 

отдели 

Ст. експерти от 

РУО 

 

 16.2.7. Ежемесечно 

контролиране на 

изпълнението на 

индивидуалните учебни 

планове   

м.09.2019 г. 

м.06.2020 г. 

Брой 

училища 

69 Съгласно 

брой ученици 

на 

индивидуален 

учебен план 

Ст. експерт по 

ПО 

 

 16.2.8. Контрол, свързан с 

качеството на урочната 

работа на 

новоназначените учители 

по професионална 

подготовка 

м.09.2019 - 

м.06.2020 г. 

Брой 

учители 

Брой 

новоназначен

и учители 

Съгласно 

брой 

новоназначен

и учители 

Ст. експерт по 

ПОО  

 

 16.2.9. Контрол на 

обучението по БДП 

м.03.2020 г. Брой 

училища 

69 2 училища 

СУ „Стефан 

Караджа“,  

гр. Каварна; 

ОУ „Св.Св. 

Кирил и 

Методий“, 

гр. Балчик; 

Ст. експерт по 

ПОО 

 

 

 


