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На основание, чл. 16, ал. 3 от ПУФРУО  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ДОБРИЧ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети в дейността на РУО: 

1. Подобряване на качеството 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. 

1.1.  Ефективно прилагане на ЗПУО и новите държавните образователни стандарти. 

1.2. 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 Добрич за изпълнението на ЗПУО и държавните образователни 

стандарти. 

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

майчин 

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

1.5. 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. 

1.6. 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. 

2. Намаляване на броя на напусналите и необхванати ученици. 

2.1. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременно напускане на училище и тяхното ограничаване. 

2.2. Повишаване на обхвата, превенция на отпадащите ученици и мерки срещу неграмотността. 

2.3. Създаване на условия за осигуряване на максимален обхват в училище на подлежащите на задължително 

образование.  
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2.4. Контрол върху фиктивното записване и присъствие на учениците. 

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

3.1. Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни 

връзки с бизнеса. 

3.2. Развиване на надграждащо професионално обучение в съответствие с изискванията на пазара на труда. 

4. Развитие на партньорството. 

4.1. 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 с нормална пълняемост на паралелките, правоспособни учители и с модерна материална 

база. 

4.2. Координация на взаимодействието на образователните институции с обществените съвети, училищните 

настоятелства, родителите и неправителствените организации. 

4.3. Засилване участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с 

необходимата за икономиката квалификация. 

4.4. Стимулиране на партньорските взаимоотношения между професионалните училища и представителите 

от средите на  бизнеса. 

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

 

№ Дейност по  Срок Индикатори за изпълнение Причини за 

неизпълнението 

Предприети 

действия (при 

неизпълнение) 
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) 

 1.1. Намаляване на дела на 

преждевременно 

напусналите 

образователната система: 

• Прилагане на 

Механизъм за 

съвместна работа на 

институциите за 

обхващане и 

задържане в 

образователната 

м.09.2018  - 

м.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

Брой училища  

и детски 

градини 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 
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система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст; 

• идентифициране на 

децата и учениците, 

застрашени от 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система – мерки, 

мотивация. 

 

 

 

 

 

Брой училища  

и детски 

градини 

 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

 

 

155 

 1.2. Планиране и 

осъществяване на 

контрол за редовно и 

точно вписване на 

отсъствията на учениците 

в училищната 

документация, за коректно 

и точно 

подаване към общините и 

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. 

м.09.2018  - 

м.09.2019 г. 

 

Брой училища 69 69   

 1.3. Координиране на 

действията относно 

повишаване на обхвата  на 

децата и учениците в 

м.09.2018 -  

м.09.2019 г. 

Брой училища 69 69   
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целодневна организация на 

учебния процес 

 1.4. Координиране на 

действията относно 

намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите 

образователната система 

чрез осигуряване на 

възможности за 

извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

Популяризиране на добри 

практики. 

м.10.2018 г. Брой ученици, 

участващи в 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

15 800 3000   

 1.5. Засилване ролята на 

екипите за личностно 

подпомагане при работа с 

деца в риск, включително 

и застрашените от 

отпадане ученици 

м.10.2018 - 

м.06.2019 г. 

Брой създадени 

екипи 

Брой деца и 

ученици, 

нуждаещи се от 

подкрепа. 

За всяко 

дете, 

нуждаещо се 

от подкрепа. 

  

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 

образованието и науката (2014-2020 г.)  

 2.1. Осигуряване на 

централизиран достъп до 

съществуващите 

електронни ресурси в 

националния 

образователен портал и 

изграждане на  облачна 

ИКТ инфраструктура за 

нуждите на образованието  

м.05.2019 г. Брой тренинги 

 

 

 

3  3 

 

  

 2.2. Квалифициране на 

учители за иновативно 

използване на ИКТ в 

обучението чрез 

м. 11. 2018   - 

м. 09. 2019  г. 

Брой учители 

 

 

100 100    
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внедряване на нови 

технологии. 

 2.3. Организиране и 

провеждане на 

квалификационен курс на 

тема „Изследователския 

подход в обучението по 

математика и 

информатика. Иновативни 

педагогически средства“ 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой учители 32 32   

 2.4. Организиране и 

провеждани на работни 

срещи с учителите по 

математика и ИТ за обмен 

на добри практики. 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой работни 

срещи 

1 2   

3. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот  

 

 3.1. Популяризиране на 

системата  за 

валидиране на 

придобитите чрез 

неформално и 

самостоятелно учене 

знания, умения и 

компетентности в 

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. 

м.11.2018 г. Брой съвещания 1 1   
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 3.2. Подкрепа и съдействие 

при организиране на 

курсове за придобиване на 

професионална 

квалификация 

Учебна  

2018/2019 

година 

Брой училища 3 3   

 3.3. 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 2019/ 2020 

година 

м.12.2018 г. 

м.02.2019 г. 

Брой работни 

срещи  

0 2   

 3.4. Осигуряване на 

държавен план-прием за 

вечерна, задочна и дуална 

форма на обучение – 

популяризиране на 

възможностите в 

училищната мрежа на 

територията на областта 

м.01.2019 г. Брой училища  0 4   

 3.5. Активиране на 

субектите за участие в 

системата за обучение на 

възрастни и подобряване 

на практиката чрез 

обвързване на процесите 

на регионално ниво.  

м.12.2018 г. Брой 

професионални 

гимназии 

0  8    

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) 

по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 
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 4.1. Координиране на 

дейностите по Плана 

за действие по 

изпълнението на 

Стратегията за 

образователна интеграция 

на децата и учениците от 

етническите малцинства 

Учебна  

2018/2019 

година 

Брой училища 12 12   

 4.2. Участие в национална 

конференция за 

разпространение на добри 

практики в областта на 

изпълнението на целите на 

Стратегията 

м.10.2018 г. Брой участници  2   

 4.3. Координиране  на 

дейностите за прилагане на 

програми за познавателно 

и езиково развитие, 

превенция на 

обучителните затруднения 

за деца и ученици с 

установени езикови 

затруднения.  

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой ученици  250   

 4.4. Координиране на 

дейностите за 

осъществяване на обща 

подкрепа за личностно 

развитие по чл. 14, ал. 1, т. 

1 от Наредбата за 

приобщаващо 

образование.                                                           

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой деца и 

ученици 

 320   

 4.5. Отбелязване на деня на 

толерантността в детски 

градини и училища от 

областта 

16.11.2018 г. Брой участници 160 180   
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5. Изпълнение на плана за действие за периода 2017-2018 година по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014 – 2020)  

 5.1. Координиране на 

дейностите по изпълнение 

на Националната стратегия 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища 69 69   

 5.2. Съдействие относно 

изготвяне на училищни 

планове за действие в 

изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване 

на грамотността /2014-

2020/, съобразен с 

конкретните нужди и 

възможности на всяко 

училище, в съответствие с 

Националния план за 

действие в изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване 

на грамотността през 2017-

2018 г., приет с Решение 

на МС № 54 от 26 

септември 2017 г. 

м.10.2018 г. Брой училища 69 69   

 5.3. Проведено  външно 

оценяване на  четивната 

грамотност на учениците в 

VІ  клас по БЕЛ  

м.11.2018 г. Брой 

училища 

Брой 

ученици 

6 

 

156 

6 

 

156 

  

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

 

 6.1. Оптимизиране на 

мрежата от професионални 

училища на територията на 

областта  

м.03.2019 г. Брой внесени 

предложения 

0 1   

 6.2. Дейности свързани с м.04.2019 - Брой 1 1   
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повишаване на 

привлекателността на 

професионалното 

образование и обучение и 

привличане на ученици за 

обучение по професии за 

придобиване на І-ва и ІІ-ра 

степен на професионална 

квалификация – Панаир на 

професиите 

м.05.2019 г. мероприятия 

 6.3. Разширяване на 

сътрудничеството между 

бизнеса и 

професионалните 

училищата 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой срещи 2 2   

 6.4. Изпълнение на 

регионално ниво на 

Механизма за 

координиране на 

дейностите за 

популяризиране на 

професиите сред 

учениците от 

прогимназиален етап.  

Учебна 

2018/2019 

година 

%   училища с 

прогимназиален 

етап 

100 100   

7. Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Р България за периода 2017-2021 година  

 7.1. Регионални инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 

100/08.06.2018 г. 

 7.1.1. Създаване на екипи за 

съвместна работа на 

институциите за обхващане и 

включване в образователната 

система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна 

и училищна възраст (екипи за 

обхват) 

м.09.2018 г. Брой екипи 36 36   



10 
 

 7.1.2. Обучение на 

членовете на екипите от 

експерти от РУО, по 

общини. Акцент върху 

координацията и 

сътрудничеството между 

отделните институции за 

постигане на оптимален 

резултат в работата с всяко 

дете/ученик. Обсъдени 

възможни подходи за 

работа на екипите със 

семейства на деца и 

ученици от уязвими групи, 

дадени насоки.  

Дискутирани причините за 

отпадането на учениците и 

възможни мерки за 

ограничаване на процеса.   

м.10.2018 - 

м.11.2018 г. 

Брой членове на 

екипи  

447 361   

 7.1.3. Работна среща, 

инициирана от РУО, 

организирана от РУО и 

Община град Добрич. 

Обсъдени и планирани 

конкретни мерки за 11 

деца/ ученици с цел 

включването им в 

образователната система  

м.01.2019 г. Брой работни 

срещи 

1 1   

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2018 и 2019 г. 

 8.1. НП “ Ученически 

олимпиади и състезания“. 

Модул 2 „Осигуряване на 

обучение на талантливи 

ученици за участие в 

ученически олимпиади“ 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища 

Брой ученици 

10 

283  

10  

283 
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- 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 

съответния модул за 2019 

г.; 

- оценяване на 

постъпилите от училища 

проектни предложения  

 8.2. НП „Обучение за ИТ 

кариера“ за 2018 г. 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища 

кандидатствали 

по НП 

1 1   

 8.3. НП „Информационни  

и комуникационни 

технологии в системата на 

предучилищното и 

училищното образование“ 

за 2018 г.: 

- Дейност 1. „Интернет 

свързаност“  

- Дейност 2. “ Закупуване 

на интерактивно 

мултимедийно оборудване 

или иновативен хардуер за 

институциите от системата 

на предучилищното 

 

 

 

 

 

 

м.12.2018 г. 

 

Учебна 

2018/2019 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой училища 

 

Брой одобрени 

ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

8 

 

 

 

 

 

  



12 
 

образование“ 

- Дейност 3 „Техническо 

обезпечаване на учебния 

процес за институциите от 

системата на училищното 

образование“, Мярка 3.1. 

„Предоставяне на 

преносими компютри“ 

 

Учебна 

2018/2019 

година 

 

Брой училища 

 

1 

 

1 

 8.4. Изграждане на 

безжични мрежи в 

държавните и общински 

училища (начални и 

основни училища) 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой одобрени 

училища 

22 22   

 8.5. Изграждане на 

безжични мрежи в 

държавните и общински 

училища (училища с 

гимназиален етап) 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой одобрени 

училища 

11 11   

 8.6. Мониторинг по НП 

„Осигуряване на 

съвременна образователна  

среда“, модул „Подкрепа 

на целодневното обучение 

на учениците“ – 2018 г. 

м.10.2018г. 

м.01.2019 г. 

Брой училища 56    

 8.7.. НП „Осигуряване на 

съвременна образователна  

среда“, Модул 

„Културните институции 

като образователна среда“ 

–приемане, оценка и 

класиране на проектните 

предложения на 

училищата за учебната 

2019/2020 година   

м.05.2019 г. Брой училища 56     

 8.8. НП „Успяваме заедно“ м.05.2019 г. Брой ДГ 86     
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- приемане, оценка и 

класиране на проектните 

предложения на 

училищата за учебната 

2019/2020 година   

 8.9. НП „Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда“ 

- Модул „Подобряване на 

условията за 

експериментална работа по 

природни науки“ 

- Модул „Музеите като 

образователна среда“ 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища  

 

 

63 

 

 

 

1 

 

 

 

63 

 

 

 

1 

  

 8.10. НП „Заедно за всяко 

дете“, Модул 1, Дейност 1  

- първо шестмесечие от 

одобряване на програмата 

- второ шестмесечие от 

одобряване на програмата 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой 

кандидатствали 

институции 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

2 

 

4 

  

 8.11. НП „Развитие на 

системата за 

предучилищно 

образование" 

- Организиране и 

координиране на 

дейностите по НП 

„Развитие на системата за 

предучилищно 

образование" 

- Осъществяване на 

мониторингови посещения 

на място в детските 

градини, участващи в 

дейностите по програмата. 

м.07.2018 - 

м.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.04.2019 - 

м.06.2019 г. 

 

 

 

% изпълнени 

дейности: 

/кореспонденция 

с ДГ, оценка и 

класиране на 

проектните 

предложения/ 

 

 

 

Брой 

мониторингови 

посещения 

 

 

100 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

100 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

13 
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- Изготвяне и представяне 

в МОН анализ и 

окончателен отчет за 

количествените и 

качествените показатели за 

изпълнение на програмата 

м.06.2019 г. 

 

Изготвен анализ 

и отчет 

 

 

1 1 

 8.12. НП  „С грижа за 

всеки ученик": 

- Модул 1 „Осигуряване на 

допълнително обучение на 

учениците от началния 

етап на основното 

образование за 

повишаване на нивото на 

постиженията им по 

общообразователна 

подготовка" 

 - Организиране и 

координиране на 

дейностите 

- Осъществяване на 

мониторингови 

посещения на място в 

училищата, участващи в 

дейностите по програмата 

- Изготвяне и представяне 

в МОН анализ и 

окончателен отчет за 

изпълнение на програмата 

- Модул 2 за 2018/2019 

година 

 

м.09.2018 - 

м.06.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.11.2018 г. 

м.12.2018 г. 

м.01.2019 г. 

м.06.2019 г. 

 

м.02.2019 г. 

 

м.06.2019 г. 

 

м.07.2018 - 

м.06.2019 г.  

% изпълнени 

дейности: 

/изпращане на 

покана до 

училищата за 

участие в НП, 

оценка и 

класиране на 

проектните 

предложения 

 

 

 

 

Брой 

мониторингови 

посещения 

 

 

Междинен отчет 

 

Окончателен 

отчет 

Брой училища 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

56 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

56 

  

 8.13. НП „Квалификация“ 

2018 година и  

НП  „Квалификация“ 

2019 година 

м.09.2018 - 

м.09.2019 г. 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Съгласно план 

на МОН и 

НЦПКПС 

Преминали 

обучения по: 

НПК 2018 г. 

(м.09.-м.12. 
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2018 г.) 

47 ПС; 

НПК 2019 г. 

(м.01-м.09. 

2019 г.) 

49 ПС 

 8.14. НП „Мотивирани 

учители“ 

2019 г. Брой 

педагогически 

специалисти 

Съгласно квота 

на МОН- 1  

Одобрен- 1 

учител 

  

 8.15. НП „Без свободен час 

в  училище” 

- 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 

модула; 

- - Изготвяне на 

окончателен отчет за 

изпълнението на модула за 

2018 г. 

- Модул „Без 

свободен час в 

детската градина“: 

- - Подпомагане на ДГ при 

оформяне на документите 

 

 

Учебна 

2018/2019 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.12.2018 г. 

 

 

 

м.01.2019 г. 

 

 

 

Учебна 

2018/2019 

година 

 

 

 

 

Брой 

кандидатствали 

училища 

 

 

Брой одобрени 

училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

кандидатствали 

ДГ 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

14 
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при кандидатстване и 

проверка на 

достоверността на 

представената 

информация; 

- - Осъществяване на текущ 

контрол по изпълнение на 

дейностите, допустими по 

модула; 

- Изготвяне на 

окончателен отчет за 

изпълнението на модула за 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

м.12.2018 г. 

 

 

 

м.01.2019 г. 

Брой одобрени 

ДГ 

14 14 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 8.16. НП „Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда“, 

Модул „Осигуряване на 

ученически шкафчета“ 

м.10.2018 г.                                                      Брой училища 43 43   

 8.17. НП „Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда и сигурност в 

училище” 

- Модул „Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда“ 

- Модул „Сигурност в 

училище“ 

Учебна 

2018/2019 

година 

 

 

 

 

 

Брой училища 

 

 

Брой училища 

 

 

 

 

Съгласно брой 

кандидатстващи 

училища 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

  

 8.18. НП „Оптимизация на 

вътрешната структура на 

персонала в институциите 

от системата на 

предучилищното и 

училищното образование“ 

Учебна 

2018/2019 

година 

 

Брой държавни 

училища 

7 7   

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 9.1. Проект м.10.2018 - Брой Съгласно Преминали   
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BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за 

професионално развитие 

на педагогическите 

специалисти“, финансиран 

от Оперативна програма 

„Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

2014-2020 г. 

м.09.2019 г. педагогически 

специалисти 

определени 

квоти от МОН 

обучения по 

Дейност 1, 

Кампания 1- 

259 ПС; 

Д1,Кампания 

2- 298 ПС 

 9.2. Координиране и 

контрол на изпълнението 

на дейностите по Проект 

„Твоят час“ – 2018 г.  

м.01.2018 – 

м.12.2018 г. 

Брой училища 66  66   

 9.3. Координиране на 

дейности по проект на 

ВСС 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища и 

ученици 

69 8 / 408   

 9.4. Координиране на 

дейностите по Проект 

BG05M2OP001-3.004 

„ОГРАМОТЯВАНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1” – 

„Нов шанс за успех” 

м.09.2018 -  

м.09.2019 г. 

Брой училища 2 2   

10.  Регионални дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователни структури на територията на областта, за 

професионалното образование и обучение, за превенции, за приобщаващо образование. 

 10.1.  Насърчаване на 

иновативни 

преподавателски и 

оценителски подходи. 

Осъществяване на 

мониторинг в училищата 

от областта, включени в 

Списъка на иновативните 

училища в Република 

България с цел 

установяване степента на 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища 7 3   
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въвеждане на иновативни 

елементи (съвместно с 

МОН)  

 10.2. Съвещание с 

директори на 

професионални гимназии и 

училища осъществяващи 

професионално обучение 

м.04.2019 г. Брой директори 19 19   

 10.3. Методическа подкрепа 

чрез представяне на добри 

педагогически практики 

при работа с деца и ученици 

със СОП в ЦСОП  

м.08.2019 г. Брой учители 54 54   

 10.4. Методическа подкрепа 

чрез осигуряване на 

дидактични материали и 

презентация на тема: 

„Албум с образователни 

рамки за работа при 

нарушение на четенето и 

писмената реч“                                                                                                          

м.02.2019 г. Брой учители 23 23   

 10.5. Методическа 

подкрепа на учителите по 

предметите: обществени 

науки и гражданско 

образование; математика и 

информатика при 

изготвяне на 

индивидуални учебни 

планове и индивидуални 

учебни програми за 

ученици със специални 

образователни 

потребности, изявени 

дарби и хронични 

м.09.2018 г. Брой учители 161 125   
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заболявания; 

 10.6. Методическа подкрепа 

на учителите от ДГ при 

организиране на дейностите 

за ранно оценяване на 

развитието на детето и на 

риска от обучителни 

затруднения 

м.09.2018 г. Брой учители 260 245   

11. Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместни-директори и учители  

 11.1. 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. 

 11.1.1. Работно съвещание 

с учители по БЕЛ 

м.09.2018 г. Брой учители 145  145   

 11.1.2 Обучение 
„Електронна проверка на 

писмени работи от НВО по 

БЕЛ, критерии за оценка 

2018/2019 г.“ в гр. София 

м.03.2019 г. Брой учители 5 5   

 11.1.3. Обучение на 

проверители за електронна 

проверка на писмените 

работи на НВО-2019 г.на 

платформа „Софира“-БЕЛ 

м.04.2019 г. Брой учители 25 25   

 11.1.4. Методическа 

помощ на млади и 

новоназначени учители по 

БЕЛ 

м. 09-10. 

2018 г 

 

 

Брой учители 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

  

 11.1.5.Оказване на 

методическа помощ на 

учителите по БЕЛ при 

изготвяне на: 

- материали за входно ниво 

и междинна диагностика 

по учебните предмети, 

обект на НВО 

м.09.2018 -

м.09. 2019 

Брой учители 

по БЕЛ 

145 145   
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- изпитни материали за 

провеждане на вътрешно 

оценяване по формата на 

НВО и ДЗИ 

 11.1.6. Организиране и 

провеждане на 

квалификационен курс на 

тема „Изследователския 

подход в обучението по 

математика и 

информатика. Иновативни 

педагогически средства“ 

м.06.2019 г. Брой учители 32 32   

 11.1.7. Методическа 

подкрепа на учители по 

математика от област 

Добрич чрез участие на 

експерта в провеждане на 

учебни часове 

м.11-12. 

2018 г. 

Брой учители 2 2 

 

  

 11.1.8  Квалификационно-

консултативно съвещание 

с учителите от КОО 

„Обществени науки и 

гражданско образование“ 

от област Добрич 

м.09.2018 г. Брой учители 159  152   

 11.1.9. Методическа 

подкрепа на 

новоназначени и/или 

младши учители, 

проверени през 

предходната учебна година 

при тематична проверка 

чрез участие в час на ст. 

експерта по ОНГОР 

м.03-04. 

2019 г. 

Брой учители 6 6   

 11.1.10. Национална 

ученическа конференция 

м.05.2019 г. Брой учители 159  48   
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по ГО „Семейство – 

училище –общество“  

 11.1.11. Дейности за 

подпамагане на учители 

при подготовка на 

документи и други за 

обучение в Йерусалим 

м.07.2019 г. Брой учители 81  2   

 11.1.12. Дейности за 

методическо подпомагане 

на учители при съставяне 

на тестовете за 

общинските кръгове на 

олимпиадите по 

предметите по ОНГОР 

м.10.2018 - 

м.01.2019 г.   

Брой учители 48 48   

 11.1.13. Работно 

съвещание с учителите по 

природни науки за 

представяне на анализ на 

резултатите от учебната 

2017/ 2018 г. и насоки за 

работа през 2018/ 2019 г. 

м.09.2018 г. Брой учители 108 108   

 11.1.14. Обучителен 

семинар с учители, които 

през учебната 2019/ 2020 г. 

ще преподават природни 

науки в Х клас във връзка 

с прилагането на новите 

учебни програми и новата 

нормативна уредба 

м.06.2019 г. Брой учители 46 46   

 11.1.15. Методическа 

подкрепа на учители по 

природни науки от област 

Добрич чрез участие на 

експерта в провеждане на 

учебни часове 

м.11.2018 г. 

м.02.2019 г. 

Брой учебни 

часове 

2 2   
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 11.1.16 Организиране и 

провеждане на 

методически съвещания с 

учителите в начален етап 

за представяне на анализ 

на резултатите от учебната 

2017/2018 г. и насоки за 

работата през учебната 

2018/2019 г. 

м.09.2018 г. Брой съвещания 3 3   

 11.1.17. Организационно и 

методическо подпомагане 

на учители с трудов стаж 

по специалността до 3 

години при изготвянето на 

годишните тематични 

разпределения и 

програмите 

м.09.2018 г. Брой учители 63 50   

 11.1.18. Методическа 

помощ на млади и 

новоназначени начални 

учители 

м.12.2018 г. Брой учители 2 2   

 11.1.19. Обучителен 

семинар за начални 

учители на тема 

„Формиране на умения за 

четене с разбиране у 

учениците“ 

м.04.2019 г. Брой учители  20 20   

 11.1.20. Споделяне на 

добри практики за начални 

учители, „Моето 

педагогическо ежедневие“ 

XIV-те национални 

педагогически четения на 

началните учители 

м.06.2019 г. Брой учители 4 4   

 11.1.21 Признаване от м.09.2018 - Брой издадени  29   
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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.08.2019 г. удостоверения  

 11.1.22. Подпомагане 

организирането на 

квалификационна дейност 

в образователните 

институции и 

предоставяне на 

информация за 

предстоящи обучения и 

квалификационни курсове, 

предложени от различни 

обучителни организации. 

м.09.2018 - 

м.08.2019 г. 

% 100 100   

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

 11.2.1. Прилагане на 

възможностите на 

облачните технологии при 

събиране, обобщаване и 

анализиране на 

информация, свързана с 

Учебна 

2018/2019 

година 

% 100 100   
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образователния процес 

 11.2.2. Въвеждане 

подаването на документи в 

РУО с електронен подпис 

Учебна 

2018/2019 

година 

% 100  100    

 11.2.3. Подкрепа и 

поощряване въвеждането 

на електронен дневник в 

образователните 

институции. 

Учебна 

2018/2019 

година 

% училища 25 25   

 11.2.4. Поддържане и 

актуализиране на меню: 

„Образци на документи“ в 

сайта на РУО-Добрич 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой регистри  1  1    

12. Оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена 

 12.1. Изготвяне на 

експертни становища във 

връзка с оптимизиране на 

училищна мрежа за 

учебната 2018/2019 година 

м.09.2018 - 

м.08.2019 г. 

% 100 100   

 12.2. Организационно - 

координиращи дейности, 

съвместно с представители 

на общините  

м.09.2019 г. % 100 100   

 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.12.2018 г. Брой училища 5 5   

13.  Реализиране  и утвърждаване на държавния план-прием 

 12.1. Организиране на 

работна среща с 

директорите на 

м.12.2018 г. Брой срещи 1 1   
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професионални гимназии и 

социалните партньори на 

тема: 

„Оптимизиране на 

държавния план-прием 

по професии за учебната 

2018 / 2019 г., в 

съответствие с 

потребностите на пазара на 

труда“ 

 12.2. Организиране на 

работна среща с 

директорите на училища и 

представители на 

общините във връзка с 

изготвяне на държавен 

план-прием в 

професионалните и 

профилираните гимназии, 

средни училища и 

обединени училища за 

учебната 2018 / 2019 г. 

м.12.2018 г.  

м.04.2019 г. 

 

 

Брой срещи  

Брой участници 

2 

73 

2 

73 

 

  

 12.3. Представяне и 

съгласуване на планирания 

държавен план-прием в 

„Постоянна комисия по 

заетостта" към Областния 

съвет, с участието на 

представители на 

социалните партньори, 

БСК и други 

заинтересовани лица. 

м.02.2019 г. 

 

Брой заседания 1 1   

 12.4. Изготвяне на 

експертни оценки за 

обучение по нови 

м.02.2019 г. 

 

Брой оценки Съгласно 

внесени 

предложения 

Няма 

внесени 

предложения 
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професии. 

 12.5. Утвърждаване на 

държавен план-прием в 

VІІІ клас на 

неспециализираните 

училища в областта за 

учебната 2019 / 2020 

година 

м.04.2018 г. Брой заповеди 1 1   

 12.6. Утвърждаване на 

държавен план-прием в V 

клас за учебната 2019 / 

2020 година 

м.04.2019 г. Брой заповеди 1 1   

 12.7. Определяне състава 

на регионалната комисия 

за приемане на ученици в 

VІІІ клас  

м.04.2019 г. Брой заповеди 1 1   

 12.8. Обучение на 

длъжностните лица за 

приемане на документи за 

участие в прием след VІІ 

клас 

м.06.2019 г. Брой 

длъжностни 

лица 

76 76   

 12.9. Организиране и 

координиране на 

дейностите по реализиране 

на държавен план-прием в 

V клас и в VІІІ клас за 

учебната 2019 / 2020 

година 

м.04.2019 - 

м.09.2019 г. 

Брой паралелки 

в VІІІ клас  

Брой паралелки 

в V клас  

Брой паралелки 

в спортно 

училище 

20 профил.  

40 профес.                

1 

 

 

1 

20 профил.               

35 профес. 

1 

 

 

1 

  

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

оценявания 

 13.1. Организиране и 

провеждане на работна 

среща с директорите на 

училища относно 

изпълнение на заповеди на 

м.04.2019 г. Брой директори 56 56   
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министъра на 

образованието и науката за 

провеждане на НВО в IV 

клас.   

 13.2. Контрол по 

организацията и 

провеждането на НВО в IV 

клас 

 - БЕЛ 

 - Математика 

 - Човекът и обществото 

 - Човекът и природата 

м.04.2019 - 

м.05.2019 г. 

Брой училища 

 

Брой ученици 

56 

 

1496 

1496 

1496 

1496 

56 

 

1376 

1367 

1373 

1372 

  

 13.3 Организиране и 

провеждане на работна 

среща с директорите на 

училища относно 

изпълнение на заповеди на 

министъра на 

образованието и науката 

относно провеждане на 

НВО в VІІ клас.   

м.04.2019 г. Брой директори 55 55   

 13.4. Контрол по 

организацията и 

провеждането на НВО по 

БЕЛ в VІІ клас 

м.02.2019 - 

м.06.2019 г. 

Брой училища 

Брой ученици 

55 

1338 

55 

 

 

  

 13.5. Контрол по 

организацията и 

провеждането на НВО по 

Математика в VІІ клас 

м.02.2019 - 

м.06.2019 г. 

Брой училища 

Брой ученици 

55 

1338 

55 

1271 

  

 13.6. Контрол по 

организацията и 

провеждането на НВО по 

чужд език (английски 

език) в VІІ клас 

м.04.2019 - 

м.06.2019 г. 

Брой училища 

Брой ученици 

55 

1338 

13 

77 

  

 13.6. Координиране на м.04.2019 - Брой училища 26 26   



28 
 

дейностите по организация 

и провеждане на 

национално онлайн 

оценяване на дигиталните 

компетентности в X клас 

м.06.2019 г. Брой ученици 1010 944 

 13.7. Анализ на 

резултатите от НВО в ІV 

клас, VІІ клас и Х клас 

м.07.2019 г. Брой анализи 8 8   

 13.8. Определяне състава 

на регионалната комисия 

за организиране и 

провеждане на ДЗИ 

м.02.2019 г. 

м.06.2019 г. 

Брой заповеди 2 2   

 13.9. Координиране на 

дейностите при 

определяне на 

оценителите, членове на 

националните комисии за 

проверка и оценка на 

изпитните работи от ДЗИ 

м.03.2019 г. 

 

Брой 

проверители 

16 10   

 13.10. Провеждане на 

работна среща с 

директорите, които 

провеждат обучение в XII 

клас във връзка с 

организацията на 

дейностите по провеждане 

на ДЗИ – изясняване на 

проблемите, възникнали 

при предходни изпитни 

сесии, образци на заповеди 

и друга 

документация 

м.02.2019 г. Брой директори 26 26   

 13.11.  Обучение на 

длъжностните лица за 

провеждане на ДЗИ 

м.04.2019 г. 

м.05.2019 г. 

Брой 

длъжностни 

лица 

300 300   
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(директори, квестори, 

консултанти) 

 13.12. Контрол на 

организацията и 

провеждането на ДЗИ в 

дните на изпитите 

м.05.2019 г. 

м.08.2019 г. 

Брой училища 2 

 

 

2 

 

 

  

 13.12. Контрол на 

организацията и 

провеждането на НВО – 

VІІ клас в дните на 

изпитите 

м.06.2019 г. Брой училища 2 

 

 

2 

 

 

  

15. Насочване и интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания 

 15.1. Насочване на 

учениците със СОП по чл. 

120, ал. 7 от ЗПУО, в 

паралелки, определени с 

държавен план-прием за 

учебната 2019 / 2020 

година, съобразено с 

становището на 

РЕПЛРДУСОП към  

РЦПППО  

м.06.2019 г. Брой ученици 19 19   

 15.2. Извършени дейности 

за одобрение на оценка по 

чл. 190, ал. З , т. 1 от ЗПУО 

и чл. 135 от Наредбата за 

приобщаващото 

образование 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой деца и 

ученици 

0 17   

 15.3. Извършени дейности 

за одобрение на оценка по 

чл. 190, ал. З , т. 2 от ЗПУО 

и чл. 136 от Наредбата за 

приобщаващото 

образование 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой деца и 

ученици 

0 55   

 15.4. Отлагане на деца със Учебна Брой деца и 0 16   
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специални образователни 

потребности от обучение в 

първи клас по чл. 190, ал. 

З, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 

от Наредбата за 

приобщаващо образование  

2018/2019 

година 

ученици 

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

календар на МОН 

 16.1. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по БЕЛ. 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 925 

 

247  

 

11 

925  

 

247 

 

11 

  

 16.2. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по английски език 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 

 

 

 

258 

 

103 

 

8 

258 

 

103 

 

8 

  

 16.3. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по немски език 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 

 

 

57 

 

39 

 

9 

57 

 

39 

 

9 

  

 16.4. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по руски език 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 

 

 

 

37 

 

20 

 

3 

37 

 

20 

 

3 

  

 16.5. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по френски език 

Общински 

кръг 

Областен 

Брой ученици 

 

 

14 

 

4 

14 

 

4 
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кръг  

 16.6. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по математика 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 733 

78 

733  

78 

  

 16.7. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по математическа 

лингвистика 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 22 

8 

22 

8 

  

 16.8. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по информатика 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 12 

4 

12 

4 

  

 16.9. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по информационни 

технологии 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой  

проекти/ученици 

20/38 

15/28 

20/38 

15/28 

 

  

 16.10. Организация и 

провеждане на  

национално математическо 

състезание „Европейско 

кенгуру“ 

Областен 

кръг 

Брой ученици 989 989   

 16.11. Организация и 

провеждане на Пролетно 

математическо състезание 

за ученици от IV  клас 

м.03.2019 г. Брой ученици 28 28   
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 16.12. Организация и 

провеждане на 
Математическо състезание 

„Питагор“ за ученици от 

IV клас 

м.04.2019 г. Брой ученици 22 22   

 16.13. Организация и 

провеждане на 

Математическо състезание 

„Откриване на млади 

таланти“ за ученици от IV 

клас 

м.05.2019 г. Брой ученици 14 14   

 16.14. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по История и цивилизация 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой училища и 

ученици 

69  

 

 

25/531 

 

21/111  

  

 16.15. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по География и икономика 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой училища и 

ученици 

69 училища 24/553 

 

21/109  

  

 16.16. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по Философия 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой училища и 

ученици 

69 училища 6/70 

 

5/23 

  

 16.17. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по гражданско 

образование 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой ученици   1 

 

1  

  

 16.18. Национална 

ученическа конференция 

по ГО „Семейство-

училище-общество“ 

м.04-05. 

2018 г. 

Брой училища и 

ученици 

училища в 

страната 

245 

участници и 

гости от 55 

училища 

  

 16.19. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по Химия и опазване на 

околната среда 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой ученици 

 

 273 

 

60 
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 16.20. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по Физика 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици 

 

 193 

 

59 

 

3 

  

 16.21. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по Биология и здравно 

образование 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой ученици 

 

 186 

 

37 

  

 16.22. Организация и 

провеждане на олимпиада 

по Астрономия 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Брой ученици 

 

 73 

 

12 

  

 16.23. Национално 

състезание за ключови 

компетентности по 

природни науки 

 Брой ученици  2 (съгласно 

регламента) 

  

 16.24. Есенно национално 

състезание по физика 

 Брой ученици  4   

 16.25. Национално 

състезание по Химия и 

опазване на околната среда 

 Брой ученици  12   

 16.26. Организация и 

провеждане на 

Национална олимпиада 

„Знам и мога" за 

учениците от IV клас 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой училища  

Брой ученици 

56/1496  25/334 

 

12/85 

 

1/1    

  

 16.27. Организация и 

провеждане на общински и  

областен кръг на 

Национално състезание 

Музикална игра „Ключът 

на музиката“ за ученици от 

Общински 

кръг 

Областен 

кръг 

Национален 

кръг 

Брой ученици  173 

 

86 

 

38 
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І., V, VІ, и VІІ клас 

 16.28. Организация и 

провеждане на областен 

кръг на Национално 

състезание „Фолклорна 

плетеница“ 

м.03.2019 г. Брой ученици  83   

 16.29. Координиране на 

дейностите по 

организацията и 

провеждането на 

Национално състезание 

„Млад фермер“ – 2019 г. 

м.04-05. 

2019 г. 

Брой участници 0 79   

 16.30. Координиране на 

дейностите относно 

организация и провеждане 

на Ученически игри за 

учебната 2018 / 2019 

година на територията на 

областта – зонален етап и 

финали 

Зонален   

етап 

Финален   

етап 

Брой турнири 

 

Брой турнири  

4 

 

2 

4 

 

2 

  

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

 17.1. Тематични проверки 

 17.1.1. 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 

2018 / 2019 

година 

Брой училища 25 24   
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 Ст. експерт по ОСО 

 17.1.2. „Прилагане на 

Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

деца и ученици в 

училище“ 

м.03.2019 г. 

м.04.2019 г. 

Брой училища 5 0 Ст.експерта по 

ОСО в 

продължителен 

болничен 

Проверката е 

планирана за 

учебната 

2019/2020 

година 

 17.1.3. „Съхранение и 

водене на задължителната 

училищна документация“ 

м.06.2019 г. Брой училища 4 4   

 Ст. експерт по БЕЛ 

 17.1.4.„Планиране на 

обучението по български 

език и литература с оглед 

ДОС за 

общообразователна 

подготовка и прилагане на 

новите учебни програми 

по БЕЛ в VІІ и ІХ клас“ 

м.11.2018 г. Брой училища 6 6   

 17.1.5. „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.12.2018 г. Брой училища 5 5   

 17.1.6. „Измерване нивото 

на знанията на учениците 

от VІІ клас по БЕЛ чрез 

тест ВО и съпоставимост на 

резултатите от вътрешно и 

НВО оценяване”- ІІ срок 

м.03.2019 г. Брой училища 5 5   

 Ст. експерт по ЧЕ и по МЕ 

 17.1.7. „Подобряване на 

методическите аспекти 

при провеждане на 

м.04.2019 г. Брой училища 2 2   
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образователен процес по 

чужди езици с цел 

повишаване на неговото 

качество и ефективност" 

 17.1.8. „Планиране, 

организиране на дейността 

и резултати от учебно- 

възпитателната работа на 

учители по чужди езици, 

преподаващи в IX клас“ 

м.04.2019 г. Брой училища 2 2   

 17.1.9. Проверка на 

годишни тематични 

разпределения по  чужд 

език в VІІІ клас и учебни 

програми за избираеми 

часове в VІІІ и в ІХ клас по 

новите учебни програми и 

в съответствие с новата 

нормативна уредба 

м.11.2018 г. Брой училища 66 66   

 Ст. експерт по математика 

 17.1.10. „Качество на 

обучението по 

математика“ 

м.04.2019 г. Брой училища 4 4 

 

  

 Ст. експерт по ОНГОР 

 17.1.11. „Качество на 

обучението и спазване на 

изискванията за оценяване 

постиженията на 

учениците от учители 

неспециалисти по ОНГОР“ 

м.11.2018 г. 

м.12.2018 г. 

 

Брой учители 31 учители 

неспециалисти 

4    

 17.1.12. Качество на 

обучението по ОНГОР и 

спазване на изискванията 

за оценяване постиженията 

на учениците в 

м.03.2019 г. 

м.04.2019 г. 

 

Брой училища 5 5(7 учители)   
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преобразуваните училища 

в област Добрич от ОУ в 

ОбУ или СУ, във връзка с 

новите учебни планове и 

програми в 8 и 9 клас“ 

 Ст. експерт по ПНЕ 

 17.1.13. „Планиране на 

обучението по природни 

науки в ІХ клас с оглед 

изпълнение на новите 

учебни програми“ 

м.11.2018 г. Брой училища 7 7   

 17.1.14. „Прилагане на 

новите учебни програми и 

материално-техническо 

обезпечаване на 

експерименталната работа 

по природни науки в VІІ 

клас“ 

м.03.2019 - 

м.04.2019 г. 

Брой училища 4 4   

 Ст. експерт по ПОО 

 17.1.15. Прилагане на 

новите учебни програми в 

VІІІ и ІХ клас  по 

предмети от 

професионалната 

подготовка. 

м.11.2018 - 

м.02.2019 г. 

Брой училища 3 0 Ст.експерта по 

ПОО в 

продължителен 

болничен 

Проверката е 

планирана за 

учебната 

2019/2020 

година 

 17.1.16. Организация и 

провеждане на изпитите за 

степен на професионална 

квалификация и участието 

на бизнеса в тях.  

м.06.2019 г. Брой училища 3 0 Ст.експерта по 

ПОО в 

продължителен 

болничен 

Проверката е 

планирана за 

учебната 

2019/2020 

година 

 Ст. експерт за ОНЕ 

 17.1.17. „Качество на 

обучението в начален 

етап“ 

м.10.2018 г. 

м.05.2019 г. 

Брой училища 9 9   

 

  

 Ст. експерт по ПО 
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 17.1.18. „Организация на 

дейностите свързани с 

ранното оценяване на 

потребностите и 

превенция на 

обучителните затруднения 

на децата и учениците в 

детските градини и  

училищата“ 

м.11.2018 г. 

м.01.2019 г. 

 

Брой училища и 

ДГ 

6 6   

 17.1.19. „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 в училищата” 

м.02.2019 г. 

м.04.2019 г. 

Брой училища 6 6   

 17.1.20. „Дейности на 

директора и  

Координиращия екип за 

осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на 

децата и учениците в 

ЦСОП област Добрич” 

м.11.2018 г. 

м.01.2019 г. 

 

Брой ЦСОП 3 3   

 Ст. експерт за КПС 

 17.1.21. “Планиране и 

отчитане на 

квалификационната 

дейност в училище“ 

м.03-04. 

2019 г. 

Брой училища 5 5   

 17.2. Текущи проверки 

 17.2.1. Проверки във 

връзка с постъпили 

сигнали и жалби 

учебна 

2018/2019 

година 

Брой проверки Съгласно брой 

постъпили 

жалби и 

18   



39 
 

сигнали 

 17.2.2. Проверка  и 

съгласуване на Списък-

образец № 1, № 2 и № 3 на 

институциите за учебната 

2018/2019 година  

м. 09-10.  

2018 г. 

м.12.2018 г. 

м.02.2019 г. 

Брой училища 

Брой ДГ 

Брой ЦПЛР 

Брой ЦСОП 

РЦППО 

69 

86 

7 

3 

1 

69 

86 

7 

3 

1 

  

 17.2.3. Проверка и 

съгласуване на учебни 

програми за ЗИП по КОО 

за  ІV, Х, ХІ, ХІІ клас 

м. 09.  

2018 г. 

Брой училища  69 69   

 17.2.4. „Посещаемост на 

учебните занятия от децата 

и учениците и отразяване 

на отсъствията в учебната 

документация“ 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой училища 66 училища 6   

 17.2.5. Изпълнение на 

предписания със 

задължителен характер от 

директори на 

ДГ, училища и 

обслужващи звена. 

Учебна 

2018/2019 

година 

Брой проверки 0 4   

 17.2.6. Ежемесечно 

контролиране на 

изпълнението на 

индивидуалните учебни 

планове   

м.10.2018 г. 

м.06.2019 г. 

Брой училища и 

ЦСОП 

69 

3 

23 

3 

  

 17.2.7. Съответствие 

между училищна 

документация за 

провеждане на оценяване 

пригодността на 

учебниците ІV,VІІІ,Х  клас 

и уебсистема 

м.07.2019  

г. 

Брой училища 66 66   

 17.2.8.  Съвместно с 

ЦОПУО провеждане на 

м.05-06. 

2019 г. 

Брой училища 56 училища 2 училища   
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външно оценяване 

(изследване с 

представителна извадка) 

по История и цивилизация 

на ученици от V клас 

 17.2.9. Съвместно с 

ЦОПУО провеждане на 

външно оценяване 

(изследване с 

представителна извадка) 

по История и цивилизация 

на ученици от VІ клас 

м.05-06. 

2019 г. 

Брой училища 56 училища 2 училища   

 17.2.10. Съвместно с 

ЦОПУО провеждане на 

Международното 

изследване на уменията по 

математика и природни 

науки (TIMSS 2019) на 

учениците от ІV клас 

м.04.2019 г. Брой училища 5 5  

 

  

 17.2.11. Проверка за 

кадрово осигуряване на 

обучението по чужди 

езици в прогимназиален и 

гимназиален етап 

м.10.2018 г. Брой училища 66 66   

 17.2.12. Проверки за 

фиктивно записани 

ученици (по постъпили 

сигнали) 

м.09.2017 

г.- 

м.06.2018 г. 

Брой училища 69 Няма 

постъпили 

сигнали 

  

 17.2.13. Контрол на 

обучението по БДП 

м.03.2019 г. Брой училища 2 0 Ст.експерта по 

ПОО в 

продължителен 

болничен 

Проверката е 

планирана за 

учебната 

2019/2020 

година 

 17.2.14. Контрол, свързан с 

качеството на урочната 

м.09.2018 

г.- 

Брой учители Брой 

новоназначени 

0 Ст.експерта по 

ПОО в 

Проверката е 

планирана за 
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работа на новоназначените 

учители по професионална 

подготовка 

м.06.2019 г. учители продължителен 

болничен 

учебната 

2019/2020 

година 

 17.2.15. Контрол на 

обучението по БДП 
м.03.2020 г. Брой училища 2 0 Ст. експерта по 

ПОО в 

продължителен 

болничен 

Проверката е 

планирана за 

учебната 

2019/2020 

година 

 

 


