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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 – ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

I. Водещи направления в работата на образователните институции:  

1. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни 

форми на обучение от разстояние в електронна среда  

2. Преодоляване на последиците от COVID -19 в образованието на базата на натрупания опит 

3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучи-

лищна и училищна възраст 

4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ 

5. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците 

6. Осигуряване професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда 

7. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за раз-

витие и квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 
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II. Основни приоритети в дейността на РУО: 

1. Провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката за развитието на българското училищно образова-

ние на територията на област Габрово, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в 

електронна среда  

2. Включване, приобщаване и посещаемост на децата и учениците в образователните институции и постигане на по-висока   ус-

тойчивост на междуинституционално взаимодействие за осигуряване  правото на образование на всяко дете и ученик. 

3. Подобряване на качеството и на ефективността на образованието и обучението и преодоляване на последиците от COVID -19 на 

базата на натрупания опит 

4. Разгръщане на творчеството, иновациите и предприемчивостта във всички степени на образование и обучение чрез прилагане на 

компетентностния подход 

5. Развитие на системата на професионалното образование и обучение, в частност на дуалното обучение. 

6. Предприемане на ефективни мерки при провеждането на ДЗИ и НВО за осигуряване на равни условия за всички ученици за 

представяне на знанията. 

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

8. Координация, контрол и подпомагане на училищните ръководства за постигане целите на национални стратегии и планове към 

тях и реализация на национални програми и проекти по оперативни програми  на регионално равнище. 
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III. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейности по Срок 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базова 

стой- 

ност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната  система (2013 – 2020) 

1.1. 

Прилагане на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в обра-

зователната система на деца и ученици в задъл-

жителна предучилищна и училищна възраст. 

Координиране на взаимодействие на институции-

те по прилагането на комплекс от мерки за обх-

ващане и включване в образователната система и 

предотвратяване на ранно отпадане на децата в 

риск 

Септември 

2020-14 сеп-

тември 2021 

Брой 

екипи за 

обхват в 

ДГ и 

училища 

в об-

ластта 

16 16     

    Началник РУО 

Екип РУО 

 

1.2. 

Подкрепа в реализирането на училищни политики 

за превенция на преждевременното напускане на 

училище. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

0 21 училища с 

начален етап 

Ст. експерт за обу-

чението в начален 

етап  

 

1.3. 

Повишаване качеството на образованието: 

- прилагане на съвременни подходи на препода-

ване, съобразени с индивидуалността на детето и 

ученика като партньор в образователния процес 

 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

0 21 училища с 

начален етап 

Ст. експерт за обу-

чението в начален 

етап  

 

1.4. 

Участие на представител от РУО в дейността на 

Пробационен съвет на Областна пробационна 

служба.  

септември, 

2020 г. -  

септември, 

2021 г.  

% засе-

дания 

0 Участие в засе-

дания 100 % 

РУО  

 ст. експерт ОСО  

 

1.5. 

Осъществяване на контрол върху създадената 

организация за осигуряване и опазване на учеб-

ниците  и учебните помагала, предоставени за 

безвъзмездно ползване 

Септември 

2020 г. - юни 

2021 

процент 100 100 Началник на отдел 

АПФСИО 
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1.6. 

Обобщаване и представяне в МОН на заявка за 

задължителна училищна документация за края на 

учебната 2020/2021 година 

По график 

на МОН 

процент 100% 100% образо-

вателни инсти-

туции 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

1.7. 

Изготвяне на обобщената заявка за задължител-

ната документация на училищата за началото на 

учебната 2021/2022 година 

По график 

на МОН 

процент 100% 100% образо-

вателни инсти-

туции 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

 

 

 

1.8. 

Контрол по заявяване, договаряне и получаване 

на необходимите учебници и учебни помагала, 

които ще се ползват безвъзмездно от учениците 

от  I до VII клас за учебната 2021/2022 

По график 

на МОН 

процент 100% 100% образо-

вателни инсти-

туции 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

1.9. 

Изготвяне на график и предоставяне в МОН на 

обобщена информация за процеса  по доставяне 

на ЗУД за началото на  учебната 2021/2022 годи-

на 

По срокове 

на МОН 

процент 100% 100% образо-

вателни инсти-

туции 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

1.10.  

Прилагане на механизми за социална подкрепа по 

отношение на деца и ученици 

Учебната 

2020/2021 

%  пъту-

ващи 

учени-

ци, кои-

то имат 

право за 

осигу-

рен 

транс-

порт до 

училища 

 

100% 100% пътува-

щи ученици, 

които имат 

право за осигу-

рен транспорт 

до училища 

 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

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

та (2014-2020 г.) 

2.1 

 

Подкрепа на образователните институции за ут-

върждаване на модели, съчетаващи присъствено-

то обучение с ефективни форми на обучение от 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 
0 

Детски градини 

и училища в 

област Габрово 

Ст. експерт за 

 обучението в на-

чален етап 
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разстояние в електронна среда 

2.2 

Увеличаване на интереса и мотивацията на уче-

ниците в процеса на обучение чрез използване на 

иновативни методи, базирани на ИТ решения.   

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

с нача-

лен етап 

0 
21училища с 

начален етап 

Ст. експерт за обу-

чението в начален 

етап 

 

2.3. Споделяне на добри практики  

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

открити 

практи-

ки 

0 
 2 открити 

практики 

Ст. експерт за обу-

чението в начален 

етап 

 

2.4. 
Подкрепа на учителите за използване и създаване 

на електронно учебно съдържание. 

През учеб-

ната година 
% 0 25% 

Учители, подпома-

гани от експертите 

в РУО 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 г. 

 
Област на въздействие 1:  

Осигуряване на условия за преход към функционираща 

система за учене през целия живот 
     

 

3.1. 

Осигуряване на достъп до формите на УЦЖ чрез 

културни институции  (библиотеки, читалища, музеи), 

спортни организа ции и др., насочени към нови целеви 

групи, по  специално със специфични потребности и 

живеещи в отдалечени места 

2020-2021 

учебна го-

дина 

% участ-

ници 
0 25% НМО – Габрово, 

РУО, училища 
 

3.2. 

Изграждане на партньорски мрежи между средните и 

висшите училища, научните организации, бизнеса и 

местната власт. 

 

2020-2021 

учебна го-

дина 

% учас-

тници 

0 25% ПГ, РУО ,ТУ, общи-

ни 
 

3.3. 

Популяризиране на ученето през целия живот сред 

всички слоеве на населението като фактор за личност-

но развитие, устойчива заетост и социално включване 

2020-2021 

учебна го-

дина 

% учас-

тници 

0 50% участници в 

Дните за учене 

през целия жи-

вот 

 РУО, ОА, заинтере-

совани страни 
 

3.4. 
Подобряване, развиване на уменията и повишаване на 

квалификацията на служителите в администрацията 

на РУО  

Ноември 

2020-  

май 2021г. 

Процент 

служите-

ли 

0 100% служители Служители и експер-

ти в РУО 
 

 
Област на въздействие 2:  

Осигуряване на условия за разширяване на обхвата и 

повишаване качеството на предучилищното възпи-
     

 



6 
 

тание и подготовка 

3.5. 

Разработване на механизми за стимулиране на включ-

ването на децата в предучилищно възпитание и подго-

товка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска 

възраст, и особено за децата в неравностойно положе-

ние, от ромски произход или със специални образова-

телни потребности, включително с увреждания 

 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Процент 

ДГ  и 

училища 

0 100% ДГ и учи-

лища 
РУО,Общини, детски 

градини, училища 
 

3.6. 

Осигуряване на достъп до предучилищно  

образование чрез предоставяне за безвъзмездно  

ползване на познавателни книжки за  децата от 

подготвителните групи 

 

Октомври 

2020г. 
Процент 

ДГ  и 

училища 

0 100% РУО,Общини, детски 

градини, училища 
 

 

Област на въздействие 3:  

Прилагане на комплексен подход за повишаване на 

образователните постижения и намаляване на дела 

на преждевременно напусналите училище 

     

 

3.7. 

Развитие на подкрепящата среда в системата на 

училищното образование за осъществяване на 

включващо обучение чрез: подкрепа и мотивация на 

педагогическите специалисти за 

повишаване на квалификацията, стимулиране на 

екипната работа; осигуряване на гъвкави форми на 

обучение; осигуряване на  специализирани пособия и 

помагала; индивидуална  подкрепа за личностно 

развитие 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Процент 

учили-

ща/ДГ 

0 % на ученици в 

риск  от отпада-

не от образова-

телната система 

 РУО,общини, ДГ ,  

училища и др. 
 

3.8. 
Намаляване дела на преждевременно напусналите 

училище, чрез осигуряване на безвъзмездно учебници/ 

учебни комплекти 

Септември 

2020 
Процент 

учили-

ща/ДГ 

0 100%  РУО, общини, ДГ ,  

училища и др. 
 

 

Област на въздействие 4:  

Повишаването на качествено на училищното образо-

вание и обучение за придобиване на ключови компе-

тентности, подобряване постиженията на учещите 

и развитие на личността 

     

 

3.9. 
Подкрепа за участие на учениците в национални със-

тезания, олимпиади, международни конкурси и изяви. 
2020 -2021г. Процент 

участни-

0 100% от участ-

ниците 
РУО, училища, об-

щини 
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ци 

3.10 

Осигуряване на условия и възможности за допълни-

телно обучение на учениците, съобразно индивидуал-

ните им интереси и потребности, с цел развиване на 

творческите им способности и стимулиране на тяхна-

та инициативност и предприемчивост  

Октомври 

 2020г. 

Май 2021г. 

Брой 

(Центро-

ве) 

0 2   Експерти РУО, 

ЦПЛР 
 

3.11. 
Насърчаване участието на училищата във всички 

форми и дейности на Европейската програма 

„Еразъм +” 

2020-2021г. Брой 0 2 РУО, училища  

 

Област на въздействие 5: Повишаването на привле-

кателността и подобряване на качеството на про-

фесионалното образование и обучение за гарантира-

не на заетост и конкурентноспособност 

     

 

3.12. 
Разширяване обхвата на дуалното обучение  чрез 

повишаване на атрактивността му и прилагане на  

ефективни политики и мерки 

2020 -2021г. Брой 

училища 
0 4 ПГ 

 
РУО, професионални 

училища 
 

3.13. 

3.5.2.Професионално ориентиране и обучение за при-

добиване на професионална квалификация 
2020 -2021г. Брой 

училища 
0 6 професионал-

ни училища,1СУ 

и професионал-

ни паралелки в 2 

профилирани 

гимназии 

РУО, професионални 

училища, профили-

рани гимназии с 

професионални пара-

лелки 

 

 
Област на въздействие 8: Координиране на взаимо-

действието на заинтересованите страни за реализи-

ране на политиката за учене през целия живот 
     

 

3.14. 

Сътрудничеството при проектиране 

и търсене на умения и постигане на по-добро съответ-

ствие между търсенето и предлагането на възможнос-

ти за учене -срещи 

2020 -2021г. Брой 

срещи 
0 2 ОА, РУО, национа-

лен координатор 
 

3.15. 

Обучения за повишаване на квалификацията на 

представители на заинтересованите страни на 

национално, регионално и местно нивоза планиране, 

мониторинг и оценка на политиката за 

учене през целия живот – онлайн обучения -EPALE 

2020 -2021г. Брой 0 2  РУО 

национален коор-

динатор 

 

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

4.1 Съхраняване и развиване на културната идентич- Учебна Брой 10 учили- 10 училища и 2  старши експерт  
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ност на децата и учениците от етническите мал-

цинства в образователно-възпитателния процес. 

 

2020/2021 

година 

учили-

ща, ДГ 

ща и 2 ДГ ДГ ОСО, училища, ДГ 

4.2. 

Участие в  Национална конференция за добър 

педагогически опит в областта на образователна-

та интеграция в град Велинград 

30.10.2020  Брой 

конкур-

сни ра-

боти 

3 3 старши експерт 

ОСО, училища, ДГ 

 

4.3. 

Участие на експерт от РУО в заседанията на Ко-

ординационното звено в МОН 

Учебна 

2020/2021 

година 

Заседа-

ния 

 По график  старши експерт 

ОСО 

 

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

5.1. 

Организиране и провеждане на Национална сед-

мица на четенето 

2020 г. – по 

график на 

МОН 

Брой  

училища 

и ДГ 

0 

 

31 училища и 

19 ДГ 

 

 

Ст. експерт ОНЕ 

Ст. експерт БЕЛ 

 

 

5.2. 

Насърчаване и повишаване на грамотността на 

учениците в условия на дистанционно обучение 

(споделяне на добри практики) 

Учебна 

2020/2021 г. 

Брой 

практи-

ки 

0 1 
Ст. експерт БЕЛ 

 

 

5.3. 

Методическа подкрепа в разработването и отчи-

тане изпълнението на училищния план за насър-

чаване и повишаване на грамотността. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 
0 30 

Ст. експерт  

за обучението в 

начален етап;  

ст.експерт БЕЛ 

 

5.4. 

Повишаване на мотивацията на децата и учени-

ците да общуване с книгата. Инициативи:  

„Маратон на четенето“, „Прочети ми приказка“, 

„Пътуващи книги“ и др. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

детски 

градини, 

училища 

0 

19 ДГ 

21 училища с 

начален етап 

Ст. експерт 

 за обучението в 

начален етап 

 

5.5 

Национална седмица на четенето, инициирана от 

МОН – инициативи на ниво училище и детска 

градина 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

детски 

градини, 

училища 

0 

Всички детски 

градини и  

училища в об-

ластта 

Ст. експерт  

за обучението в 

начален етап;  

ст.експерт БЕЛ 

 

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

6.1. Осигуряване на възможност за организиране на Учебна Брой 4 4 училища Старши експерт по  
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професионално образование и обучение чрез ра-

бота (дуално обучение) 

2020-2021г 

 

училища ОСО 

6.2. 

Създаване на предпоставки за материална  осигу-

реност на професионалната подготовка: Участие 

на училища с ПО в програми за обновяване и мо-

дернизиране на МТБ (материално техническа ба-

за) на  професионалните училища, вкл. ИКТ инф-

раструктурата им 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 

училища 

7 7 училища Старши експерт по 

ОСО 

 

6.3. 

Специфична подкрепа на ПОО и осигуряване на 

гъвкавост на училищното професионално образо-

вание чрез: 

 Подобряване на съответствието между 

подготовката и потребностите от работна сила 

при изготвяне на предложения за държавен план-

прием с оглед балансирането му по видове под-

готовка и по професии; 

 Развитие на система за външно оценяване 

на знания, умения и компетентности на ученици-

те и обучаваните по професионална подготовка 

Приоритетно включване в програми за подобря-

ване на качеството на обучение и образователната 

среда на училищата, осъществяващи обучение по 

високотехнологични професии 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 

училища 

7 7 училища Старши експерт по 

ОСО 

 

6.4. 

Осигуряване на професионална подготовка на 

ученици и на лица над 16 години със специални 

образователни потребности (СОП) 

Учебна 

2020-2021г 

 

% уче-

ници 

0 100 % ученици 

със СОП над 16 

години, жела-

ещи да се обу-

чават в профе-

сионални пара-

лелки 

Старши експерт 

ОСО и  

директори 

 

6.5. 

Осигуряване на леснодостъпни и висококачест-

вени услуги за кариерно ориентиране на учащи и 

възрастни 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 

училища 

9 9 училища Старши експерт 

ОСО и  

директори 
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6.7. 

Активизиране включването на  социалните парт-

ньори в системата на ПОО: 

 Разширяване на мрежата от предприя-

тия/икономически и субекти, участващи в про-

веждането на практическо обучение на ученици-

те съвместно с бизнеса 

 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 

училища 

7 7 училища Старши експерт 

ОСО и  

директори 

 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 г.  

7.1. 

НП „Ученически олимпиади и състезания“, Мо-

дул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади“ 

2020-2021 

Брой 

учили-

щарабо-

тещи по 

програ-

мата 

0 8 
Училища, РУО - 

Габрово 

 

7.2. 

 НП „Заедно за всяко дете“ - 2020 Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

учили-

ща, ДГ, 

РУО 

0 2 училища, 3 

ДГ, РУО 

Експерти от РУО  

7.3. 

НП „Квалификация“ Учебна 

2020/2021 

година 

% учи-

лища 

0 Съгласно зада-

дените пара-

метри от МОН 

РУО, ст.експерт 

БЕЛ 

 

7.4. 

НП „Мотивирани учители“ Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

учители 

0 Съгласно 

сключените 

договори 

РУО, ст.експерт 

БЕЛ 

 

7.5. 
НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“  

      

7.5.1. 

НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“  

Модул Б„Подобряване на условията за експери-

ментална работа по природни науки в профили-

рана подготовка“ 

Учебна 

2020/2021 

година 

Бр. учи-

лища 

0 1 Училища, РУО  

7.5.2. 
НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ 

Учебна 

2020/2021 

Бр. учи-

лища 

0 1 Училища, РУО  
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Модул В „Подкрепа на целодневното обучение на 

учениците“ - 2020 

година 

7.5.3. 

НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“  

Модул Д „Библиотеките като образователна сре-

да“ 

Учебна 

2020/2021 

година 

Бр. учи-

лища 

0 5 Училища, РУО  

7.5.4. 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“  

Ммодул Е „Площадки за обучение по безопас-

ност на движението по пътищата“ 

Учебна 

2020/2021 

година 

Бр. учи-

лища и 

ДГ 

0 3 училища, 1 

детска градина 

Училища, РУО  

7.6. 
НП „Без свободен час“ 

 
      

7.6.1. 

 НП „Без свободен час“ 

Модул „Без свободен час в училище“  

 

Учебна 

2020/2021 

година 

Бр. учи-

лища 

10 10 РУО  

7.6.2. 

НП „Без свободен час“ 

 Модул „Без свободен час в детската градина“ 

 

Учебна 

2020/2021 

година 

Бр. ДГ 7 7 РУО  

7.7. 

 НП „Иновации в действие“ 

 

По график 

 

Брой 

училища 

0 Бр. училища 

работещи по 

НП  

Комисия в РУО  

7.8. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 
0 5 

Ст. експерт 

 за обучението в 

начален етап 

 

7.9. НП „Успяваме заедно“ 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

детски 

градини 

0 
11 детски гра-

дини 

Ст. експерт 

 за обучението в 

начален етап 

 

7.10. 

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 

персонала“ 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

инсти-

туции 

6 6 държавни 

институции 

ВРБ към МОН 

Отчитането ще 

е на база кан-

дидатствали 

Началник на отдел 

АПФСИО  
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институции  

7.11. 

НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и 

сигурност в училище“ 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

инсти-

туции 

6 6 държавни 

институции 

ВРБ към МОН  

Отчитането ще 

е на база 

кандидатствали 

институции 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

7.12. 

НП „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“  

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

инсти-

туции 

0 1 Началник на отдел 

ОМДК 

 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1 

ПроектBG05M2OP001-2.010-0001 “Квалификация 

за професионално развитие на педагогическите 

специалисти 

Октомври 

2020 г. - 

Януари-

август 2021 

г. 

Брой 

педаго-

гически 

специа-

листи 

0 100 Ст. експерт БЕЛ, н-

к на отдел АП-

ФСИО, ст. експерт 

ИО 

 

8.2 
Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за 

дуалната система на обучение“ 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 

училища 
0 4 училища 

Координатор РУО 

и  

директори 

 

8.3. 
Проект BG05М2ОР001-3.018 „Подкрепа за при-

общаващото образование“ 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 

училища 
0 

Съгласно Запо-

вед на МОН 

  

8.4. 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 Активно при-

общаване в системата на предучилищното обра-

зование“ 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

детски 

градини 

0 

19 детски гра-

дини; 2 учили-

ща с ПГ 

Ст. експерт 

за обучението в 

начален етап /ст. 

експерт ФВС, гл. 

счетоводител 

 

8.5. 

Проект BG05M2ОP001-2.011 - 0001„Подкрепа за 

успех“ 2019 – 2020г.  

2020-2021 

учебна го-

дина 
Брой 

училища 
0 

28 Началник на отдел 

ОМДК 

Началник на отдел 

АПФСИО 

Ст.експерт ОСО 
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8.6. 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование 

за утрешния ден“ 

Октомври 

2019 г.– ок-

томври 2022 

г. 

Брой 

педаго-

гически 

специа-

листи, 

включе-

ни в 

обуче-

ния 

0 100 ст. експерт матема-

тика, ст. експерт 

ОНГОР, ст. експерт 

ИО, 

гл.счетоводител 

 

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

 Предучилищно образование; Начално образование       

9.1 

Работни съвещания с директори на детски гради-

ни: 

-приоритети и дейности през 2020-2021 учебна 

година 

- реализиране на НП и проекти; 

- модели, съчетаващи присъственото обучение с 

ефективни форми на обучение от разстояние в 

електронна среда. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой  0 
19 ДГ 

 

Ст. експерт 

за обучението в 

начален етап 

 

9.2. 

Работни съвещания с главни учители в началния 

етап на основната образователна степен и с пред-

седатели на МО в началния етап: 

-приоритети и дейности през 2020-2021 учебна 

година; 

- прилагане на компетентностния подход в обу-

чението 

- реализиране на НП и проекти; 

- модели, съчетаващи присъственото обучение с 

ефективни форми на обучение от разстояние в 

електронна среда.; 

- подкрепа за НВО IV клас 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой  0 21 училища 

Ст. експерт 

за обучението в 

начален етап 

 

9.3 
Методическа подкрепа: 

На новоназначени учители; 

2020-2021 

учебна го-

 

Брой  

 

0 

 

50% 

Ст. експерт 

за обучението в 
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Майсторски клас – инициатива „Отворени врати“ 

дина Брой  

0 

 

100% 

начален етап 

 Български език и литература       

9.4 Оказване на методическа подкрепа:       

9.4.1а 

На новоназначени учители по български език и 

литература и учители по предмета, постъпващи в 

системата след многогодишно прекъсване. 

Септември 

2020- май 

2021г. 

Процент 

учители 

0 Не по-малко от 

50% от ново-

назначените 

учители 

РУО, старши екс-

перт БЕЛ 

 

9.4.1.б 

При въвеждане на нов учебен план и нови учебни 

програми по български език и литература в XI 

клас 

Учебна 

2020/2021 

година 

Процент 

училища 

0 100% училища РУО, старши екс-

перт БЕЛ 

 

9.4.1.в 

При провеждане на учебни часове по български 

език и литература в 5.клас в рамките на инициа-

тивата „Отворени врати“: „Приемственост 4-5 

клас“. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

открити 

практи-

ки 

0 2  РУО, старши екс-

перт БЕЛ 

 

9.5. 

Провеждане на работна среща с учителите по 

български език и литература от училищата, пока-

зали ниски резултати на НВО в  VII клас и ДЗИ 

през  2020 г за набелязване на мерки и споделяне 

на практики 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 2 РУО, старши екс-

перт БЕЛ 

 

 Чужди езици       

9.6. 

 Работна среща с учителите по чужд език от об-

ластта за запознаване и анализ на резултатите от 

учебната 2019/2020 година,  насоки и приоритети 

по предмета за учебната 2019/2020г.. 

Септември 

2020г. 

Брой 

срещи 

0 2 ст. експерт ЧЕМЕ 

 

 

9.7. 

 Оказване на методическа подкрепа на новоназ-

начени учители по чужди езици и учители, пос-

тъпващи в системата след многогодишно прекъс-

ване. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Процент 

учители 

0 Не по-малко от 

50% от ново-

назначените 

учители 

РУО, ст. експерт 

ЧЕМЕ 

 

9.8. 

Провеждане на работна среща с учителите по 

чужди езици за споделяне на добри  практики 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 3 РУО, ст. експерт 

ЧЕМЕ 

 

 Математика, информатика и информационни       
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тхнологии 

9.10. 

Оказване на методическа подкрепа на новоназна-

чени учители по математика  и учители по пред-

мета, постъпващи в системата след многогодиш-

но прекъсване 

 

Септември 

2020 - май 

2021 г. 

Процент 

учители 

0 Не по-малко от 

50% от ново-

назначените 

учители 

старши експерт по 

математика 

 

9.11. 

Провеждане на работна среща с учителите по ма-

тематика от училищата, показали ниски резултати 

на НВО в  VII клас през  2020 г. за набелязване на 

мерки и споделяне на практики 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 2 старши експерт по 

математика 

 

 
Обществени науки, гражданско образование и 

религия 
     

 

9.12 

Методическо подпомагане на учителите относно 

въвеждането на новият учебен план и учебна 

програма в 11. клас по предмета гражданско об-

разование 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 0 100% старши експерт 

ОНГОР 

 

9.13. 

9.6.2. Оказване на методическа подкрепа на учи-

тели с малък стаж  по предмета история и циви-

лизации или учители по посочения предмет, пос-

тъпващи в системата след многогодишно прекъс-

ване 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 0 Не по-малко от 

50% 

старши експерт 

ОНГОР 

 

9.14. 

Координиране, организационна и методическа 

подкрепа на директори и координатори във връз-

ка с дейности за подкрепа за личностно развитие 

в училище.  

Учебна 

2020-2021г 

 

 % 0 100% в зависи-

мост от потър-

сеното съдейс-

твие от дирек-

тори и коорди-

натори 

 

 

9.15. 

Координиране, организационна и методическа 

подкрепа на директори във връзка с организация 

на дейностите в училище 

Учебна 

2020-2021г. 

 

% 0 100% в зависи-

мост от потър-

сеното съдейс-

твие от дирек-

тори и коорди-

натори 
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9.16 

Провеждане на работно съвещание във връзка с 

организационна подкрепа на директорите за ор-

ганизиране и провеждане на ДЗИ 

Април-май 

2021г. 

Брой 

дейнос-

ти 

0 1 съвещание 
Началник на отдел 

ОМДК 

 

9.17. 

Провеждане на работно съвещание във връзка с 

организационна подкрепа на директорите за ор-

ганизиране и провеждане на НВО 7 клас 

Април-май 

2021г. 

Брой 

дейнос-

ти 

0 1 съвещание 
Началник на отдел 

ОМДК 

 

 Физическо възпитание и спорт       

9.18. 

Прилагане на Постановление  № 46  на Минис-

терски съвет от 19.03.2020  година за определяне 

на минимални диференцирани размери на парич-

ните средства за физическо възпитание и спорт, 

които се осигуряват от държавния бюджет и от 

бюджетите на общините (обн. ДВ., бр. 26 от 

22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 година.) 

Февруари - 

април 2021 г 

Брой 

учили-

ща/ДГ 

Всички 

училища и 

детски гра-

дини 

Всички учили-

ща и детски 

градини 

старши експерт 

ФВС 

 

 

9.19. 

Работна среща, съпътствана от дискусия, с учите-

лите по физическо възпитание и спорт от област-

та за запознаване и анализ на резултатите от 

учебната 2019/2020 година,  насоки и приоритети 

по предмета за учебната 2020/2021 г. 

Септември 

2020 г. 

Процент 

учители 

0 100% ст. експерт ФВС  

9.20. 

Методическа подкрепа на новоназначени учители 

по физическо възпитание и спорт и учители по 

предмета, постъпващи в системата след многого-

дишно прекъсване. 

Септември 

2020- май 

2021г. 

Процент 

учители 

0 100% от ново-

назначените 

учители 

РУО, старши екс-

перт ФВС 

 

9.21. 

Поетапно въвеждане и прилагане на ДОС и на 

учебните програми по ФВС в  XI клас. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

брой 

училища 

0 14 училища от 

областта –XI 

клас 

ст. експерт ФВС  

9.22. 

Организиране на методическо съвещание относно 

прилагане на делегиран бюджет и обсъждане на 

трудово – правни въпроси  31.12.2020 

година 

Брой 

ново-

назна-

чени 

дирек-

тори 

5 5 

Началник на отдел 

АПФСИО, главен 

специалист „Чо-

вешки ресурси“ 

 

10. Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и други дейности свързани с  
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приобщаващото образование  

10.1. 

Методическа подкрепа чрез консултиране на ди-

ректори и координатори във връзка с дейности за 

подкрепа за личностно развитие на учениците в 

училище. 

Учебна 

2020-2021г 

 

Брой 0 В зависимост 

от потребност-

та на педагоги-

ческите специ-

алисти 

Началник отдел 

ОМДК и ст. екс-

перт ОСО 

 

11. 
Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число и СТЕМ образование и дигитална 

трансформация  

11.1 

Мотивиране и оказване на методическа подкрепа 

на учителите по природни науки и математика за 

създаване на кооперативни уроци и проекти. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Процент 

учители 
0 20% 

Началник отдел 

ОМДК и ст. екс-

перт по математика 

 

11.2 

Използване на тестове, интегриращи няколко 

учебни предмета. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

училища 
0 2 

Началник отдел 

ОМДК и ст. екс-

перт по математика 

 

11.3 

Мотивиране на учениците и създаване на умения 

за подкрепа на устойчивото им развитие и здра-

вословен начин на живот и спорт, чрез 

 организиране и провеждане на „Ден на здравос-

ловното хранене и спорт.” 

 

Ноември 

2020 г. 

Брой 

ученици 

150 учени-

ци  

150 ученици ст. експерт ФВС  

12. 
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. 

12.1 

 Приложение №1 към т.12 

Годишен план за квалификационна дейност на 

РУО –Габрово за учебната 2020-2021година 2020-2021 

   

Началник  на отдел 

ОМДК 

Експерти РУО 

 

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

13.1 

Изготвяне на образци на документи във връзка с 

административната дейност на директора и пре-

доставянето им на директорите на образователни 

институции 

31.11.2020 

година 

Брой 

образци 
0 5 

Началник на отдел 

АПФСИО 

 

13.2 
 Изготвяне и предоставяне на директорите на об-

разци на училищни документи 

Септември 

2020 г. 

Брой 

образци  

0 5 Старши експерти 

по ОСО 

 

14. Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции 
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14.1 

При необходимост изготвяне на становища за 

оптимизиране на училищната мрежа 

31.05.2021 Брой 

стано-

вища 

0 Според въз-

никнала необ-

ходимост 

Началник РУО 

Началник  на отдел 

ОМДК 

 

14.2 

Съдействие за осигуряване на условия за функ-

циониране на институциите в системата на пре-

дучилищното и училищното образование на тери-

торията на областта 

През учеб-

ната година 

% обра-

зовател-

ни инс-

титуции 

0 100 % образо-

вателни инсти-

туции 

Началник РУО 

Началник  на отдел 

ОМДК  

 

14.3 

Организиране и провеждане оценяване на пос-

тигнатите резултати от труда на директорите на 

образователните институции. 

До 

01.10.2020 

% обра-

зовател-

ни инс-

титуции 

0 100 % учили-

ща, ЦПЛР и 

РЦПППО, от-

говарящи на 

условията 

Комисии по запо-

вед на началника 

на РУО 

 

14.4 

Междуинституционален механизъм за контрол на 

храненето на децата и учениците в институциите 

в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой 

екипи 
0 

4 екипа за  

област Габрово 

Началник на отдел 

ОМДК 

ст. експерт ФВС 

 

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

15.1 

Съгласуване на подадените заявки за прием по 

професии, по които ще се провежда обучение за 

първи път в професионалните гимназии и учили-

щата с професионални паралелки от учебната 

2021-2022г. 

До 15.12. 

2020г. 

 

Брой 

училища 

0 Според заяве-

ната необходи-

мост 

Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерт  

 

15.2 

Изготвяне на експертни оценки за условията за 

осъществяване на обучение по нови професии. 

До 12.01. 

2021г 

Брой 

експерт-

ни оцен-

ки 

0 Според заяве-

ната необходи-

мост 

Началник РУО 

Старши експерт  

 

15.3 

Обобщаване на предложенията за държавен план-

прием по професии 

До 01.02. 

2021 г. 

Брой 

училища 

9 9 училища Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерт 

 

15.4 

Провеждане на работни срещи по общини и в 

областна администрация за съгласуване на пред-

ложенията на училищата за държавен план-

До 30.01. 

2021г. 

Брой 

училища 

13 13 училища Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 
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прием. Изготвяне на предложение за ДПП за 

учебната 2021-2022г. 

 Старши експерт 

15.5 

Представяне в Комисия по заетост към областен 

съвет за регионално развитие на обобщена заявка 

за държавен план-прием в училищата по чл.143, 

ал.2, т.4. от ЗПУО 

До 15.02. 

2021 г. 

Брой 

училища 

13 13 училища Началник РУО   

15.6 

Представяне в МОН на обобщена заявка за дър-

жавен план-прием в училищата по чл.143, ал.2, 

т.4. от ЗПУО 

До 01.03. 

2021г. 

Брой 

училища 

13 13 училища Началник РУО   

15.7 

Съгласуване в МОН на предложение за държав-

ния план-прием за учебната 2021-2022 година  

По график 

на МОН 

Брой 

училища 

13 13 училища Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерт 

 

15.8 

Съгласуване и представяне в МОН на предложе-

ния за промени в държавния план-прием по про-

фесии 

 

До 30.04. 

2021г. 

Брой 

училища 

9 9 училища Началник РУО   

15.9 

Утвърждаване на държавен прием за учебната 

2020-2021 година в VIII клас в съответствие с 

чл.52 ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за ор-

ганизация на дейности в училищното образование  

До 30.03. 

2021г.  

 

Брой 

училища 

13 13 училища Началник РУО  

 

 

15.10 

Реализиране на дейностите по прием на ученици 

в три етапа на класиране и записване. Утвържда-

ване на реализирания ДПП 

До 

10.09.2021г. 

Брой 

училища 

13 13 училища Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерти 

 

15.11 

Организация и координация на дейностите по 

провеждане на изпит за проверка на способности-

те по ФВС.  

 

Юни 2021 Брой 

училища 

1 училище   Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерт 

ФВС 

 

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

16.1 
Организиране и координиране на дейностите по 

провеждането на държавните зрелостни изпити 

Съгласно 

графика на 

Брой 

училища 

14 14 училища Началник РУО 

Началник на отдел 
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МОН ОМДК 

 Старши експерт 

ОСО и ИО 

16.2 

Организиране и координиране на дейностите по 

провеждането на националните външни оценява-

ния в VII клас по Български език и литература и 

математика и ЧЕ по желание 

Съгласно 

графика на 

МОН 

Брой 

училища 

21 21 училища Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерт 

ОСО 

 

16.3 

Организация и координация на дейностите по 

провеждане на НВО по Български език и литера-

тура и математика в X клас и  (ЧЕ по желание и 

ИТ по желание) 

Съгласно 

графика на 

МОН 

Брой 

училища 

14 учили-

ща 

14 училища Началник на отдел 

ОМДК (ст. експерт 

по Български език 

и литература, ст. 

експерт по матема-

тика, ст. експерт 

ЧЕМЕ ) 

 

16.4 
Организиране и координиране на дейностите по 

провеждане на НВО в IV клас 

Съгласно 

графика на 

МОН 

Брой 

училища 

с нача-

лен етап 

0 21 училища 

Началник на отдел 

ОМДК 

 ст. експерт за  

обучението в нача-

лен етап 

 

17. 
Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар 

на МОН 

17.1 

Подпомагане на дейности включени в Национа-

лен календар за изяви по интереси на децата и 

учениците с домакинство област Габрово 

„Златна есен” 

„Наука на сцената”  

 

 

 

 

Октомври 

2020 

Април 2021 

 

%  учас-

тници 

0  

50% 

ЦПЛР-ДК“Йовко 

Йовков“ – Севлие-

во; 

СУ „Васил Левски” 

– Севлиево, общи-

на Севлиево, РУО -

Габрово 

 

 

17.2 

Организиране, координиране и контролиране 

провеждането на всички етапи от Ученическите 

игри за учебната 2020-2021 г. по правилата раз-

Октомври 

2020 г. - юни 

2021г. 

Брой 

учи-

лищни 

192 учи-

лищни от-

бора 

200 училищни 

отбора 

РУО, старши  екс-

перт по ФВС 
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писани от МОН и ММС отбори 

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

18.1  Тематични проверки       

18.1.1. Мониторинг на дейностите по изпълнение проек-

тите за иновации в училища, включени в списъка 

на иновативните училища за 2020-2021 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

0  7училища ст. експерти РУО  

18.1.2. Контрол по присъствието на учениците в учили-

ще и на децата от подготвителните групи в детс-

ките градини и предприемане на мерки от страна 

на училищното ръководство за трайното им за-

държане 

Учебна 

2020- 2021г. 

Брой ДГ 

и учи-

лища 

19-ДГ, 

30- учили-

ща 

Всички учили-

ща и детски 

градини на те-

ритория на об-

ласт Габрово 

Началник на отдел 

ОМДК 

Екипи от РУО 

 

18.1.3. 

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 учи-

лищния учебен план за учениците, обучавани в 

задочна и самостоятелна форма. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

0  8училища ст. експерти РУО   

18.1.4. 

Осигуряване на условия за обучение в електронна 

среда 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

30 30 Началник РУО 

Началник на отдел 

ОМДК 

Началник на отдел  

АПФСИО 

 

18.1.5. 

Спазване на сроковете за въвеждане на информа-

цията в НЕИСПУО и утвърждаване на Списък-

образец 1, 2, 3 

 

20  и 25 сеп-

тември  

2020г.; 

 5 и  10 ок-

томври 

2020г. 

Брой  19-ДГ, 

30- учили-

ща, 

3-ЦПЛР, 

ЦСОП,РЦ

ПППО 

Всички учили-

ща ,детски гра-

дини, 

ЦПЛР,ЦСОП, 

РЦПППО  на 

територия на 

област Габрово 

Екипи от РУО  

18.1.6. 

 Методическа подкрепа при разработване на Спи-

сък-образец 1,2,3  на новоназначени директори. 

31.10.2020 Брой 0 5 н-к ОМДК 

н-к АПФСИО 

ст. експерт ИО 

 

18.1.7. Проверка на заложени и реализирани дейности по 2020-2021 Брой 0 1 ст. експерт ОСО  



22 
 

график в ЦПЛР “Кариерно ориентиране“ учебна го-

дина 

18.1.8. 

Актуалност на информацията в училищните сай-

тове и публикуване на всички изискуеми по нор-

мативна уредба документи 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой ДГ 

и учи-

лища 

19-ДГ, 

30- учили-

ща 

Всички учили-

ща и детски 

градини на те-

ритория на об-

ласт Габрово 

н-к ОМДК 

н-к АПФСИО 

експерти РУО 

 

18.2. 

Текущи проверки       

18.2.1. 

„Прилагане на компетентностния подход в обу-

чението в начален етап - интегрирано междуп-

редметно взаимодействие, практическа насоче-

ност, иновативни подходи и ориентация към ре-

зултата.“ 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

с нача-

лен етап 

0 5 училища 

Експерт за обуче-

нието в начален 

етап 

 

18.2.2. 

Подкрепа в утвърждаване на модели, съчетаващи 

присъственото обучение с ефективни форми на 

обучение от разстояние в електронна среда. 

2020-2021 

учебна го-

дина 

Брой 

училища 

с нача-

лен етап 

0 5  

Експерт за обуче-

нието в начален 

етап 

 

18.2.3. 

Оценяването в учебния процес по български език 

и литература в 7.клас в училища, показали ниски 

резултати на външното оценяване по предмета 

през 2020 г.   

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

училища 

0 4 РУО, старши екс-

перт БЕЛ 

 

18.2.4. 

Организация на учебния процес и подготовка за 

ДЗИ по български език и литература в 12.клас в 

училища, показали ниски резултати на зрелост-

ния изпит по предмета през 2020 г 

Учебна 

2020/2021 

година 

Брой 

училища 

0 4 РУО, старши екс-

перт БЕЛ 

 

18.2.5. 

 Текуща проверка „Оценяването в учебния процес 

по чужд език в 12.клас и подготовката за държав-

ни зрелостни изпити по предмета“ 

октомври 

2020-април 

2021 г 

Брой 

училища 

0 4 РУО, старши екс-

перт ЧЕМЕ 
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18.2.6. 

Текуща проверка „Планиране и реализиране на 

часовете по чужд език от задължителната препо-

давателска норма на директора“  

септември 

2020-април 

2021 г 

Брой 

училища  

0 2 РУО, старши екс-

перт ЧЕМЕ 

 

18.2.7. 

Организация на учебния процес и подготовка за 

външно оценяване по математика в VII клас в 

училища с ниски резултати по предмета. 

Учеб-

на2020/2021 

година 

Брой 

училища 
0 7 

Старши експерт по 

математика 

 

18.2.8. 

 “Организация на обучението по БДП” 

 

Октомври 

2020-Май 

2021 

Брой 

учили-

ща/ДГ 

4 2 училища/2 

ДГ  

 

Старши експерт 

ОНГОР 

 

18.2.9. 

Въвеждане но новото учебно съдържание по 

гражданско образование в 11. клас през учебната 

2020-2021г., съгласно новите учебни програми  и 

учебни планове 

2020-Май 

2021 

Брой 

училища 

0 4  Старши експерт 

ОНГОР 

 

18.2.10. 

„Планиране и реализиране на обучението по фи-

зическо възпитание и спорт в часовете от задъл-

жителна преподавателска норма на директорите 

на училища “ 

октомври, 

2020 г.- ап-

рил 2021г. 

Брой 

дирек-

тори на 

училища 

0 според броя на 

директорите 

преподаващи 

ФВС. 

  

РУО, старши екс-

перти ФВС 

 

18.2.11. 

 „Планиране и реализиране на обучението по фи-

зическо възпитание и спорт в XI клас в съответс-

твие с въвеждане на нов учебен план и нови 

учебни програми по предмета“ 

октомври, 

2020 г.- ап-

рил 2021г. 

Брой 

училища 

0 3 училища   

  

РУО, старши екс-

перти ФВС 

 

18.2.12. 

„Изпълнение на индивидуални учебни планове“ 30.07.2021 Процент  0 100%  индиви-

дуални учебни 

планове в 

средни учили-

ща, гимназии и 

ЦСОП 

Старши експерт 

ОСО 

 

18.2.13. 

 „Контрол по чл. 264 от ЗПУО на дейността на 

изпълнителите по чл. 198, ал.1 от ЗПУО и на ли-

цата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социалното 

подпомагане“. 

Октомври 

2020-юни 

2021 г. 

Брой 0 В зависимост 

от възлагането 

на общините в 

област Габрово 

Старши експерт 

ОСО 

 

18.2.14. “Мониторинг на иновативната дейност и резулта- Октомври Брой 6 7 училища РУО  
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ти от иновативния процес“ 2020-юни 

2021 г. 

училища 

18.2.15. 
Провеждане на държавни изпити за придобиване 

на професионална квалификация 
юни 2021 г. 

Брой 

училища 
0 

Според броя на 

училищата, в 

които тези из-

пити са избра-

ни за втори 

ДЗИ 

Старши експерт 

ОСО 

 

18.2.16 

Контрол на предложенията на общините за 

включване на детски градини и училища в Спи-

съка със защитени детски градини и защитени 

училища и в Списъка на средищните детски гра-

дини и училища; 

14.09.2020 Брой 

училища 

и ДГ 

3 защитени 

училища, 1 

защитна 

ДГ с бази; 

12 средищ-

ни учили-

ща, 2 сре-

дищни ДГ. 

3 защитени 

училища, 1 

защитна ДГ с 

бази; 

12 средищни 

училища, 2 

средищни ДГ. 

старши експерт 

ОСО 

 

18.2.17. 

 Контрол на самостоятелна форма на обучение на 

ученици по чл. 112 ал.1 т.2 от ЗПУО в основните 

училища. 

Учебна 

2020/2021 

година 

Процент 0 100% Комисия по Запо-

вед на началника 

на РУО – Габрово: 

старши експерт 

ОСО 

 

18.2.18 

Контрол на индивидуалните учебни планове по 

чл. 95 ал. 2 от ЗПУО в основните училища 

Учебна 

2020/2021 

година 

Процент 0 100% старши експерт 

ОСО 

 

18.2.19. 

„Контрол върху изпълнението и оптимизацията 

на маршрутните разписания с оглед скъсяване 

времето за пътуване на децата и учениците и на-

маляване на тежестта от пътуването“ 

01.10.2020 – 

30.04.2021 

година 

Брой 

образо-

вателни 

интиту-

ции 

9 9 
Началник на отдел 

АПФСИО 

 

18.2.20. 

„Контрол по изпълнение на НАРЕДБА № 1 от 

16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-

не на транспортните разходи или на разходите за 

наем на педагогическите специалисти в институ-

01.10.2020 – 

30.04.2021 

година 

Брой 

образо-

вателни 

интиту-

3 3 
Началник на отдел 

АПФСИО 
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циите в системата на предучилищното и училищ-

ното образование“ 

ции 

18.2.21. 

„Контрол на подадената информация от държав-

ните училища ВРБ към МОН по НП «Оптимиза-

ция на вътрешната структура на персонала в инс-

титуциите от системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

01. 

31.01.2021 г.  

Брой 

образо-

вателни 

интиту-

ции ВРБ 

към 

МОН 

6 6 
Началник на отдел 

АПФСИО 

 

 

 


