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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 – ШУМЕН 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

I. Обобщено представяне на изпълнението на водещите направления в работата на образователните институции в областта 

Дейност  Обхват  

1. Подкрепа на работата на образователните институции в условията на ОРЕС 

Методическо подпомагане на директорите и учителите от експертите на РУО 65 училища 

2. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъствено обучение с ефективни форми на 

обучение от разстояние в електронна среда 

Методическо подпомагане на директорите и учителите от експертите на РУО 

 

65 училища 

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

и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст 

Организиране, координиране и осъществяване на дейности съвместно с институциите, 

определени в Механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  

Училища и детски градини 

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

Оказване на методическа помощ на учителите по учебни предмети от съответните експерти 

от РУО.  Координиране на дейности във връзка с подготовката и провеждането на НВО и 

ДЗИ 

65 училища 

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

Организиране и координиране изпълнението на дейности по проект „Подкрепа за успех“, 

осъществяване на мониторинг върху изпълнението на дейностите от училищата 

 

Училища, участващи в проект „Подкрепа 

за успех“ 

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

 

Методическо подпомагане на директорите и учителите по професионална подготовка при 

изготвянето на училищните учебни планове. Планиране и координиране на дейностите по 

изготвяне и съгласуване на ДПП и на ДДПП съобразно нормативните изисквания.  

Професионални гимназии, Средни 

училища, Обединени училища 
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7. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за развитие и 

квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

Провеждане на обучения на педагогически специалисти. Организиране на работни срещи, 

обучения и семинари за педагогически специалисти 

65 училища 

 

II. Регионални приоритети в дейността на РУО (различни от водещите направления): 

Дейност  Обхват  

1. Изграждане на широка подкрепа на политиките за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в за-

дължителна предучилищна и училищна възраст. 

Методическа подкрепа на педагогически специалисти относно обхващането на учениците 

от уязвимите групи 

65 училища 

2. Провеждане на държавната политика за повишаване качеството и ефективността на предучилищното и училищното образова-

ние. 

Изпълнение на дейностите по Националните програми за развитие на образованието 

 

Училища и детски градини 

3. Развиване на приобщаващото образование. 

Консултиране и методическа подкрепа на педагогическите специалисти при осъществяване 

на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

образователните институции 

Училища и детски градини 

4. Създаване на условия за обвързване на професионалното образование и обучение с потребностите на пазара на труда, в т.ч. чрез 

професионалното образование и обучение по дуална система по специалности от професии, с приоритет за регионалната 

икономика. 

Осъществяване на контакти с организации на работодатели за предоставяне на заявки за 

обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение  

 

5. Разширяване на възможностите за достъп до образование и професионално обучение в контекста на учене през целия живот. 

Консултиране на родители и ученици, признаване на училищно обучение или степени на 

образование по документи, издадени от училища на чужди държави  

 

6. Стимулиране на педагогическите специалисти за развиване на професионалните им компетентности чрез участие във форми на 

въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация. 

Методическа подкрепа на новоназначени директори и учители  

 

III. Дейности за реализиране на направленията и приоритетите: 

№ Дейност по  Срок Индикатори за изпълнение 
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Мерна 

единица 

(брой, 

процент) 

Планира

ни 

стойнос

ти 

Реализирани 

стойности 

Причини за 

неизпълнениет

о 

Предприети действия 

(при неизпълнение) 

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

 1.1. Повишаване на обхвата 

на децата и учениците в 

задължителна училищна 

възраст 

ІХ.2020 г. – 

ІХ.2021 г.  

Брой Брой 

обхванати 

деца и 

ученици в 

задължит

елна 

училищна 

възраст 

през 

учебната 

2020/2021 

година 

Брой обхванати 

деца и ученици 

през учебната 

2020/2021 

година –          

(деца и 

ученици 

отпаднали през 

учебната 

година –      %). 

  

 1.2. Информиране на 

родителите за 

възможностите за 

образование, обучение 

и/или придобиване на 

професионална 

квалификация в 

образователните 

институции 

Х.2020 г. – 

ІХ.2021 г. 

Брой Брой 

паралелки

, 

реализира

н прием 

за 

учебната 

2021/2022 

година 

Брой паралелки, 

реализиран 

прием за 

учебната 

2021/2022 

година към 

12.07.2021 г. – 

63 паралелки 

  

 1.3. Оказване на съдействие 

на директорите и 

консултиране на родителите 

за възможностите за 

признаване на завършени 

класове на училищно 

обучение или степени на 

образование по документи, 

ІХ.2020 г. – 

ІХ.2021 г. 

н/п  Оказано 

съдействие на 

директори и 

консултирани 

родители за 

възможностите 

за признаване 

на завършени 

класове на 
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издадени от училища на 

чужди държави  

училищно 

обучение или 

степени на 

образование по 

документи, 

издадени от 

училища на 

чужди държави 

съгласно 

нормативните 

разпоредби 

 1.4. Информационно 

осигуряване и 

координиране 

провеждането на 

инициативата „Седмица на 

моето училище“ с 

насоченост към 

приобщаване на родителите 

и на местните общности към 

училищния живот и към 

образоваността като 

ценност и цел 

Х. – ХІ. 

2020 г.  

Процент 

от общия 

брой 

училища 

в областта 

30% от 

учили-

щата в 

областта 

(65 

училища 

– 

начални, 

основни и 

средни 

училища, 

профилир

ани и 

професио

нални 

гимназии) 

 Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

 1.5. Повишаване на обхвата 

на децата и учениците по чл. 

178 и чл. 187 от ЗПУО 

IX.2020 г. – 

IX.2021 г. 

Брой Повишава

не броя на 

обхванати

те деца и 

ученици с 

предостав

ена ОПЛР 

и ДПЛР 

през 

учебната 

По чл. 187 от 

ЗПУО –  

92 деца,  

367 ученици и 

111 ученици в 

ЦСОП 
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2020/2021 

година 

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

образованието и науката (2014-2020г.)  

 2.1. Координиране на 

дейностите свързани с 

прилагане на 

информационните и 

комуникационните 

технологии в обучението по 

учебни предмети 

Х.2020 г. – 

VI.2021 г. 

н/п  Използване на 

разнообразие 

от електронни 

източници и 

научни факти 

във всички 

училища при 

прилагане на 

ИКТ 

  

3. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот (2014 - 2020) 

 

 3.1. Популяризиране сред 

гражданите на ученето през 

целия живот като фактор за 

личностно развитие, 

устойчива заетост и 

социално включване. 

Организиране и провеждане 

през учебната година на 

Дни за учене през целия 

живот  

IX.2020 г. – 

VIII.2021 г. 

Брой Брой 

училища 

включили 

се в Дни 

за учене 

през 

целия жи-

вот през 

учебната 

2029/2020 

година 

Брой училища 

включили се в 

Дни за учене 

през целия 

живот през 

учебната 

2020/2021 

година 

  

 3.2. Консултиране и 

методическо подпомагане 

на директори на училища 

при спазване на условията 

за реинтегриране на 

напусналите 

ІХ.2020 г. – 

VІІІ.2021 г. 

н/п     
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образователната система 

чрез организирането и 

провеждането на 

обучението в задочна, 

вечерна и самостоятелна 

форма 

 3.3. Консултиране на 

педагогически кадри и на 

граждани по въпроси, 

свързани с организиране на 

обучението в самостоятелна 

форма на обучение съгласно 

чл. 112, ал. 1 от ЗПУО 

IX.2020 г. – 

IX.2021 г. 

Брой  Брой 

училища 

и  

брой 

ученици 

Не са изявили 

желание 

ученици в 

задължителна 

училищна 

възраст за 

обучение по чл. 

112, ал. 1,  

т. 2 от ЗПУО 

  

 3.4. Повишаване 

информираността на 

гражданите за 

възможностите за 

валидиране на знания, 

умения и компетентности  

IX.2020 г. – 

IX.2021 г. 

н/п  Информиране 

на 

заинтересовани 

граждани за 

възможностите 

за валидиране 

на техните 

знания, умения 

и 

компетентност

и 

  

 3.5. Оказване на 

методическа подкрепа на 

педагогическите 

специалисти относно 

информиране и 

консултиране, като част от 

кариерното ориентиране на 

родители и ученици с цел 

осъзнат избор на форма на 

обучение, образование 

и/или професия 

IX.2020 г. – 

IX.2021 г. 

н/п   Методическа 

подкрепа на 

педагогическит

е специалисти 

в 21 училища  
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 3.6. Консултиране на 

педагогически кадри и 

граждани по въпроси, 

свързани с избор и 

организиране на обучение в 

задочна, вечерна и 

самостоятелна форма 

ІХ.2020 г. – 

VІІІ.2021 г. 

н/п     

 3.7. Консултиране и 

методическо подпомагане 

на директори на училища 

при спазване на условията 

за реинтегриране на 

напусналите 

образователната система 

чрез организирането и 

провеждането на 

обучението в задочна, 

вечерна и самостоятелна 

форма 

ІХ.2020 г. – 

VІІІ.2021 г. 

н/п     

4. Изпълнение на плана за действие по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(2015 – 2020) 

 4.1. Отбелязване на 26 

септември – Европейски ден 

на езиците, във всички 

училища 

ІХ.2020 г. Брой  Брой 

училища, 

участвали 

в 

инициати

вата 

65 училища    

 4.2. Методическо 

подпомагане и контрол по 

организиране на 

допълнителни модули по 

български език в детските 

градини, на допълнително 

обучение по учебни 

предмети и консултации по 

учебни предмети  

IX.2019 г. – 

V.2020 г. 

н/п   Осъществено 

методическо 

подпомагане и 

контрол по 

организиране 

на 

допълнителни 

модули по 

български език 

в ДГ, на 
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допълнително 

обучение по 

учебни 

предмети и 

консултации по 

учебни 

предмети в 

училищата 

 4.3. Осигуряване на 

допълнително обучение по 

български език за деца, за 

които българският език не е 

майчин  

IX.2020 г. – 

V.2021 г. 

н/п  Осигурено 

допълнително 

обучение по 

български език 

за деца, за 

които 

българският 

език не е 

майчин 

  

 4.4. Организационно 

подпомагане и стимулиране 

на екипната работа в 

осъществяваните от 

училищата дейности за 

образователна интеграция 

на децата и учениците. 

Създаване на условия за 

обмен на добри практики 

между училищата, в т.ч. 

чрез участие в ежегодно 

провежданите Национален 

конкурс и Национална 

научнопрактическа 

конференция  

Х.2020 г. – 

VІІІ.2021 г.  

Брой 16 

училища 

0 училища Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

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

 5.1. Организационно-

координираща дейност и 

методическа подкрепа във 

връзка с организиране и 

X.2020 г. – 

V.2021 г. 

Брой  98 детски 

градини 

65 

училища 

98 детски 

градини 

Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 
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провеждане на „Седмица на 

четенето“ (Х, ІV, V месец). 

Популяризиране на добри 

практики за насърчаване на 

четенето от ранна детска 

възраст  

разпространение

то на COVID-19 

 5.2. Поддържане на база 

данни за дейности, 

осъществени от детските 

градини и от училищата в 

изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване 

на грамотността. 

Организиране и провеждане 

на „Седмица на четенето“ 

(Х, ІV, V месец). 

Утвърждаване на модели на 

добри практики за 

съвместна дейност с 

родители и с местната 

общност в подкрепа на 

грамотността  

X.2020 г. – 

V.2021 г. 

н/п   Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

 5.3. Съдействие и 

методическа подкрепа на 

педагогическите 

специалисти при 

организиране и провеждане 

на инициативи, посветени 

на 2 април – международния 

ден на детската книга. 

Популяризиране на добри 

практики за съвместна 

дейност с родители и местна 

общност за създаване на 

култура на четене за 

удоволствие в семейството. 

II – IV. 

2021 г. 

н/п   Съдействие и 

методическа 

подкрепа на 

педагогическит

е специалисти, 

проведени 

инициативи на 

ниво училище 

Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 
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6.  Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода 2015-2020 г.  

 6.1. Организиране и 

координиране 

осъществяването на 

дейностите по Механизма за 

координиране на 

дейностите за 

популяризиране на 

професиите сред учениците 

от прогимназиален етап  

IX.2020 г. – 

IX.2021 г.  

н/п  36 ученици със 

СОП 

продължават 

обучението си 

в гимназиален 

етап в 

професионални 

паралелки 

  

 6.2. Утвърждаване на 

дуалната система на 

обучение по специалности 

от професии с приоритет за 

регионалната икономика 

IX.2020 г. – 

IX.2021 г.  

Брой  Брой 

специалн

ости от 

професии 

по дуална 

система, 

включени 

в 

предложе

нията на 

училищат

а за ДПП 

за 

учебната 

2021/2022 

година 

3 специалности 

от професии по 

дуална 

система, 

включени в 

предложенията 

на училищата 

за ДПП за 

учебната 

2021/2022 

година 

  

 6.3. Подобряване на 

съответствието между 

подготовката и 

потребностите от работна 

сила при изготвяне на 

предложения за държавен 

план-прием с оглед 

балансирането му по видове 

подготовка и по професии 

IX.2020 г. – 

IX.2021 г. 

н/п     

 6.4. Повишаване 

информираността на 

II.2021 г. –  

V.2021 г. 

н/п  Консултиране 

от ЕК на 
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гражданите за 

възможностите за обучение 

по професии и 

професионални 

направления чрез 

организирането на 

подходящи инициативи 

(Ден на отворените врати, 

Панорама на професиите и 

др.) 

ученици и 

родители от 

чужбина при 

желание за 

продължаване 

на 

образованието 

в 

професионална 

гимназия 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за периода 

 7.1. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Ученически олимпиади и 

състезания“, модул 

„Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за 

участие в ученическите 

олимпиади“ 

IX.2020 г. – 

VIII.2021 г. 

н/п  5 училища   

 7.2. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда“ 

модул „Библиотеките като 

образователна среда” 

модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на 

учениците“ (в начален етап) 

модул „Площадки за 

обучение по БДП“ 

модул „Културните 

институции като 

образователна среда“ 

IX.2020 г. – 

VIII.2021 г. 

н/п   

 

 

 

 

3 училища 

 

2 училища 

 

 

4 ДГ 

5 училища 

6 проекта 
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 7.3. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП „Заедно 

в грижата за всеки ученик“ 

Модул 1 

Модул 2 

IX.2020 г. – 

VIII.2021 г. 

н/п   

 

 

 

4 проекта 

13 проекта 

  

 7.4. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Успяваме заедно“ 

Модул 1 

Модул 2 

IX.2020 г. – 

VIII.2021 г. 

н/п   

 

 

 

1 ДГ 

2 ДГ 

  

 7.5. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Обучение за ИТ кариера“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п     

 7.6. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование“ 

IX.2020 г. –

ХII.2020 г. 

н/п     

 7.7. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Квалификация“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п     

 7.8. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП „Заедно 

за всяко дете“ 

Модул 2 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п   

 

 

 

1 училище 

  

 7.9. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п  5 училища    
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„Бизнесът преподава“, 

Модул 1 „Семинари в 

училищата от 

представители на 

технологични фирми“ 

 7.10. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п     

 7.11. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Създаване на достъпна 

архитектурна среда и 

сигурност в училище“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п     

 7.12. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП „Без 

свободен час“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п     

 7.13. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Мотивирани учители“, 

Модул 2 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п  2 учители    

 7.14. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Иновации в действие“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п  19 училища   

 7.15. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Участвай и променяй – 

родителят, активен 

партньор в училищния 

живот“ 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п  8 училища   
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 7.16. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Изучаване и съхраняване 

на традициите и историята 

на българската армия“ 

VI.2021 г. н/п  5 училища   

 7.17. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Предоставяне на 

съвременни условия за 

работа на децата и 

учениците в центрове за 

подкрепа за личностно 

развитие“ 

Модул 1 

Модул 2 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п   

 

 

 

 

 

 

 

1 ЦПЛР 

1 ЦПЛР 

  

 7.18. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по НП 

„Изграждане на училищна 

STEM среда“ 

Дейност 1 

Дейност 2 

IX.2020 г. –

VIII.2021 г. 

н/п   

 

 

 

 

2 училища 

3 училища 

  

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 8.1. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по проект 

BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за 

професионално развитие на 

педагогическите 

специалисти“ 

ІХ.2020 г. – 

ІХ.2021 г. 

н/п  В 11 групи (с 

250 

педагогически 

специалисти по 

Дейност 1) са 

осъществени 

дейности по 

проекта, в т. ч. 

мониторинг по 
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изпълнение на 

дейностите  

 8.2. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по проект 

BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г.  

н/п  В 98 детски 

градини са 

осъществени 

дейности по 

проекта, в т. ч. 

мониторинг по 

изпълнение на 

дейностите в 

детските 

градини 

  

 8.3. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ 

ІХ.2020 г. –  

VIII.2021 г.  

н/п  В 60 училища са 

осъществени 

дейности по 

проекта, в т. ч. 

мониторинг по 

изпълнение на 

дейностите в 

училищата 

  

 8.4. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по проект 

BG05M2ОP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния 

ден“  

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г.  

н/п     

 8.5. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по проект 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г.  

н/п  В 3 училища са 

осъществени 
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BG05M2OP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната 

система на обучение“ 

дейности по 

проекта 

 8.6. Координиране и конт-

рол на изпълнението на 

дейностите по проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно 

образование в условията на 

кризи“ 

ІII.2021 г. –  

ІХ.2021 г. 

н/п     

 8.7. Координиране и 

контрол на изпълнението на 

дейностите по проект 

BG05M2ОP001-3.018-0001 

„Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

ІV.2021 г. –  

ІХ.2021 г. 

н/п  В 5 ДГ и 10 

училища са 

осъществени 

дейности по 

проекта 

  

 8.8. Организиране и 

координиране 

осъществяването на 

дейности по програма 

„Старт на кариерата“ 

ІХ.2020 г. –  

VIII.2021 г.  

н/п     

 8.9. Координиране на 

дейности по изпълнение на 

ПМС № 46/19.03.2020 г. за 

определяне на минимални 

диференцирани размери на 

паричните средства за 

физическа активност, 

физическо възпитание, 

спорт и спортно-

туристическа дейност на 

деца и учащи в институции 

в системата на 

предучилищното и 

училищното образование и 

във висшите училища 

ІІ.2021 г. –  

VІІ.2021 г.  

% 100% 100%  

(98 детски 

градини, 65 

училища) 

  

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

провеждане на годишно 

съвещание с директори, 

зам.-директори и учители в 

детски градини и училища 

във връзка с организирането 

н а дейностите през 

учебната 2020/2021 година 

ІХ.2020 г. н/п  13 срещи с 

директори и 

педагози в 

детски градини 

и училища 

  

 9.2. Организационно 

консултиране и 

методическа подкрепа на 

директорите на детски 

градини и на училищата при 

планиране и осъществяване 

на дейността на 

образователните 

институции 

ІХ.2020 г. – 

ІХ.2021 г. 

н/п  6 директори,  

16 

педагогически 

специалисти 

15 учители по 

чужд език 

  

 9.3. Методическа подкрепа 

на млади и/или 

новоназначени учители във 

връзка с изпълнение на 

изискванията за планиране, 

организиране и 

осъществяване на 

обучението по съответния 

учебен предмет 

ІХ.2020 г. – 

ІХ.2021 г. 

н/п  Участие на 2 

начинаещи 

учители в 

проекта на 

Гьоте институт 

„Старт в 

професията 

учител по 

немски език“ и 

в лятната 

академия в 2 

кв. курса за 

учители по 

немски език по 

програмата 

„Уча се да 

преподавам 

немски език“ 

  

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

приобщаващото образование 
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 10.1. Координиране и 

организиране провеждането 

на ученическите 

олимпиади, националните 

състезания и националните 

състезания по професии в 

училищата в област Шумен 

Х.2020 г. – 

V.2021 г. 

н/п     

 10.2. Координиране и 

организиране участието в 

конференции, фестивали, 

конкурси, театър на чужд 

език, дебати на английски 

език и др., вкл.: 

– фестивала „Пусть всегда 

будет солнце“ 

– „Езиците на сцена“  

– „Дебати“ на английски 

език 

– театър на чужд език 

Х.2020 г. – 

VI.2021 г. 

н/п  – фестивал 

„Пусть всегда 

будет солнце“ - 

онлайн; 

 – „Езиците на 

сцена“ – на 

ниво училище; 

 – Дебати на 

английски език 

– 3 училища 

– театър на 

руски език – 1 

училище 

Въведени проти-

воепидемични 

мерки, свързани 

с 

разпространение

-то на COVID-19 

 

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

трансформация 

 11.1. Работна среща с 

преподавателите по чужд 

език и по майчин език на 

тема „Мотивиране на 

учениците с помощта на 

компетентностния подход в 

дигитална среда“ 

Х.2020 г. – 

XII.2020 г. 

Брой  2 групи 15 учители от 8 

училища в 

електронна 

среда 

Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

 11.2. Усъвършенстване и 

обогатяване на ключовите 

компетентности на 

учителите по математика за 

прилагане на 

компетентностния подход в 

обучението по математика 

X. 2020 г. – 

IV.2021 г. 

Брой  2 групи 2 групи   
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чрез споделяне на добри 

практики 

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. Въвеждане в 

професията – старт в 

кариерата – методически 

работни срещи, наблюдение 

на открити педагогически 

ситуации за въвеждане на 

младите учители в 

професията 

Х.2020 г. – 

V.2021 г. 

Брой  5 работни 

срещи 

5 работни 

срещи 

  

 12.2. Методическа подкрепа 

на учители по български 

език и литература с оглед 

подготовката на учениците 

за НВО по БЕЛ и за ДЗИ по 

БЕЛ 

X.2020 г. – 

II.2021 г. 

Брой  4 групи 

60 

учители 

4 групи 

60 учители 

  

 12.3. Организиране и 

провеждане на обучение с 

учители по математика на 

тема „Компетентностният 

подход в обучението по 

математика“. 

X.2020 г. – 

XII.2020 г. 

Брой 1 група 

15 

учители 

1 група 

34 учители 

  

 12.4. Организационно 

подпомагане и стимулиране 

на екипната работа в 

осъществяваните от 

детските градини и от 

училищата дейности за 

образователна интеграция 

на децата и учениците чрез 

споделяне на добри 

практики в предоставянето 

на подкрепа за личностно 

развитие на децата и 

учениците 

X.2020 г. – 

IV.2021 г. 

Брой  6 групи  

45 

педагогич

ески 

специали

сти в 

детска 

градина 

45 

педагогич

ески 

специали

0 групи Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 
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сти в 

училище 

 12.5. Обучителен семинар за 

учители по чужд език и по 

майчин език на тема 

„Ценностни приоритети на 

интеркултурния диалог в 

обучението по чужд и по 

майчин език“ 

XI.2020 г. Брой  2 групи  

30 

учители 

1 група 

19 учители 

Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

 12.6. Организиране и 

провеждане на открити 

педагогически практики с 

учители по математика и по 

информационни технологии 

XI. 2020 г. – 

II. 2021 г. 

Брой 2 групи  

30 

учители 

1 група Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

 12.7. Регионални дейности 

по признаване от началника 

на РУО на повишаването на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в страната, в 

друга държава членка или 

трета държава, проведено от 

организации извън 

посочените в чл. 43 от 

Наредба № 15/22.07.2019 г.  

ІI.2021 г. 

VIІ.2021 г. 

Брой 

удостовер

ения за 

признаван

е на 

квалифик

ационни 

кредити 

Съгласно 

подадени 

заявления 

от 

педагогич

ески 

специали

сти 

16 

удостоверения 

  

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

 13.1. Намаляване на 

документооборота на 

хартия чрез изготвяне и 

изпращане на документи в 

електронна форма и по 

електронен път. Използване 

на възможностите и 

информацията, съдържаща 

се в НЕИСПУО и др. 

информационни системи, от 

IX.2020 г. –  

VIII.2021 г. 

н/п  Кореспонденци

я между РУО – 

Шумен и други 

лица и 

институции 

чрез 

електронна 

поща 

Създаден 

профил и 
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експертите в РУО при 

изготвянето на справки, 

анализи, доклади и др. 

утвърдени 

Вътрешни 

правила и 

процедури за 

приемане и 

изпращане на 

документи и 

съобщения 

чрез Системата 

за сигурно 

електронно 

връчване, 

поддържана от 

ДА 

„Електронно 

управление“ 

Използване на 

Системата за 

електронен 

обмен на 

съобщения/док

ументи между 

отделните 

администрации 

Разширено 

използване на 

информационн

ите ресурси на 

НЕИСПУО при 

изготвяне на 

статистически 

справки, 

доклади и др. 

от служителите 

в РУО 

 13.2. Координиране на 

дейността в РУО с оглед 

IX.2020 г. –  

VIII.2021 г. 

н/п     
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оптимално използване на 

ресурса време при 

осъществяване на срещи с 

директорите на 

образователните 

институции  

14 Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции 

 14.1. Оказване на 

методическа помощ и 

изготвяне на експертни 

становища свързани със 

Списък-образец № 1, 

Списък-образец № 2 и 

Списък-образец № 3 за 

учебната 2020/2021 година 

IX.2020 г. –  

VIII.2021 г. 

Брой  172 

образоват

елни 

институц

ии 

172 

образователни 

институции 

  

 14.2. Координиране на 

дейностите по осигуряване 

на: 

– задължителна училищна 

документация за началото 

на учебната година; 

– задължителни документи 

за края на учебната година; 

– познавателни книжки, 

учебници и учебни 

комплекти за безвъзмездно 

ползване 

IX.2020 г. – 

VIII.2021 г. 

Брой  172 

образоват

елни 

институц

ии 

   

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

 15.1. Анализ на 

изпълнението на държавния 

план-прием за последните 

три учебни години 

XI.2020 г. Брой  1 Изготвен 

анализ с изводи 

за налични 

тенденции при 

реализирането 

на държавния 

план-прием 

  

 15.2. Работни срещи на 

директори на училища 

XI.2020 г. – 

XII.2020 г. 

Брой 10  Въведени 

противоепидеми
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съвместно с представители 

на местната власт, 

национално представените 

работодателски и 

синдикални организации за 

определяне нуждите на 

бизнеса 

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 15.3. Обобщаване на 

предложенията от 

училищата и изготвяне на 

проект за държавен план-

прием след завършено 

основно образование 

До 01.II. 

2021 г. 

Брой 

предложе

ния 

2 2   

 15.4. Изготвяне на 

експертна оценка за 

обучение по 

професии/специалности за 

първи път през учебната 

2020/2021 година 

До 01.II. 

2021 г. 

Брой нови 

специалн

ости 

Брой 

изготвени 

оценки 

   

 15.5. Предоставяне на 

обобщеното предложение за 

държавен план-прием за 

учебната 2020/2021 година 

пред областната комисия по 

заетостта 

До 15.II. 

2021 г. 

Брой 

предложе

ния 

1 1   

 15.6. Подготовка на 

дейностите за 

осъществяване на приема на 

ученици в държавни и 

общински училища. 

Реализиране на приема 

III.2021 г. – 

ІХ.2021 г.  

Брой 65 

утвърден

и 

паралелки 

Към 12.07.2021 

г. – 63 

реализирани 

паралелки 

  

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

оценявания 

 16.1. Координиране и 

организиране на дейностите 

по провеждането на ДЗИ и 

НВО – ІV, VІІ и Х клас. 

ІІ.2021 г. – 

VІІІ.2021 г. 

н/п  Координиране 

на дейностите 

във връзка с 
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Методическо подпомагане 

на дейността 

провеждането 

на: 

ДЗИ по БЕЛ, 

втори ДЗИ по 

избран учебен 

предмет и ДЗИ 

по желание;  

НВО на 

учениците в IV, 

VII и Х клас 

 16.2. Работни срещи с 

директорите на училища 

относно изпълнение на 

дейностите за провеждане 

на НВО и ДЗИ 

ІІ.2021 г. – 

VІІІ.2021 г. 

Брой 3 срещи    

 16.3. Анализ на резултатите 

от НВО и ДЗИ 

VІ.2021 г. – 

ІХ.2021 г.  

н/п  Изготвени 

анализи на 

резултатите от 

НВО и ДЗИ (по 

предмети); 

набелязани 

мерки за 

подобряване на 

работата през 

учебната 

2021/2022 

година 

  

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

календар на МОН 

 17.1. Организиране, 

координиране и 

методическо подпомагане 

на дейностите в 

Националния календар за 

изяви по интереси на децата 

и учениците (НКИИДУ) за 

учебната 2020/2021 година 

ІХ.2020 г. – 

VІІІ.2021 г. 

н/п     
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и в Националния спортен 

календар (НСК) на МОН, 

както и на други 

извънкласни и 

извънучилищни дейности 

 17.2. Организиране, 

координиране и 

методическо подпомагане 

на дейностите при 

провеждането на 

ученическите олимпиади, 

националните състезания и 

националните състезания по 

професии 

съгласно 

график на 

МОН 

Брой Ученици Олимпиада 

„Знам и мога“: 

областен кръг – 

21 ученици; 

национален кръг 

– 2 ученици; 

 

НС по 

компютърно 

моделиране: 

областен кръг – 

4 ученици; 

национален 

кръг – 2 

ученици. 

 

Проведен 

областен кръг 

на олимпиадата 

по английски – 

26 ученици (1 

уч. на нац. 

кръг), немски – 

9 ученици, 

руски език – 33 

ученици (12 уч. 

на нац. кръг) 

 

2 НС по чужд 

език – 10 уч. на 

обл. кръг, 2 уч. 

на нац. кръг 
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Олимпиади и 

НС по 

математика, 

информатика и 

информационн

и технологии: 

1261 ученици 

 

Областен кръг 

на олимпиада 

по: физика – 8 

ученици 

биология и 

здравно 

образование –  

13 ученици;  

химия и 

опазване на 

околната среда 

–  

6 ученици 

 

НС Музикална 

игра „Ключът 

на музиката“: 

областен кръг – 

53 ученици, 

национален – 

12 ученици; 

 

НС по 

изобразително 

изкуство 

„Лаборатория 

за изкуство“: 

областен кръг – 
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39 ученици, 

национа-лен – 

9 ученици; 

 

НС по 

професии: 

„Мога и зная 

как“ – 8 

ученици, 

„Най-добър 

млад строител“ 

– 8 ученици на 

областен кръг и 

2 ученици на 

национален 

кръг, „Най-

добър млад 

керамик“ – 3 

ученици на 

национален 

кръг, „Най-

добър млад 

техник в 

машиностроене

то“ – 11 

ученици на 

училищен кръг 

и 2 ученици, 

класирани за 

национален 

кръг 

 17.3. Поддържане на база 

данни за изпълнение от 

детски градини и училища 

на дейности, включени в 

НКИИДУ и в НСК на МОН 

IX.2020 г. – 

VI.2021 г. 

н/п     

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

 18.1.1. Прилагане и 

спазване на нормативните 

изисквания при 

организацията и 

провеждането на 

обучението по БДП на 

децата в детските градини 

ХI.2020 г. – 

ХII.2020 г. 

Брой  4 детски 

градини 

4 детски 

градини 

  

 18.1.2. Изграждане на 

ключови компетентности в 

обучението по английски 

език 

XI – XII. 

2020 г. 

Брой  3 

училища 

3 училища   

 18.1.3. Изпълнение на 

набелязаните мерки за 

повишаване на резултатите 

по математика в VII клас 

ХII.2020 г. 

– II.2021 г. 

Брой 3 

училища 

3 училища   

 18.1.4. Прилагане и 

спазване на нормативните 

изисквания при 

организацията и 

провеждането на 

обучението по безопасност 

на движението по пътищата 

на учениците 

I. – II. 

2021 г. 

Брой 4 

училища 

4 училища   

 18.2. Текуща проверка 

 18.2.1. Присъствие на 

учениците в учебни часове 

Х.2020 г. – 

VI.2021 г. 

Брой  10 

училища 

2 училища   

 18.2.2. Организация и 

провеждане на обучението в 

иновативни училища 

Х.2020 г. – 

VI.2021 г. 

Брой  4 

училища 

3 училища   

 18.2.3. Прилагане на 

интерактивни методи на 

обучение по майчин език – 

турски език 

X.2020 г. Брой  2 

училища 

2 училища   

 18.2.4. Организиране и 

осъществяване на обща 

X.2020 г.  Брой 2 

училища 

2 училища   
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подкрепа за личностно 

развитие на учениците – 

дейности за превенция на 

насилието и преодоляване 

на проблемното поведение, 

включително преди 

налагане на санкции 

 18.2.5. Организация и 

провеждане на обучението 

по български език и 

литература в ХII клас  

X.2020 г. – 

XI.2020 г. 

Брой  4 

училища 

4 училища   

 18.2.6. Организиране и 

осъществяване на 

обучението по математика и 

информационни технологии 

в X клас  

Х.2020 г. – 

ХI.2020 г. 

Брой 3 

училища 

0 училища Въведени 

противоепидеми

чни мерки, 

свързани с 

разпространение

то на COVID-19 

 

 18.2.7. Организиране и 

осъществяване на ресурсно 

подпомагане в основното 

училище 

ХI.2020 г. – 

ХII.2020 г. 

Брой 2 

училища 

2 училища   

 18.2.8. Организация и 

провеждане на обучението 

по български език и 

литература в VII клас 

XII.2020 г. 

– I.2021 г. 

Брой   4 

училища 

4 училища   

 18.2.9. Осигуряване и 

организиране на 

допълнително обучение по 

български език за деца, за 

които българският език не е 

майчин – предпоставка за 

овладяване на български 

език, с цел образователното 

им приобщаване 

I. 2021 г. – 

III.2021 г. 

Брой  5 детски 

градини и  

училища 

5 детски 

градини и  

училища 

  

 18.2.10. Организиране и 

осъществяване на обща 

I.2021 г. – 

II.2021 г. 

Брой  2 детски 

градини 

2 детски 

градини 
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подкрепа за личностно 

развитие в детските градини 

 18.2.11. Организация и 

провеждане на обучението 

по български език и 

литература в X клас 

II.2020 г. – 

III.2021 г. 

Брой  4 

училища 

4 училища   

 18.2.12. Организиране и 

осъществяване на обща 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците – 

допълнително обучение по 

учебни предмети, 

консултиране по учебни 

предмети и дейности за 

превенция на обучителните 

затруднения 

III.2021 г. – 

IV.2021 г. 

Брой 2 

училища 

2 училища   

 18.3. Мониторинг       

 18.3.1. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по проект BG05M2OP001-

2.010-0001 „Квалификация 

за професионално развитие 

на педагогическите специ-

алисти“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг 

при 

провеждането 

на 2 обучения 

  

 18.3.2. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по проект BG05M2ОP001-

3.005-0004 „Активно при-

общаване в системата на 

предучилищното образова-

ние“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

8 детски 

градини 

  

 18.3.3. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по проект BG05M2ОP001-

2.011-0001 „Подкрепа за 

успех“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

43 училища 
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 18.3.4. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по проект BG05M2ОP001-

2.012-0001 „Образование за 

утрешния ден“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

10 училища 

  

 18.3.5. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по проект BG05M2OP001-

5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в 

условията на кризи“ 

ІII.2021 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

1 училищe 

  

 18.3.6. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по НП „Ученически 

олимпиади и състезания“, 

модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи 

ученици за участие в 

ученическите олимпиади“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

5 училища 

  

 18.3.7. Мониторинг на 

изпълнението на дейностите 

по НП „Заедно в грижата за 

всеки ученик“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

6 училища 

  

 18.3.8. Осъществен 

мониторинг по НП 

„Успяваме заедно“ 

ІХ.2020 г. –  

ІХ.2021 г. 

Брой   Осъществен 

мониторинг на 

изпълнението 

на дейностите в 

3 детски 

градини 

  

 18.4 Осъществен 

контрол/мониторинг на 

организацията и 

провеждането на ОРЕС 

      

 18.4.1. Контрол на 

организацията и 

28.04.2021 г. Брой Училище 1 училище   
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провеждането на ОРЕС по 

английски език в  

I СУ „Св. Седмочисленици“ 

– гр. Търговище от г-н 

Антон Антонов (Заповед № 

РД06-142/27.04.2021 г. на 

началника на РУО – 

Търговище) 
1 0 .9 .2 0 2 1  г .

X     

Ю л ия н Т о до р о в

Вр И Д  на ча л ник на  РУО  - Ш ум е н
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