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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 

…………………………………………… 

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – Р У С Е 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети в дейността на РУО: 

1. Подобряване на качеството в предучилищното и училищното образование – база за продължаващо обучение и превенция на 

отпадането от училище 

2. Гарантиране правото за равен достъп до качествено образование на децата и учениците 

3. Подпомагане, координиране и контрол на училищните екипи за постигане целите на националните стратегии и плановете към тях 

4. Контрол на изпълнението на държавните образователни стандарти за системата на народната просвета 
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5. Постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от напускане на образователната системата чрез 

изпълнение на дейности по Механизма за съвместна работа на институциите.. Намаляване на безпричинните отсъствия от училище. Активно 

включване на всички заинтересовани страни – родители, институции, социални партньори, НПО за реализиране на поставените цели  

6. Реализиране на държавния план-прием, ориентиран към задоволяване потребностите на пазара на труда в регион Русе. 

Усъвършенстване на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение и популяризиране на професионалното 

образование в областта 

7. Реализиране на различни проекти за личностно развитие и формиране на умения за учене през целия живот 

8. Създаване на условия за ефективност при провеждане на квалификационната дейност на педагогическите специалисти в област 

Русе, предпоставка за по-високи резултати в образователно-възпитателния процес и кариерното развитие 

9. Ефективно подпомагане на училищните ръководства за гарантиране на качествено управление на образователните институции 

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

 

II. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

(институции и лица, в 

каква взаимовръзка) 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

(брой, процент) 

Базова стойност Целева стойност 

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

 1.1. Осигуряване на 
допълнителна подкрепа на децата 
и учениците със СОП, деца в 
риск, с изявени дарби и с 
хронични заболявания от 
специалистите в РЦПППО, от 
ЕПЛР в детските градини и 

училищата, ЦПЛР и ЦСОП. 

от 15.09.2017 г. 

до 30.06.2018 г. 

 

РУО, РЦПППО, ЦПЛР, 

ЦСОП, детските 
градини и училищата 

Брой педагогически 

специалисти, 

брой подпомогнати 

деца и ученици 

45педагогически 

специалисти; 

456 деца и 

ученици за 
учебната 

50 педагогически 

специалисти; 

500 деца и ученици 
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2016/2017 г. 

 1.2. Повишаване на обхвата на 
ученици в целодневна 
организация на учебния ден 

от 01.09.2017 г. 

до 15.09.2018 г. 

РУО, общини, 

директори на училища 
Брой групи за ЦДО; 

брой обхванати 

ученици  

250 групи за ЦДО; 

5795 ученици за 
учебната 
2015/2016 г. 

300 групи за ЦДО; 

6000 ученици 

 1.3 Осигуряване на условия за 
равен достъп до образование чрез 
допълнителни мерки (безплатни 

учебници, безплатен транспорт, 
столово хранене и др.) 

от 01.09.2017 г. 

до 15.09.2018 г. 

РУО, общини, 

директори на училища 
% ученици с 
осигурени безплатни 

учебници и 

брой ученици, за 
които е осигурен 

безплатен транспорт  

 

100% от 
учениците са 
осигурени с 
безплатни 

учебници и за 
1270 ученици е 
осигурен 

безплатен 

транспорт през 
учебната 
2016/2017 г. 

100% от учениците 
с осигурени 

безплатни 

учебници и за 1280 

ученици осигурен 

безплатен 

транспорт 

 1.4. Участие на представител на 
РУО в заседанията на 
Координационния механизъм за 
подпомагане на деца, жертви или 

в риск от насилие и за 
взаимодействие при кризисна 
интервенция  
 

от 01.09.2017 г. 

до 15.09.2018 г. 

РУО, РЗИ, РДСП, ОДЗ, 

СДВР,Районна  
прокуратура, общини и 

др. 

Брой проведени 

заседания 
13 проведени 

заседания през 
учебната 
2016/2017 г. 

Свикване на 
заседания при 

възникнала 
необходимост 

 1.5. Поддържане на електронен 

регистър на отпадналите ученици 

от 15.09.2017 г.  

до 30.07.2018 г. 

РУО, директори на 
училища 

Брой електронни 

регистри 

1 електронен 

регистър 
1 електронен 

регистър 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-
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2020)  

 2.1. Провеждане на НВО по 

информатика и ИТ в X клас за 
оценяване за дигиталните 
компетентности на учениците 

До 30.06.2018 г. 

 

 

 

РУО, ЦКОКУО, 

училища 
Брой училища 30 през учебната 

2016/2017 г. 
30 училища 

 2.2. Методическо подпомагане на 
учителите за въвеждане на ИКТ в 
образованието 

от 15.09.2017 г.  

до 30.06.2018 г. 

РУО, училища Брой училища 0 3 училища 

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

 3.1. Участие в Национални дни за 
учене през целия живот 

Октомври 2017 г. Областен координатор  Брой срещи 0 1 

 3.2 Създаване на условия в 
училищата за реинтегриране на 
напусналите образователната 
система чрез организирането и 

провеждането на обучение в 
задочна, вечерна и самостоятелна 
форма и методическо 

подпомагане от РУО – Русе 

от 01.10.2017 до 
31.05.2018 

ОМДК, директори на 
училищата  

Брой училища 0 3 

 3.3. Консултиране, информиране, 
предоставяне на информационни 

и методически материали за 
валидиране на професионални 

знания, умения и компетентности, 

придобити чрез неформално 

обучение или самостоятелно 

учене, съгласно Наредба №2/2014 

г. 

През учебната 
2017/2018 г. 

Институции, които имат 
право да извършват 
валидиране и РУО  

% училища, 
осъществяващи 

валидиране 

0 % 50 % 

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

       



5 

 

 4.1. Провеждане на 
информационни кампании сред 

родители и общественост за 
разясняване на взаимните ползи 

от образователната интеграция на 
децата от етническите малцинства 
– в общини със смесено население 
по етнически принцип. 

от 01.10.2017 г. до 
30.06. 2018 г. 

 

РУО, общини, РДСП, 

ОЗД, ДГ и училища 

 

Брой проведени 

кампании по общини 

 

3 3 кампании 

 4.2. Подкрепа за деца и ученици 

от етническите малцинства за 
изравняване на стартовите им 

позиции при постъпване в 
образователната система 

от 01.10.2017 г. до 
30.06. 2018 г. 

 

РУО, общини, ДГ и 

училища – по 
национални програми;  

Брой подкрепени 

деца и ученици 

 

100 100 

 4.3. Осигуряване при 

необходимост на допълнително 

обучение по български език за 
деца и ученици, за които той не е 
майчин език   

от 01.10.2017 г. до 
30.06. 2018 г. 

 

РУО, ДГ и училища 

 

Брой подпомогнати 

деца и ученици 

 

150 150 

 4.4. Допълнителна работа с 
ученици от етническите 
малцинства, застрашени от 
отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище 

от 01.10.2017 г. до 
30.06. 2018 г. 

 

РУО, училища 

 

Брой ученици, с 
които е проведена 
допълнителна работа 

100 100 

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

 5.1. Организиране и провеждане на регионална кампания „Чети с мен“ 

 5.2. Изпълнение на дейностите, определени в Плана за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 
през 2017-2018 г. 

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

 6.1 Осигуряване на равен достъп 

до професионално образование и 

обучение с цел интегриране на 
деца със специални образователни 

от 15.11.2017 г. 

до 15.06.2018 г. 

РУО, училища (ПГ) Брой училища, в 
които се 
осъществява 
обучение за Първа 

2 професионална 
гимназия през 
учебната 

2 професионални 

гимназии 
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потребности и/или с хронични 

заболявания 
СПК 2016/2017 г.  

 6.2. Организиране на дни на 
отворени врати в 
професионалните гимназии и 

Панорама на образованието с цел 

популяризиране на 
професионалното образование 

м. април – м. май 

2018 г. 
Професионални 

гимназии 

Брой форуми 0 1 

 6.3. Развитие на 
функциониращите системи за 
осигуряване на качеството на 
професионалната подготовка (вкл. 

самооценяването) на ниво 

училище 

от 01.10.2017 до 
30.06.2018 г. 

РУО, ПГ и СУ с ПП 

 

Процент училища 
прилагащи системи 

за управление на 
качеството 

100 % 100% 

 6.4. 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 

м. март 2018 г. РУО, директори на 
училища 

Брой предоложения 
за държавен план-

прием 

1 1 

 6.5. Прилагане на модели за 
кариерно ориентиране  

от м. октомври 

2017 г. до м. юни 

2018 г.  

ЦКО, училища  

 

% училища, в които 

се провеждат 
дейности по 
кариерно 
ориентиране 

100 % 100 % 
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 6.6. Организиране и провеждането 
на училищни и регионални 

състезания по професии с цел 

популяризиране на 
професионалното образование 

Декември 2017 г. – 

април 2018 г. 
ОМДК,  професионални 

гимназии 

% училища, подали 

заявка за участие 
100 % 100 % 

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

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

 7.1. Създаване на условия за 
функциониране на екипи за 
съвместна работа на 
институциите 

м. септември 2017 

г. 
РУО, институции % обхванати 

ученици 

0 100 % 

 7.2. Осъществяване на дейностите 
по Механизма за съвместна 
работа на институциите чрез 
работа на терен с цел обхващане 
на децата и учениците, 
подлежащи на задължително 

обучение през учебната 2017/2018 

г. 

от м. септември 

2017 г. до м. юни 

2018 г. 

РУО, училища, 
институции 

% обхванати 

ученици 

0 100 % 

 7.3. Координиране и мониторинг 
по изпълнението на дейностите от 
екипите по Механизма чрез 
електронната платформа 
„Обратно в училище“ 

от м. септември 

2017 г. до м . юни 

2018 г. 

експерти РУО % екипи за 
съвместна работа 

0 100 % 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование  

 8.1. Оказване на методическа 
помощ на директорите на 
училища при изготвяне на 
формулярите за кандидатстване, 
мониторинг на дейностите и 

30.07.2018 г. МОН, РУО, училища 

 

 

Брой училища, 
работещи по 
програмата 

 

7 училища 

 

7 училища 
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изготвяне на междинни и 

финални отчети по НП 

„Ученически олимпиади и 

състезания”, модул „Осигуряване 
на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически 

олимпиади“ 

 8.2. Оказване на методическа 
помощ на директорите на 
училища при изготвяне на 
формулярите за кандидатстване, 
мониторинг на дейностите и 

изготвяне на междинни и 

финални отчети по НП 

„Оптимизация на училищната 
мрежа”, Модул „Оптимизиране 
на вътрешната структура на 

училищата, детските градини, 

ученическите общежития и 

РЦПППО“ 

 

до 31.12.2017 г. МОН, РУО, училища Брой държавни 

училища и РЦПППО 

10 училища 10 училища и 

РЦПППО 

 8.3. Оказване на методическа 
помощ на директорите на 
училища при изготвяне на 
формулярите за кандидатстване, 
мониторинг на дейностите и 

изготвяне на междинни и 

финални отчети по НП 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ 
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- модул „Подкрепа на 
целодневното обучение на 
учениците“ (ОУ „Братя 
Миладинови“ – Русе и ОУ 

„Никола Обретенов“ – Русе); 

- модул „Подобряване на 
условията за експериментална 
работа по природни науки“ 

 

до 31.12.2017 г. 

 

 

 

до 31.12.2017 г. 

 

МОН, РУО, училища 

 

 

 

МОН, РУО, училища 

 

Брой училища, 
работещи по 
програмата 

 

Брой училища, 
работещи по 
програмата 

 

3 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

 

48 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

 

2 училища 

 

 

55 

 8.4. Оказване на методическа 
помощ на директорите на 
училища при изготвяне на 
формулярите за кандидатстване, 
мониторинг на дейностите и 

изготвяне на междинни и 

финални отчети по НП „Без 
свободен час“: 

- модул „Без свободен час в 
училище“; 

- модул „Без свободен час в 
детската градина“ 

 

 

 

 

 

до 31.12.2017 г 

 

до 31.12.2017 г.. 

 

 

 

 

 

МОН, РУО, училище 

 

МОН, РУО, ДГ 

 

 

 

 

 

Брой училища, 
работещи по 
програмата 

Брой ДГ, работещи 

по програмата 

 

 

 

 

 

29 

 

0 

 

 

 

 

 

24 

 

2 

 8.5. НП „Развитие на 

педагогическите специалисти” - 

2017 година 

31.12.2017 г.. МОН, РУО, училища 

 

% обучени 

педагогически 

специалисти  

Съгласно 

програмата 
100% 
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 8.6. Оказване на методическа 
помощ на директорите на 
училища при изготвяне на 
формулярите за кандидатстване, 
мониторинг на дейностите по НП 

„Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност 

в училище“: 

- модул „Създаване на достъпна 
архитектурна среда“; 

- модул „Сигурност в училище“ 

 

 

 

 

 

 

до 31.12.2017 г. 

до 31.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

МОН, РУО, училище 

МОН, РУО, училище 

 

 

 

 

 

 

Брой училища, 
работещи по 
програмата 

 

 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 8.7. Оказване на методическа 
помощ на директорите на 
училища при изготвяне на 
формулярите за кандидатстване, 
мониторинг на дейностите и 

изготвяне на междинни и 

финални отчети по НП „Развитие 
на системата на 

предучилищното образование“ 

До 31.12.2017 г. МОН, РУО, ДГ, 

училища 
Брой училища и ДГ 0 1 

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 9.1. Осъществяване на дейности 

по проект BG 05М20Р001-2.001-

0001 „Система за кариерно 
ориентиране в училищното 

образование" 

През 2017/2018 г. МЕСПП от РУО, ЦКО и 

училища  
Процент училища 100 % 100 % 

  9.2. Осъществяване на дейности от м. октомври експерти от РУО Процент училища 90 % 100 % 
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по проект  BG05M20P001-2.004 

”Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности 

(Твоят час) “ 

2017 г. до м. юли 

2018 г. 

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

квалификационна дейност 

 10.1. Разработване на План за 
квалификацията на 
педагогическите специалисти за 
учебната 2017-2018 г. на РУО – 

Русе съгласно Приложение №1 

към плана 

10.09.2017 г. Старши експерт за КПС 

и старши експерти по 
учебни предмети 

Брой 1 1 

 10.2. Организиране и провеждане 
на работно съвещание с 
директори, зам.-директори и 

главни учители по актуални 

проблеми, свързани със статута и 

професионалното развитие на 
педагогическите специалисти 

от 10.01.2018 г. 

до 10.02.2018 г. 

РУО, училища Брой проведени 

работни съвещания 
1 съвещание  1 съвещание 

 10.3. Работна среща с учители по 

български език и литература;  

- Реализиране на методическа 
подкрепа за учителите по 

български език и литература 

Октомври – 

ноември 2017 г. 

 

Старши експерт по БЕЛ Работна среща 

 

 

0 

 

 

1 работна среща 
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при въвеждането на новите 
учебни програми в VІІІ клас 

Ноември – 

декември 2017 

Споделяне на добри 

практики 

0 1 добра практика 

 10.4. Реализиране на методическа 
подкрепа за учителите по 

обществени науки, гражданско 

образование и религия: 

1. работна среща с учители по 

география и икономика, 
история и цивилизация; 

2.  споделяне на добри практики 

по география и икономика  

 

 

 

 

октомври - 

ноември – 2017 г. 

 

ноември-декември 

2017 г. 

Старши експерт по 
обществени науки, 

гражданско образование 
и религия 

 

 

 

 

работна среща  

 

споделяне на добра 
практика 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

1 работна среща 

 

1 споделяне на 
добра практика 

 10.5. Реализиране на методическа 
подкрепа за учителите по 

природни науки и екология: 

3. работна среща с учители по 

физика и астрономия и по 

химия и опазване на околната 
среда; 

4.  споделяне на добри практики 

по физика и астрономия 

 

 

 

 

октомври - 

ноември – 2017 г. 

 

ноември-декември 

2017 г. 

Старши експерт по 
природни науки и 

екология 

 

 

 

 

работна среща  

 

споделяне на добра 
практика 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

1 работна среща 

 

1 споделяне на 
добра практика 

 10.6. Реализиране на методическа 
подкрепа за учителите по 

математика и информационни 

технологии: 

5. работна среща с учители по 

математика и информационни 

технологии; 

6.  споделяне на добри практики 

 

 

 

 

октомври - 

ноември – 2017 г. 

 

Старши експерт по 
обществени науки, 

гражданско образование 
и религия 

 

 

 

 

работна среща  

 

споделяне на добра 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 работна среща 

 

1 споделяне на 
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по информационни 

технологии  

ноември-декември 

2017 г. 
практика  

0 

добра практика 

 10.7. Чужди езици 

1. Работни срещи с начинаещи 

учители по чужди езици 

2. открити уроци по чужди езици 

от м. октомври 

2017 до м. април 

2018 г. 

м. декември 2017 г. 
и м. 

април 2018  

Старши експерт по чужд 

език и по майчин език 
 

работни срещи 

 

 

открити уроци 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 10.8. Консултиране и методическо 

подпомагане на дейността на 
директорите и зам.-директорите 
на държавните, общинските и 

частните училища, детски 

градини и ЦПЛР в процеса на 
управление на образователно-

възпитателния процес: 

- провеждане на работни срещи 

от 01.09.2017 г. 

до 31.05.2018 г. 

РУО, училища и детски 

градини 

Брой училища, ДГ и 

ЦПЛР 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 10.9 Оказване на методическа 
подкрепа на учители в начален 

етап при въвеждане на новите 
учебни програми за І и ІІ клас 

До 30.05.2018 г.  Ст.експерт за 
обучението в начален 

етап в РУО - Русе 

Брой училища 0 5 

 10.10 Оказване на методическа 
подкрепа на директора на 

РЦПППО и ЦСОП: 

- провеждане на работна среща 

 

 

до 30.05.2018 г. 

 Ст.експерт по 
приобщаващо 

образование в РУО - 

Русе  

РЦПППО и ЦСОП 0 2 

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

 11.1. Изготвяне на предложения 
до МОН за оптимизиране на 
училищната мрежа при постъпили 

предложения от кметове на 

до 31.03.2018 г. МОН, РУО, общини Брой постъпили 

предложения 
1 предложение за 
учебната 
2016/2017 г. 

Съгласно 

постъпилите в РУО 

предложения 
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общини. 

12. Утвърждаване и реализиране на държавния план-прием 

 12.1. Изготвяне на проект за 
Държавен план-прием за учебната 
2018/2019 година в държавните 
професионални гимназии и в 
общинските СУ с професионални 

паралелки от област Русе  

м. февруари 

2018 г.  
РУО, директори на 
училища, МОН 

Брой изготвени 

проекти 

1 проект 1 проект 

 12.2. Планиране, организиране и 

осъществяване  на дейностите по 

реализиране на държавния план-

прием за учебната 2018/2019 г. в 
съответствие с изискванията на 
ДОС за организация на 
дейностите в училищното 

образование.  

от 01.02.2018 г. до 
10.09.2018 г. 
 

РУО, директори на 
училища 

Брой организирани 

дейности в 
съответствие с 

Наредба 
№10/_01.09.2016 г. за 
организацията на 
дейностите в 
училищното 

образование 

100% 100 % 

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

 13.1. Провеждане на работна 
среща с учителите по 

математика от училищата, 
показали ниски резултати на НВО 

в VII клас през 2017 г. за 
набелязване на мерки и споделяне 
на практики: 

- ОУ „Неофит Рилски“ – с. 
Копривец 

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

с. Полско Косово 

октомври –ноември 

2017 г. 
РУО, училища Брой училища 0 8 
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- ОУ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Бяла 
- Спортно училище „м-р Атанас 
Узунов“ – Русе 
- ОУ „Отец Паисий“ – с. Тетово 
- ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. 

Борово 
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

гр. Сеново  

- ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Ново 

село 
 13.2. Провеждане на работна 

среща с учителите по български 

език и литература от училищата, 
показали ниски резултати на НВО 

в VII клас през 2017 г. за 
набелязване на мерки и споделяне 
на практики: 

- Спортно училище „м-р Атанас 
Узунов“ – Русе; 
- ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. 
Сваленик; 
-ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

с. Полско Косово; 
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

гр. Сеново  

- ОУ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Бяла 
- ОУ „Неофит Рилски“ – с. 
Копривец 

октомври –ноември 

2017 г. 
РУО, училища Брой училища 0 6 

 13.2. Работни срещи с учители и 

директори на училища за 
разясняване на процедурите за 
организиране и провеждане на 
НВО в ІV и в VІІ клас и ДЗИ – 

сесия май 2018 г. 

от 09.04.2018 г. 

до 14.05.2018 г. 

ОМДК, директори на 
училища 

Брой проведени 

работни срещи 

2 работни срещи 2 работни срещи 



16 

 

 13.3. Координация и контрол на 
организирането и провеждането 
на НВО и ДЗИ 

от 09.04.2018 г. 

до 14.05.2018 г. 

 

ОМДК, директори на 
училища 

Брой проверки в 
училищата 

Видеонаблюдение – 

брой училища 

8 проверки в 
училища 

4 училища 

 

 

4 училища 

 

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

 14.1 Организиране, координиране 
и контролиране на дейностите, 
свързани с осигуряване на 
подкрепяща среда за обучението 

на деца и ученици със специални 

образователни потребности, и за 
обучението на деца и ученици, 

чийто майчин език е различен от 
българския 

до 14.09. 2018 г. Ст.експерт по 
приобщаващо 

образование в РУО – 

Русе 

Брой проверени ДГ и 

училища 
2 3 

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

безвъзмездно ползване 

 15.1.Координиране на дейностите, 
свързани с осигуряването на 
учебни комплекти, учебници и 

познавателни книжки на ДГ и 

училища за децата и учениците от 
ПГ и от І до VІІ клас 

Септември – 

октомври 2017 г. 
Ст. експерт ОСО, 

директори на училища 
% училища и ДГ 100 % 100% 

 15.2. Координиране на дейностите 
по снабдяване на детските 
градини, училищата и ЦПЛР със 
задължителни документи. 

Оказване на методическа помощ 

на директорите на училища и 

контрол на процедурата по 
заявяване, получаване, издаване и 

унищожаване на документите с 

01.10.2017 г. – 

30.05.2018 г. 
Ст. експерт ОСО % училища и ДГ 100 % 100% 
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фабрична номерация. 

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

МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

 16.1. Организиране и провеждане 
на етапите от Ученически игри 

2017/2018 г. 

от 01.10.2017 г. 

до 10.06.2018 г. 

РУО, общини,  ЦПЛР, 

спортни федерации, 

училища 

Брой проведени 

състезания 
15 15 

 16.2. Създаване на електронен 

регистър за регистриране на 
участията на учебните заведения в 
мероприятията, състезанията и 

инициативи в Националния 
календар за извънучилищните 
дейности и в Националния 
спортен календар на МОН за 
учебната 2017/2018 година 

31.10.2017 г. главен специалист по 
информационно 

обслужване и анализ на 
информацията в РУО – 

Русе 

 

Брой електронни 

регистри 

1 1 

 16.3. Организиране и провеждане 
на национални етапи на 
дейностите от Националния 
календар за извънучилищните 
дейности и Националния спортен 

календар на МОН 

от 01.10.2017 г. 

до 31.07.2018 г. 

МОН, РУО, училища, 
общини, обслужващи 

звена 

Брой домакинства на 
национални 

олимпиади и 

състезания 

2 домакинства на 
национални 

олимпиади и 

състезания 

Съгласно график 
на МОН 

17. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти  

 17.1. Тематични проверки      

 17.1.1. Организация на дейностите 
по прилагане на новите учебни 

програми по математика за V, VI 

и VIII клас“ 

първи етап – 

ноември, декември 

2017 г., втори етап 

– март, април 2018 

Старши експерт по 
математика 

Брой проверени 

училища  
0 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

3 училища 
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-  ОУ „Отец Паисий“ – Русе  

- ОУ „Олимпи Панов“ – Русе  

- ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе 

г.  

 17.1.2 „Организация на 
дейностите по прилагане на 
новите учебни програми по 

география и икономика в VI 

клас  

- Обединено училище „Св. 
Климент Охридски“ – гр. Борово 

- ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе 

ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Ново село 

- ОУ „Тома Кърджиев“ - Русе 

от 01.10. 2017 г. до 

30.06.2018г. 
Ст. експерт по ОНГОР Брой проверени 

училища 
0 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

4 училища 

 17.1.3. Обучението по български 

език и литература в слети 

класове в 1-4 клас: 

- НУ „Васил Априлов“ – с. 
Хотанца 

- ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Ново 

село 

- Ефективност на подготовката на 
учениците от начален етап при 

целодневна организация на 

учебния ден: 

- СУ „Йордан Йовков“ – Русе 

- ОУ „Олимпи Панов“ - Русе 

До 30.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

До 30.05.2018 г.
  

  

 

Старши експерт за 
обучението в начален 

етап в РУО – Русе 

 

 

 

 

 

Старши експерт за 
обучението в начален 

етап в РУО - Русе  

 

Брой училища 

 

 

 

 

 

 

 

Брой училища 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 17.1.4 Организация на процеса за 
развитие на способностите и 

компетентностите на децата със 
СОП в ЦСОП – „Петър Берон“ - 

от 04.01.2018 г. до 

24.05.2018 г. 
Ст. експерт по 
приобщаващо 

образование в РУО - 

Русе 

Брой ЦСОП 0. ЦСОП 
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Русе 

 17.1.5 „Организация на 
дейностите по прилагане на 
новите учебни програми по 

български език и литература в 
VI клас“ 

-  ОУ „Братя Миладинови“ – Русе  

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 

Николово 

- СУ „Васил Левски“ – Русе  

- ОУ „Любен Каравелов“ - Русе 

от 01.10. 2017 г. до 

30.06.2018г. 
Ст. експерт по БЕЛ Брой проверени 

училища 
0 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

4 училища 

 

 

 

 17.1.6. Чужд език 

„Урочни дейности за развиване на 
умението за говорене на 
английски език“: 

- НУ „П. Р. Славейков“ " – гр. 

Бяла; 

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

с. Ряхово  

- СУ „Паисий Хилендарски" – гр. 

Сливо поле 

01.10.2017 г. - 
30.04.2018 г.  

 

Старши експерт по чужд 

език и по майчин език 
Брой проверени 

училища 
7 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

3 училища 

 17.1.7. „Спазване на изискванията 
за планиране на обучението по 

човекът и природата в VI клас, 
определени в Раздел  V на 
Наредба №5/30.11.2015 г. за 
общообразователната подготовка“ 

-  ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе  

Януари - Април 

2018 г. 

 

Старши експерт по 
природни науки и 

екология 

Брой проверени 

училища  
0 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

4 училища 
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- ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе  

- СУ „Васил Левски“ – гр. Русе 

- СУ "Васил Левски" с ПП – гр. 

Ветово 

 17.2. Текущи проверки      

 17.2.1. „Спазване на изискванията 
на ДОС за информацията и 

документите за системата на 
предучилищното и училищното 

образование“: 

- СУ „Йордан Йовков“ – Русе;  
- ОУ „Иван Вазов“ – Г. Враново; 

- ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. 
Иваново; 

- ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – 

Русе   

от 01.10.2017 г. 
до 31.05.2018 г.  

Ст. експерти по ОСО в 
РУО - Русе 

Брой проверени 

училища 
0 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

4 училища 

 17.2.2. Организиране и 

осъществяване на попълването на 
незаетите места в VІІІ клас след 

трети етап на класиране за 
учебната 2017/2018 г.: 
- ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе; 
- ПГ по механотехника „Юрий 

Гагарин“ – Русе; 
- СУ „Панайот Волов“ – Бяла; 
- ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - Русе 

от 01.10.2017 г. 
до 20.12.2017 г. 

Старши експерти по 
ОСО в РУО - Русе 

Брой проверени 

училища 
0 4 училища 

 17.2.3. „Получаване, отчитане и 

съхранение на документи с 
от 01.11.2017 г. Ст. експерт по ОСО в Брой проверени 3 училища през 

учебната 
2 училища 
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фабрична номерация“: 

- ПАГ „Гео Милев“ – Русе 
- ОУ „П. Р. Славейков“ – с. 
Смирненски 

до 31.05.2018 г.  

 

РУО - Русе училища 2016/2017 г. 

 17.2.4. Контрол на изпълнението 

на индивидуалните учебни 

планове, разработени на 
основание чл. 95, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното 

образование: 
- ОУ „Бр. Миладинови“ – Русе; 
- ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе; 
- СУ „Йордан Йовков“ – Русе; 
- СУ „Св. П. Хилендарски“ – 

Сливо поле 

от 01.10.2017 г. 
до 31.05.2018 г.  
 

Комисия, определена 
със заповед на 
началника на РУО - Русе 

Брой проверени 

училища 
12 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

4 училища 

 17.2.5. Контрол на посещението 
на учебни часове от учениците, 
обучаващи се в дневна форма на 
обучение: 
- ОУ „Св. Кл. Охридски“ – 

Борово; 

- ОУ „П. Р. Славейков“ – 

Смирненски; 

- ПАГ „Гео Милев“ – Русе; 
- ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе; 
- ПГИУ „Е. Канети“ – Русе; 
- СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Русе 

от 15.09.2017 г. до 

30.06. 2018 г. 
Старши експерти от 
отдел ОМДК 

Брой проверени 

училища 
16 проверени 

училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

6 училища 

 17.2.6. Планиране и 

осъществяване на 
квалификационната дейност в 

от 30.11.2017 г. 
до 30.06.2018 г. 

Старши експерт за КПС  Брой проверени 

училища 
3 училища и 3 

детски градини 

през учебната 

2 училища и 

2 детски градини 
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образователните институции: 

- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

Две могили; 

- СУ „Св. П. Хилендарски“ – 

Сливо поле; 
- ДГ „Иглика“ – Русе; 
- ДГ „Здравец“ – Русе 

2016/2017 г. 

 17.2.7. Организиране и 

провеждане на учебния час за 
спортни дейности: 

- ОУ „Иван Вазов“ – Г. Враново; 

- СУ „Възраждане“ – Русе; 
- ОУ „Н. Обретенов“ – Русе 

от 01.11.2017 г. 
до 30.05.2018 г. 

Старши експерт за КПС 

в РУО - Русе 
Брой проверени 

училища 
4 училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

3 училища 

 17.2.8. Контрол по спазването на 
държавните образователни 

стандарти в детската градина: 

- ДГ „Здравец“ – гр. Русе; 

- ДГ „Роза“ – с. Ново село; 

- ДГ „Райна Княгиня“ – град 

Мартен 

от 30.10.2017г. до 

30.05. 2018 г. 
Ст. експерт по 
приобщаващо 

образование в РУО – 

Русе, отговарящ за 
детските градини в 
област Русе 

 

Брой ДГ  0 3ДГ 

 17.2.9. Контрол по организацията 
и осъществяването на 
приобщаващото образование в 
детски градини и училища: 

- СУ „Васил Левски“ – Русе 

- ОУ „Отец Паисий“ – гр. Мартен 

ОУ „Отец Паисий“ - Русе 

от 05.11.2017 г. до 

30.05. 2018 г. 
Ст. експерт по 
приобщаващо 

образование в РУО – 

Русе 

Брой проверени  

училища 
2 проверени 

училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

3 училища 

 

 

 17.2.10. Планиране и организация 
на образователно-възпитателния 
процес в начален етап: 

от 01.10.2017 г. до 

30.05. 2018 г. 
Ст. експерт за 
обучението в начален 

етап в РУО – Русе 

Брой проверени 

учители в начален 

етап 

15 проверени 

учители през 
учебната 

15 учители в 6 

училища 
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- СУ„Йордан Йовков“, Русе; 4 

- ОУ „Христо Смирненски“ -  

Русе; 2 

- ОУ „Олимпи Панов“ – Русе; 3 

- ОУ „Братя Миладинови“ – Русе; 
2 

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

с.Семерджиево; 2 

- ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. 
Сваленик; 2 

  2016/2017 г. 

 17.2.11. Организация на 
образователно-възпитателния 
процес по: 

Български език и литература: 

МГ „Баба Тонка“ – Русе 

СУ „Й. Йовков“ – Русе 

ПГ по транспорт – Русе 

ПГДВА - Русе 

ОУ „Отец Паисий“ – Мартен 

ОУ „Отец Паисий“ – Тетово 

 

 

 

от 01.10. 2017 г. до 

30.06.2018г. 

 

 

 

Ст. експерт по БЕЛ 

 

 

 

Брой проверени 

училища 

 

 

 

8 проверени 

училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

 

 

 

 

6 училища 

 17.2.12. Организация на 
образователно-възпитателния 
процес по чужд език: 

- ПМГ „Баба Тонка“ – гр. Русе 
- ПГТ „Иван П. Павлов“ – гр. Русе 
- СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла; 
- СУ „Христо Ботев“ – гр. 

Глоджево, общ. Ветово  

- ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе 
- ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе  
- ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. 
Сваленик, общ. Иваново  

01.10. 2017 г. -
30.05.2018 г. 

Старши експерт по чужд 

език и по майчин език 
Брой проверени 

училища 
10 проверени 

училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

7 училища 
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 17.2.13. Организация на 
образователно-възпитателния 
процес по география и 

икономика: 

- СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 

гр. Сливо поле 
- ПГ по транспорт- гр. Русе 
- ПГМТ „Юрий Гагарин“ – гр. 

Русе 
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 

с. Семерджиево-  

- ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. 

Русе 
- ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе 

от 01.10. 2017 г. до 

30.06.2018г. 

Ст. експерт по ОНГОР Брой проверени 

училища 

4 проверени 

училища през 
учебната 
2016/2017 г. 

6 училища 

 17.2.14. Организация на 
образователно-възпитателния 
процес по математика: 

- ОУ „Неофит Рилски“ – с. 
Копривец 

- ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. 
Иваново 

- СУ „Възраждане“ – Русе 
- АГ „Гео Милев“ – Русе 
- ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. 

Борово 

от 01.10. 2017 г. до 

30.06.2018г.  
Старши експерт по 
математика 

Брой проверени 

учители 

6 проверени 

учители през 
учебната 
2016/2017 г. 

5 училища 

 17.2.15. Организация на 
образователно-възпитателния 
процес по химия и опазване на 

околната среда, физика и 

астрономия, човекът и 

природата: 

- ОУ „Отец Паисий“ – с. Тетово 
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ –

от 01.10. 2017 г. до 

30.06.2018г.  
Старши експерт по 
природни науки и 

екология 

Брой проверени 

учители 

6 проверени 

учители през 
учебната 
2016/2017 г. 

6 училища 
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Русе 
- ПГМТ "Юрий Гагарин" – Русе 
- ОУ „Иван Вазов“ –Русе 
- ПГДВА "Йосиф Вондрак" –Русе 
- ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе 

 


