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

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ЛОВЕЧ 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети в дейността на РУО – Ловеч: 

1. Предприемане на мерки за обхващане на децата и учениците, идентифициране на необхванатите и реинтеграцията им в образова-

телната система чрез изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образова-

телната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление № 100 от 8 юни 2018 година 

на Министерски съвет. Намаляване на безпричинните отсъствия, недопускане на фиктивно записване на ученици в образователната система; 

2. Гарантиране правото за равен достъп до качествено образование на децата и учениците; 
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3. Усъвършенстване на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение, популяризиране на про-

фесионалното образование и възможностите на публично-частното партньорство чрез съвместни дейности с бизнеса като възможност за ус-

тойчив растеж на човешките ресурси;  

4. Повишаване качеството на образованието с акцент върху съвременните ключови компетентности;  

5. Оказване на методическа подкрепа при прилагане на новите учебни програми за III, VII и IX клас; 

6. Създаване на условия за ефективна квалификационна дейност на директори, заместник-директори и педагогически специалисти в 

област Ловеч, с оглед постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес и кариерно развитие; 

7. Осигуряване на достъп до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения и на-

сърчаване, и развиване на неформалното и формално учене през целия живот. Реализиране на различни проекти за личностно развитие и 

формиране на умения за учене през целия живот; 

8. Ефективно подпомагане на ръководствата на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие за гаран-

тиране качествено управление на образователните институции; 

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

тавяне на знанията, уменията и компетентностите; 

10. Подобряване на резултатите от НВО в VII клас чрез оказване на методическа подкрепа на учителите, създаване на регионални 

политики за осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати и ефективно 

прилагане на системата за вътрешно и външно оценяване на учениците; 

11. Контрол на изпълнението на държавните образователни стандарти за системата на предучилищното и училищното образование; 

12. Реализиране на държавния план-прием, ориентиран към задоволяване потребностите на пазара на труда в областта; 

13. Утвърждаване ролята на родителите в училищните дейности и развиване на партньорства и сътрудничество между училищата, 

други институции и неправителствени организации; 

14. Организиране и провеждане на олимпиади, състезания, конкурси;  

15. Усъвършенстване на грамотността на учениците чрез насърчаване на четенето; 

16. Методическа подкрепа на младите и новоназначените учители; 
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17. Подпомагане, координиране и контрол на училищните екипи за постигане целите на националните стратегии и плановете към 

тях: 

• Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) 

• Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката (2014-2020 г.) 

• Стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.) 

• Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015– 2020)  

• Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

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

 

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност по Срок Мерна единица 

(брой, процент) 

Базова 

стой-

ност 

Целева стой-

ност 

Отговорник Забележка 

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 

г. по Стратегия за намаляване дела 

на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-

2020) 

      

 1.1. Обучение на деца и ученици със 

специални образователни потребнос-

ти (СОП). 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой подпомог-

нати деца и уче-

ници със СОП 

275 След оценка на 

екипите в учи-

лищата, ДГ и 

Регионалния 

екип 

РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по приобщава-

що образование; 

Регионален център за 

подкрепа на процеса на 

приобщаващото обра-
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зование. 

 1.2. Методическа подкрепа на учите-

лите при провеждане на открити пе-

дагогически практики с участието на 

родителите с цел запознаване с пос-

тиженията на децата им в реална об-

разователна среда. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой педагоги-

чески практики 

пред родителите. 

15 25 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО; 

детски градини; 

ПГ в училища.  

 

 1.3. Методическа подкрепа при из-

пълнение на Националния календар 

за изяви по интереси на децата и уче-

ниците.  

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой проведени 

прояви 

0 Съгласно зало-

жените в НК. 

РУО – Ловеч: 

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО; 

Центрове за подкрепа 

за личностно развитие. 

 

 1.4. Подпомагане процеса по ефек-

тивно реализиране на целодневната 

организация на учебния процес за 

ученици от I до VII клас. 

Учебна 

2018-2019 г. 

% включени в 

ЦДО 

Брой ученици 

57,26 % 

4562 уче-

ници 

57% РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за обучението в 

начален етап;  

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО; 

училища. 

 

 1.5. Обобщаване на информация във 

връзка с изпълнение на Стратегията 

за намаляване дела на преждевре-

менно напусналите образователната 

система, представена в РУО от об-

щините. 

Учебна 

2018-2019 г 

Брой справки 2 3 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за обучението в 

начален етап. 

 

 1.6. Включване на лица над 16 годи-

ни в курсове за ограмотяване или в 

Учебна 

2018-2019 г. 

Процент на по-

лучилите удос-

95% 100% РУО – Ловеч: 

Маргарита Николова – 
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курсове за усвояване на учебно съ-

държание, предвидено за изучаване в 

класове от прогимназиалния етап на 

основното образование. 

товерения за ус-

пешно завърше-

ни курсове по 

ограмотяване 

или за усвояване 

на учебно съ-

държание, пред-

видено за изуча-

ване в класове от 

прогимназиал-

ния етап на ос-

новното образо-

вание. 

ст. експерт по ЧЕМЕ. 

 1.7. Прилагане на модел за кариерно 

ориентиране на учениците на ниво 

училище. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой училища 1 

Разрабо-

тен про-

ект на 

модел за 

кариерно 

ориенти-

ране на 

ученици-

те на ниво 

училище 

3 

Прилагане на 

проект на модел 

за кариерно 

ориентиране на 

учениците на 

ниво училище 

РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО;  

ЦПЛР – ОДК – гр. Ло-

веч: кариерни консул-

танти;  

ПГМЕТ – гр. Троян; 

ПГСЕУ – гр. Тетевен.  

 

 1.8. Изграждане и прилагане на сис-

тема за кариерно ориентиране и кон-

султиране в различните възрастови 

групи за мотивиране за продължаване 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой ученици 2679 4179 РУО – Ловеч:  

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

ЦПЛР – ОДК – гр. Ло-
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на образованието и придобиване на 

квалификация. 

веч: кариерни консул-

танти; 

директори, ученици, 

учители, родители и 

други заинтересовани 

страни. 

 1.9. Информиране на родителите за 

възможностите за образование, обу-

чение и/или придобиване на профе-

сионална квалификация във формал-

ната образователна система. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Дял на училища-

та, провели ин-

формационни 

кампании 

100% 100% РУО – Ловеч:  

Розка Петкова – ст. екс-

перт по ПОО; 

ЦПЛР – ОДК – гр. Ло-

веч: кариерни консул-

танти. 

 

2. Изпълнение на плана за реализа-

ция на Стратегия за ефективно 

прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в 

образованието и науката (2014-

2020) 

      

 2.1. Подпомагане на ръководствата на 

училищата при реализиране на про-

екти, свързани с ИКТ. 

Септември 

2018 г. 

Брой училища 12 15 РУО – Ловеч: 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 2.2. Контрол при функционалното 

използване на кабинетите по инфор-

матика и ИТ в училищата. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 10 15 РУО – Ловеч: 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 2.3. Въвеждане на актуални ИКТ 

иновации в училищата от областта. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 14 16 РУО – Ловеч: 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 
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 2.4. Създаване и споделяне на добри 

педагогически практики с ИКТ сред-

ства (внедряване на ИКТ в класната 

стая като част от образователния 

процеса). 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 15 18 РУО – Ловеч: 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 2.5. Обучение и допълваща квалифи-

кация по ИКТ умения, както и подго-

товка на талантливи ученици в сфе-

рата на ИКТ. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой учители 18 20 РУО – Ловеч: 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

3. Изпълнение на плана по Нацио-

налната стратегия за учене през 

целия живот (2014-2020) 

      

 3.1. Координиране и организиране на 

дейностите за участие в Национални-

те дни на учене през целия живот.  

3–5 октомври 

2018 г. 

Брой училища 1 2 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

училища. 

 

 3.2. Организиране на събития за про-

мотиране на EPALE и ангажиране на 

заинтересованите страни. 

Януари-

април 2019 г. 

Брой училища 2 6 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

ПГ и СУ с професио-

нални паралелки. 

 

 3.3. Увеличаване на заинтересованите 

страни на областно ниво за включва-

не в Националната платформа „Обе-

динени за ученето на възрастни”. 

Януари – ап-

рил 2019 г. 

Брой училища 3 6 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

ПГ и СУ с професио-

нални паралелки и дру-

ги заинтересовани 

страни. 
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 3.4. Участие при провеждане на съ-

бития в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни в Ев-

ропа, организирани по проект № 

592041-EPP-1-2017-1BG-EPPKA3-

AL-AGENDA „Национални коорди-

натори в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни”. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой участия 2 Съгласно дей-

ностите по про-

екта. 

РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 3.5. Участие при провеждане на съ-

бития по проект № 580005-ЕPP-1-

2016-1BG-EPPKA2 - EPALE-NSS 

„EPALE Национални звена за подк-

репа (НЗП)”.  

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой участия 2 Съгласно дей-

ностите по про-

екта. 

РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

4. Изпълнение на плана за действие 

(2015 - 2020) по Стратегията за 

образователна интеграция на де-

цата и учениците от етническите 

малцинства (2015 – 2020) 

      

 4.1. Координиране на дейностите 

между МОН, Областна администра-

ция – Ловеч, детските градини, учи-

лищата и общински администрации 

от област Ловеч за създаване усло-

вия за пълноценна социализация на 

децата и учениците от етническите 

малцинства. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Процент дейнос-

ти 

100% 100% РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

образователни инсти-

туции, общински и об-

ластни администрации 

 

 4.2. Подпомагане провеждането на Учебна  Брой проведени 2 3 РУО – Ловеч:  
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информационни кампании сред ро-

дители и общественост за разясня-

ване на взаимните ползи от образо-

вателната интеграция на децата от 

етническите малцинства – в региони 

със смесено по етнически признак 

население. 

2018-2019 г. кампании Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО; 

ДГ и училища; общини. 

 4.3. Подпомагане участието на учи-

телите в национални конференции 

за разпространение на добри прак-

тики в областта на изпълнението на 

целите на Стратегията. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой проведени 

конференции 

2 3 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 4.4. Подпомагане на образователни-

те институции за осигуряване при 

необходимост на допълнително 

обучение по български език за уче-

ници, за които българският език не 

е майчин. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Процент подпо-

могнати образо-

вателни инсти-

туции 

100 % 100 % РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО; 

училища и детски гра-

дини. 

 

 4.5. Методическа подкрепа на обра-

зователните институции при про-

веждане на допълнителна работа с 

ученици от етническите малцинст-

ва, застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на учи-

лище. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Процент на обх-

вата на ученици-

те. Брой учени-

ци, с които е 

проведена до-

пълнителна ра-

бота. 

100 % 100% на нуж-

даещите 

РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

училища. 
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 4.6. Подкрепа на разнообразни съв-

местни изяви на деца и ученици от 

различни етнически общности за 

съхранение и развитие на общите и 

специфични традиции и културна 

идентичност. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой изяви 2 3 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО. 

 

 4.7. Насърчаване и подпомагане на 

училищата и детските градини от 

областта в изготвянето и реализира-

нето на проекти към ЦОИДУЕМ и 

ОП НОИР за подкрепа на деца и 

ученици от етническите малцинст-

ва. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Процент подпо-

могнати учили-

ща и ДГ 

100 % 100 % РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ;  

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО; 

училища и детски гра-

дини. 

 

5. Изпълнение на плана за действие в 

периода 2017-2018 година по Наци-

оналната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността 

(2014 – 2020) 

      

 5.1. Оказване на методическа помощ 

на директорите на училища, коорди-

нирано с общините, за изпълнение на 

плановете в изпълнение на Нацио-

налната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 54 54 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 
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 5.2. Обобщаване и предоставяне в 

МОН като част от годишния анализ 

на дейността в региона ежегодните 

отчети на общинските и училищните 

планове за насърчаване и повишаване 

на грамотността и анализа на състоя-

нието и напредъка. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой отчети 3 4 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 

 

 5.3. Оказване на методическа подк-

репа за провеждане на училищни 

инициативи за насърчаване и пови-

шаване на грамотността. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 54 54 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 

 

 5.4. Публикуване на електронната 

страница на РУО – Ловеч на добри 

училищни практики за проследяване, 

оценка и анализ на постигнатите от 

учениците равнища на грамотност.  

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 5 20 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 

 

 5.6. Организиране на Маратон на че-

тенето, посветен на Международния 

ден на книгата и авторското право. 

2-23 април 

2019 г. 

Брой инициативи 27 52 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 

 

 5.7. Провеждане на външно оценява-

не на четивната грамотност на уче-

ниците в VI клас. 

Октомври  

2018 г. 

Брой училища 0 Според извадка-

та 

РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 

 

6. Изпълнение на плана за 2018 – 2020 

по Стратегията за развитие на 

професионалното образование и 

обучение в република България за 

периода 2015-2020 г. 
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 6.1. Създаване и прилагане на модел 

за сътрудничество между средните и 

висшите училища, обучаващи инсти-

туции и бизнеса. 

Юни 

2019 г. 

Брой създадени 

модели на сът-

рудничество 

0 1 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

ПГМЕТ – гр. Ловеч. 

 

 6.2. Изпълнение на мерки за провеж-

дане на практическото обучение в 

реална работна среда.  

Април 

2019 г. 

Увеличаване % 

на учениците, 

провели произ-

водствената си 

практика в реал-

на работна среда 

92% 95% РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

професионални гимна-

зии и СУ с професио-

нални паралелки. 

 

 6.3. Разширяване на дейностите, кои-

то способстват за привлекателността 

на ПОО.  

      

 6.3.1. Включване в ежегодното про-

веждане на панорама на професио-

налното образование и обучение. 

Юни  

2019 г. 

Брой училища 15 16 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

професионални гимна-

зии и СУ с професио-

нални паралелки. 

 

 6.3.2. Организиране и провеждане на 

IV областно състезание по професии 

от професионално направление „Хо-

телиерство, ресторантьорство и кетъ-

ринг”. 

Март  

2019 г. 

Брой състезания 3 4 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО; 

професионални гимна-

зии и СУ с професио-

нални паралелки. 

 

7. Изпълнение на Програмата за уп-

равление на правителството на Р 

България за периода 2017-2021 го-
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дина 

 7.1. Регионални инициативи за пови-

шаване на ефективността от взаимо-

действието на институциите в изпъл-

нение на ПМС 100/08.06.2018 г. 

      

 7.1.1. Работни срещи на областно 

координационно звено по обхват и 

задържане в образователната система 

на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой работни 

срещи 

3 6 РУО – Ловеч; Областна 

администрация; Об-

щински администра-

ции; РДСП; ОД на 

МВР. 

 

 7.1.2. Работни срещи на екипите за 

обхват. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой срещи 44 88 РУО – Ловеч; Общинс-

ки администрации; РД-

СП; ОД на МВР; обра-

зователни институции. 

 

 7.1. 3.  Осъществяване на координа-

ция и ръководство на екипите за обх-

ват на областно ниво по отношение 

на: 

– взаимодействие на институциите 

по прилагането на комплекс от мерки 

за обхващане и включване в образо-

вателната система, и предотвратяване 

на ранно отпадане на децата в риск; 

– дейности за обхващане и включ-

ване в образователната система, и за 

предотвратяване на ранно отпадане 

на децата и учениците, които предпо-

лагат взаимодействие на институции-

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой екипи 22 22 РУО – Ловеч; Общинс-

ки администрации; РД-

СП; ОД на МВР; обра-

зователни институции; 

неправителствени орга-

низации. 
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те; 

– организиране на регулярен обмен 

на информация между ангажираните 

институции и координиране на тех-

ните съвместни действия за налагане 

на съответни санкции по реда на За-

кона за закрила на детето и на Закона 

за предучилищното и училищното 

образование на родители, чиито деца 

в задължителна предучилищна и учи-

лищна възраст не посещават учили-

ще; 

– прилагане на процедурата за от-

пускане на семейни и други помощи 

в натура спрямо индивидуалните 

потребности на децата и учениците, 

както и подобряване на координация-

та при налагане на санкции спрямо 

родителите, настойници-

те/попечителите или лицата, които 

полагат грижи за детето, при неиз-

пълнение на задълженията им по За-

кона за закрила на детето и Закона за 

предучилищното и училищното обра-

зование; 

– обмен на информация и контрол 

по издадените здравни бележки за 

извиняване на отсъствия по уважи-

телни причини на децата и ученици-
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те. 

8. Изпълнение на националните 

програми за развитие на средното 

образование 2018 и 2019 г. 

      

 8.1. Координиране, методическа 

подкрепа и контрол по изпълнение 

Национална програма „Осигуряване 

на съвременна образователна среда”, 

Модул „Подкрепа на целодневното 

обучение на учениците”. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 1 1 РУО – Ловеч:  

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО; 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 8.2. Дейности на регионално рав-

нище по Национална програма „Без 

свободен час”  

– Модул „Без свободен час в учили-

ще”; 

– Модул „Без свободен час в детската 

градина”. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой постъпили 

заявки 
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1 

Съгласно пос-

тъпили заявки 

РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

 

 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 8.3. Дейности по изпълнение на НП 

„Осигуряване на съвременна образо-

вателна среда”, модул „Подобряване 

на условията за експериментална ра-

бота по природни науки” 

– мониторинг и контрол за изразход-

ваните средства; 

– изготвяне на обобщена справка. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой участващи 

училища 

42 49 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”. 
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 8.4.  Изпълнение на дейностите на 

регионално ниво по НП „Заедно за 

всяко дете“, модул „Екипи за обх-

ват“, дейност 1 „Подпомагане на еки-

пите“ и дейност 2 „Популяризирани 

работата на екипите“. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой участващи 

училища 

0 Съгласно пос-

тъпили заявки 

РУО – Ловеч:  

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”;  

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО;  

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО“; 

Валентина Георгиева – 

гл. счетоводител. 

 

 8.5. Изпълнение на дейностите по 

Национална програма „Оптимизация 

на вътрешната структура на персона-

ла в институциите от системата на 

предучилищното и училищното обра-

зование“. 

В сроковете, 

определени 

по НП  

Брой образова-

телни институ-

ции 

8 8 РУО – Ловеч: 

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО”. 

 

 8.6. Оказване на съдействие при 

организиране на обучения по НП 

“Квалификация”. 

Учебна  

2018-2019 г 

Брой проведени 

обучения 

25 Според предло-

жените от МОН 

и НЦПСПКС 

обучения. 

РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 8.7. Организационно, методическо 

подпомагане и контрол на дейностите 

по Националната програма “Развитие 

на системата на предучилищното об-

разование”. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища и 

детски градини 

9 22 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО;  

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО. 

 

 8.8. Координиране, методическа 

подкрепа и контрол по изпълнение на 

дейностите по национална програма: 

„Ученически олимпиади и състеза-

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 16 23 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 
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ния”, модул „Осигуряване на обуче-

ние на талантливи ученици за учас-

тие в ученическите олимпиади”. 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 8.9. Дейности на регионално рав-

нище по Национална програма „С 

грижа за всеки ученик“ – 2018 г. – 

Модул 1 „Осигуряване на допълни-

телно обучение на учениците от на-

чалния етап на основното образова-

ние за повишаване на нивото на пос-

тиженията им по общообразователна 

подготовка” и Модул 2 „Осигуряване 

на допълнително обучение на учени-

ците от прогимназиален етап на ос-

новно образование за повишаване на 

нивото на постиженията им по общо-

образователна подготовка”. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой групи 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

62 
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Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 

 

 

 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 8.10. Контрол по изпълнение на дей-

ностите по НП „Обучение за ИТ ка-

риера”. 

Учебна  

2018-2019 г. 

 12 16 Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 8.11.  Изпълнение на дейностите на 

регионално ниво по НП „Създаване 

на достъпна архитектурна среда и 

сигурност в училище“, модул „Съз-

даване на достъпна архитектурна 

среда“ и модул „Сигурност в учили-

ще“. 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой училища 0 според броя на 

кандидатства-

щите училища. 

 

РУО – Ловеч:  

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО; 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО. 
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9. Изпълнение на проекти по опера-

тивни и други програми 

      

 9.1. ВG05М20P001-2.006-0001 

„Ученически практики” – фаза 1” 

Учебна  

2018-2019 г. 

Брой ученици 0 247 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО. 

 

 9.2. ОП НОИР BG05M20P001-

2.004 „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотива-

цията им за учене чрез дейности, раз-

виващи специфични знания, умения и 

компетентности” (ТВОЯТ ЧАС)  

Септември – 

октомври 

2018 г. 

 

Брой училища 53 53 РУО – Ловеч: 

Началник РУО – Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК” и ст. експерти 

от отдел „ОМДК”; 

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО” и 

служители от отдел 

„АПФСИО”. 

 

 9.3. Дейности по проект „Нов 

шанс за успех”, процедура чрез ди-

ректно предоставяне на конкретен 

бенефициент BG05M20P001-3.004-

0001 „Ограмотяване на възрастни – 

фаза 1” по Оперативна програма „На-

ука и образование за интелигентен 

растеж. 

Учебната 

2018-2019 г 

Брой училища 4 5 Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт ЧЕМЕ. 

 

10. Регионални дейности за развитие, 

функциониране и усъвършенства-

не на образователни структури на 

територията на областта за профе-

сионалното образование и обуче-
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ние, за превенции, за приобщаващо 

образование. 

 10.1. Участие в съгласуване на пос-

тъпили в РУО сведения за организи-

ране дейността на образователните 

институции – Списък-образец № 1, № 

2 и № 3 за учебната 2018-2019 годи-

на. 

Септември – 

октомври 

2018 г. 

Брой образова-

телни институ-

ции 

94 94 

(за учебната 

2018-2019 г.) 

РУО – Ловеч:  

Началник на РУО – 

Ловеч;  

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”;  

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО”; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК” и служители 

от отдел „АПФСИО”. 

 

 10.2. Съгласуване на настъпили про-

мени в Списък-образец № 1, № 2 и № 

3 на образователните институции. 

През учебна-

та година 

Брой образова-

телни институ-

ции 

40 Съгласно пос-

тъпили доклади 

от директори на 

образователни 

институции. 

РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”;  

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО”; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК” и служители 

от отдел „АПФСИО”. 

 

 10.3. Осъществяване на мониторинг и 

методическа подкрепа в училищата 

от областта, включени в Списъка на 

иновативните училища в Република 

България с цел установяване степента 

Учебната 

2018-2019 г 

брой училища, 

прилагащи ино-

вации 

3 10 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК“ и старши екс-

перти от отдел 
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на въвеждане на иновативни елемен-

ти.  

„ОМДК“. 

 10.4. Оценяване на предложенията на 

кметовете на общините за включване 

на Списъка на средищните детски 

градини и училища. 

Септември  

2019 г. 

Брой училища и 

детски градини 

23 Съгласно пос-

тъпилите пред-

ложния. 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК“; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 10.5. Оценяване на предложенията на 

кметовете на общините за включване 

на Списъка на защитени детски гра-

дини и училища 

Септември  

2019 г. 

Брой училища и 

детски градини 

18 Съгласно пос-

тъпилите пред-

ложния. 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК“; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 10.6. Организиране на работни срещи 

за обсъждане на възможностите за 

обучение по защитени професии. 

Декември  

2018 г. 

Брой работни 

срещи 

0 7 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт ПОО. 

 

11. Организационно и методическо 

осигуряване на дейността на ди-

ректори, заместник-директори и 

учители 

      

 11.1. Регионални дейности за квали-

фикация на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, 
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определена чрез проучване на пот-

ребността от квалификация и при 

отчитане на приоритетните теми, по-

сочени от МОН. 

 11.1.1. Провеждане курс на тема: 

„Отговорност на учителя при водене 

на задължителната училищна доку-

ментация”. 

Ноември 

2018 г. 

бр. обучени зам. 

- директори по 

учебно-

производствена-

та дейност; 

учители по про-

фесионална под-

готовка. 

0 20 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 11.1.2. Провеждане курс на тема: 

“Същност и модификации на класи-

ческата дуална система и възможнос-

ти за дуално обучение в България”. 

Април  

2019 г. 

бр. обучени зам. 

- директори по 

учебно-

производствена-

та дейност; 

учители по про-

фесионална под-

готовка 

0 20 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 11.1.3. Провеждане курс на тема: 

„Организационно развитие и ефек-

тивно управление на образователната 

институция”. 

Ноември 

2018 г. 

бр. обучени ди-

ректори на детс-

ки градини 

0 30 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 11.1.4. Провеждане курс на тема: 

„Диагностика на постигнатите резул-

тати у децата в предучилищна въз-

раст. Форми, методи и инструмента-

риум”. 

Октомври 

2018 г. 

бр. обучени учи-

тели 

0 30 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 
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 11.1.5. Провеждане курс на тема: 

„Организиране на открита педагоги-

ческа практика – подготовка, реали-

зация, представяне на резултатите”. 

Март  

2019 г. 

бр. обучени ди-

ректори на детс-

ки градини 

0 30 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 11.1.6. Семинар на тема: „Прилагане 

на новите учебни програми по бъл-

гарски език и литература в VІІ и ІХ 

клас”. 

Октомври 

2018 г. 

брой обучени 

учители 

0 20 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ. 

 

 11.1.7. Семинар на тема: „Обучение 

на учителите по чужд език“ (съобраз-

но потребностите на учителите). 

Март – април 

2019 г 

брой обучени 

учители по чужд 

език 

0 20 РУО – Ловеч: 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ. 

 

 11.1.8. Обучение на тема: „Съвре-

менни подходи и стратегии в обуче-

нието по история и цивилизации”. 

Учебна  

2018-2019 г 

брой обучени 

учители 

0 20 РУО – Ловеч: 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 

 11.1.9. Обучение на тема: „Игрите в 

обучението по география и икономи-

ка – интерактивна учебна технология 

за формиране на знания, умения и 

компетентности“. 

Учебна 

2018-2019 г 

брой обучени 

учители 

0 20 РУО – Ловеч: 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 

 11.1.10. Предоставяне на информа-

ция за предстоящи обучения и ква-

лификационни курсове, предложени 

от различни обучителни организации 

през учебната 2018 – 2019 г. 

Учебна 

2018-2019 г 

Брой обучения 104 Според постъ-

пилите предло-

жения от 

ДИИУ, ДИПКУ, 

Обучителни 

институции, 

НЦПКПС 

РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 
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 11.1.11. Обучение на начални учите-

ли съобразно потребностите им. Изг-

раждане на позитивна и подкрепяща 

образователна среда. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой обучения 1 2 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 11.2. Регионални мерки за намалява-

не на административната тежест в 

дейността на педагогическите специ-

алисти. 

      

 11.2.1. Провеждане на конферентни 

връзки с директорите на образова-

телните институции. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой конферент-

ни връзки  

4 10 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч. 

 

 11.2.2. Събиране и обработване на 

информация от директорите на обра-

зователните институции чрез използ-

ване на облачни ресурси и електрон-

на кореспонденция. 

Учебна 

2018-2019 г. 

н/п н/п н/п РУО – Ловеч: 

Станислава Николова – 

ст. експерт по ИО; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 11.2.3. Оказване методическа подк-

репа на директорите за намаляване на 

административната тежест в образо-

вателните институции от областта. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой подкрепи 0 н/п РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч. 

 

 11.3. Организиране и провеждане на 

работни инструктивно-методически 

съвещания с директорите на образо-

вателните институции. 

Септември 

2018 г. 

Брой съвещания 4 6 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 
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 11.4. Организиране и провеждане на 

методически съвещания с учители. 

Септември 

2018 г. 

Брой съвещания 10 18 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 

 

 11.5. Методическо подпомагане на 

учителите при изготвяне на годишни 

тематични планове и на програми по 

ЗИП/РП и СИП/ДП. 

Септември 

2018 г. 

Брой учители 110 153 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 

 

 11.6. Осъществяване методическа 

подкрепа на учителите чрез участие 

на експерти от РУО – Ловеч в про-

веждането на учебни часове и педа-

гогически ситуации. 

Октомври 

2018 г. –  

юни 2019 г. 

Брой реализира-

ни методически 

подкрепи 

36 63 РУО – Ловеч: 

Старши експерти по 

предмети от отдел 

„ОМДК”. 

 

 11.7. Осъществяване методическа 

подкрепа на директорите на училища 

при разработване на мерки за нама-

ляване на броя на отсъствията по не-

уважителни причини и задържане на 

учениците в училище. 

Учебна 

 2018-2019 г 

Брой реализира-

ни методически 

подкрепи 

53 107 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Старши експерти по 

ОСО. 

 

 11.8. Оказване методическа подкрепа 

на млади и новоназначени учители 

във връзка с изпълнение на изисква-

нията за организиране на обучението 

Септември 

2018 г. – юни 

2019 г. 

Брой реализира-

ни методически 

подкрепи 

50 70 РУО – Ловеч 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 
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по предмети и професионална подго-

товка. 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 

 11.9. Организиране и провеждане на 

работни методически срещи с учите-

лите по предмети. 

Октомври 

2018 г. – юни 

2019 г. 

Брой методичес-

ки срещи 

12 20 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 

 

12. Оптимизиране, функциониране и 

развитие на детските градини, 

училищата и Центровете за подк-

репа за личностно развитие 

      

 12.1. Работни срещи с общинските 

администрации и областната адми-

нистрация във връзка с оптимизиране 

на училищната мрежа. 

Декември 

2018 г. 

Брой работни 

срещи 

31 39 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Представители на об-

щини и областна адми-

нистрация. 

 

 12.2. Анализ на външните и вътреш-

ни фактори за оптимизиране на учи-

лищната мрежа на територията на 

областта, с отчитане на териториал-

ните и демографски фактори. 

Декември 

2018 г. 

Брой анализи 2 3 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 
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 12.3. Извършване на проверки и из-

готвяне на становища при откриване, 

закриване и преобразуване на обра-

зователни институции на територията 

на област Ловеч. 

Декември 

2018 г. 

Брой становища 10 Според анали-

зите по т.12.2. 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика; 

Минко Христов – ст. 

експерт ОСО. 

 

13. Реализиране и утвърждаване на 

държавния план-прием 

      

 13.1. Организиране на работни срещи 

по общини с представители на бизне-

са, общинските администрации и ди-

ректорите на училищата на тема: 

„Оптимизиране на държавния план-

прием по професии, в съответствие с 

потребностите на пазара на труда”. 

Декември 

2018 г. –  

януари 2019 г. 

Брой работни 

срещи 

32 40 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО; 

Директори, представи-

тели на бизнеса и об-

щинските администра-

ции и други заинтере-

совани институции. 

 

 13.2. Извършване на проверка и ана-

лиз на възможностите за обучение по 

нови професии в училищата, заявени 

от училищните ръководства. 

Януари 

2019 г. 

Изготвени екс-

пертни оценки 

100 100 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 13.3. Анализ на изпълнението на 

държавния план-прием за учебната 

2018-2019 г. и изготвяне на мотиви-

рано предложение за държавен план-

Декември 

2018 г. – 

януари 2019 г. 

Брой анализи 4 5 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 
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прием за учебната 2019-2020 г. началник на отдел 

„ОМДК”; 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 13.4. Работна среща със социалните 

партньори, обществено консултатив-

ния съвет и заинтересованите страни 

за планиране на държавния план-

прием за учебната 2019-2020 година. 

Януари  

2019 г. 

Брой работни 

срещи 

4 5 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч, Консултативен 

съвет и други заинтере-

совани институции. 

 

 13.5. Утвърждаване на държавния 

план-прием за общинските профили-

рани и професионални гимназии, за 

паралелките с профилирана подго-

товка в средните училища и профе-

сионалните гимназии и за паралелки-

те с професионална подготовка в 

обединените училища, в средните 

училища и в профилираните гимна-

зии, за V клас в гимназиите по чл. 38, 

ал. 3. и за професионалните паралел-

ки в центровете за специална образо-

вателна подкрепа. 

30.03.2019 г. Брой издадени 

заповеди 

2 3 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”. 

 

 13.6. Провеждане на информационна 

кампания за повишаване привлека-

телността на професионалното обра-

зование и запознаване с план-приема 

за учебната 2019 - 2020 година. 

Март – април 

2019 г. 

 133 163 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО; 

ЦПЛР – ОДК – гр. Ло-

веч: кариерни консул-

танти;  

ПГ и СУ с професио-
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нални паралелки. 

 13. 7. Осъществяване на дейностите 

по приема, съгласно Наредбата № 

10/01.09.2018 г. за организация на 

дейностите в училищното образова-

ние относно приема на ученици в 

държавни и общински училища. 

По график  н/п н/п РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Комисии, определени 

със заповеди на Начал-

ника на РУО – Ловеч. 

 

14. Организиране и координиране на 

дейностите по провеждането на 

държавните зрелостни изпити и 

националните външни оценявания 

      

 14.1. Организиране и провеждане на 

работни срещи с учителите по учебни 

предмети и запознаване с анализа на 

резултатите от НВО и ДЗИ за учебна-

та 2018-2019 година. 

Септември – 

октомври 

2019 г. 

Брой работни 

срещи 

15 21 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 

 

 14.2. Провеждане на инструктивно 

съвещание с директорите на учили-

щата във връзка с организацията на 

НВО в IV, VII, X клас и ДЗИ през 

учебната 2018-2019 година. 

Март – април 

2019 г. 

Брой съвещания 17 21 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Председатели на коми-

сии за организацията на 

НВО в IV, VII, X клас и 
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ДЗИ през учебната 

2018-2019 г., 

Директори на училища. 

 14.3. Организация и методическа 

подкрепа при провеждането на наци-

онално външно оценяване и ДЗИ на: 

✓ Учениците от IV клас; 

✓ Учениците от VII клас; 

✓ Учениците от X клас; 

✓ Учениците от XII клас. 

Май – юни 

2019 г. 

Брой оценявания 8 12 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч, 

Председатели на коми-

сии за организацията на 

НВО в IV, VII, X клас и 

ДЗИ през учебната 

2018-2019 г. 

 

 14.4. Анализ на резултатите от НВО в 

IV, VII, X клас и ДЗИ. 

Юли 2019 г.  Брой анализи 30 34 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

ст. експерти от отдел 

„ОМДК”. 

 

15. Насочване и интегриране на деца 

със специални образователни пот-

ребности и/или с хронични заболя-

вания 

      

 15.1. Организиране на работни сре-

щи, консултации и методическо под-

помагане с членовете на екипите към 

ДГ, училища и специалисти от 

РЦПППО. 

Септември – 

октомври 

2018 г. 

Брой работни 

срещи 

19 21 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по приобщава-

що образование и екип 

на РЦПППО. 

 

 15.2. Контрол по изпълнението на 

индивидуални учебни планове в учи-

лищата. 

Учебна  

2018-2019 г  

Брой детски гра-

дини и училища 

31 учи-

лища;  

1 ЦСОП 

бр. училища, 

които осъщест-

вяват обучение 

РУО – Ловеч:  

Тамара Анчева – ст. 

експерт по приобщава-
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по ИУП що образование; 

Стела Петкова ст. екс-

перт по ОСО.  

 15.3. Дейност на Регионалния екип 

към РЦПППО – Ловеч, съгласно чл. 

190, ал. 3, т. 1-10. 

Учебна  

2018-2019 г 

Брой заседания 36 66 РУО – Ловеч:  

Тамара Анчева – ст. 

експерт приобщаващо 

образование. 

 

 15.4. Осигуряване на обща подкрепа 

за личностно развитие. 

Учебна  

2018-2019 г 

Брой училища в 

които се осигу-

рява обща подк-

репа 

54 учи-

лища; 

33 детски 

градини; 

4 ЦПЛР 

54 училища; 

33 детски гра-

дини; 

4 ЦПЛР 

РУО – Ловеч:  

Тамара Анчева – ст. 

експерт по приобщава-

що образование; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 15.5. Насочване и интегриране на 

деца и ученици със специални обра-

зователни потребности. 

 Брой насочени 

деца и ученици 

275 Съгласно пос-

тъпили заявле-

ния 

РУО – Ловеч:  

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО; 

Регионален екип за 

подкрепа за личностно-

то развитие на деца и 

ученици със специални 

образователни потреб-

ности. 

 

 15.6. Насочване на ученици със спе-

циални образователни потребности 

по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО съгласно 

чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образова-

Май 2019 г. Брой насочени 

ученици 

21 учени-

ци 

Съгласно пос-

тъпили заявле-

ния 

РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПО. 
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ние. 

16. Координиране и контролиране на 

дейностите в Националния кален-

дар за извънучилищните дейности 

и в Националния спортен календар 

на МОН, както и други извънклас-

ни и извънучилищни дейности 

      

 16.1. Да се осъществи контрол и ко-

ординация на дейностите от НСК, НК 

за извънучилищни дейности и Пра-

вилата за провеждане на Ученически-

те игри. 

Съгласно 

спортен ка-

лендар 

Брой участия на 

ученици 

17825 24000 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт ОСО. 

 

 16.2. Да се осигурят възможности за 

развитие на интересите и способнос-

тите на учениците чрез обучение из-

вън задължителното учебно време. 

 Брой реализира-

ни инициативи/ 

дейности извън 

задължителното 

учебно време 

600 800 РУО – Ловеч: 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК”; 

Директори на училища 

и ЦРЛП, спортни клу-

бове, общински адми-

нистрации. 

 

 16.3. Популяризиране на информация 

с прояви за участие на училищата и 

учениците в състезания, олимпиади и 

конкурси в областта на науката, из-

куствата и спорта в извън задължи-

телното учебно време 

По график Брой информи-

рани училища и 

ЦПЛР 

176 236 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК”. 

 

 16.4. Координиране, контрол, органи-

зиране и провеждане на общинските, 

областните кръгове на олимпиади и 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой участвали 

училища в об-

щински и облас-

144 194 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 
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състезания, съгласно заповед на ми-

нистъра на образованието и науката и 

утвърдените регламенти. 

тни кръгове и 

национални със-

тезания 

„ОМДК”; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК”. 

17. Контрол по спазването на държав-

ните образователни стандарти 

      

 17.1. Тематични проверки       

 17.1.1. Организация на дейностите по 

прилагане на новите учебни програ-

ми по чужд език за III клас 

ОУ „Васил Левски” – с. Орешак, 

общ. Троян; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Ловеч; 

ОУ „Васил Левски” – с. Орешене, 

общ. Ябланица. 

Февруари – 

март 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ. 

 

 17.1.2. Организация на дейностите по 

прилагане на новите учебни програ-

ми за VII клас 

ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч; 

ОУ „Георги Бенковски” – с. Галата; 

ОУ „Христо Ботев” – с. Брестница; 

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. 

Ловеч; 

СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. 

Ноември  

2018 г. – яну-

ари 2019 г.  

Брой проверени 

училища 

0 5 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 

 17.1.3. Организация на дейностите по 

прилагане на новите учебни програ-

ми за IХ клас 

СУ „Тодор Кирков” – гр. Ловеч; 

Февруари –

април 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 5 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. екс-

перт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 
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ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луко-

вит; 

ПГСЕУ – гр. Тетевен; 

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов” 

– гр. Ловеч; 

СУ „Васил Левски” – с. Черни Осъм. 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 17.1.4. Организация на образовател-

но-възпитателния процес по матема-

тика в паралелки с чуждоезиков про-

фил 

СУ „Васил Левски” – гр. Троян; 

ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – гр. Ловеч. 

Януари – 

март 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 2 РУО – Ловеч: 

Татяна Ичева – ст. екс-

перт по математика. 

 

 17.1.5. Организация, контрол и отчи-

тане на квалификационната дейност 

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. 

Троян, 

СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен, 

СУ „Свети Климент Охридски“ – гр. 

Ловеч. 

Юни 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

3 6 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 17.1.6. Прилагане и спазване на ДОС 

за усвояване на книжовния български 

език 

ДГ „Люляче” – гр. Ловеч; 

ДГ „Кокиче” – с. Дойренци; 

ДГ „Слънце” – с. Градежница. 

Декември 

2018 г. – яну-

ари 2019 г. 

Брой проверени 

детски градини 

1 4 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 17.1.7. Контрол по спазване на ДОС 

по предучилищно образование в под-

готвителна група 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Март 2019 г. Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 
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Ловеч; 

НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Троян; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Бежаново. 

 17.1.8. Ръководно-контролната дей-

ност на директора на детската гради-

на 

ДГ „Мария Сиркова” – гр. Ловеч; 

ДГ „Синчец” – гр. Троян 

Април – май 

2019 г. 

Брой проверени 

детски градини 

1 3 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. екс-

перт по ПО. 

 

 17.1.9. Контрол по изпълнението на 

индивидуалните учебни планове 

СУ „Васил Левски” – гр. Априлци; 

СУ „Бачо Киро” – гр. Летница; 

ПГИТУ – гр. Ловеч; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Бежаново; 

НУ „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен;  

ОУ „Иван Хаджийски” – гр. Троян; 

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. 

Троян. 

Февруари – 

март 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

6 13 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 17.1.10. Контрол на екипите за подк-

репа за личностно развитие към учи-

лищата и детските градини 

СУ „Тодор Кирков” – гр. Ловеч; 

ДГ „Радост” – гр. Ловеч; 

ОУ „Христо Ботев” – с. Румянцево; 

СУ „Васил Левски” – гр. Ябланица; 

ДГ „Здравец” – гр. Троян. 

Октомври – 

ноември  

2018 г. 

Брой проверени 

училища и детс-

ки градини 

34 39 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО. 
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 17.1.11. Контрол по приема на до-

кументи, организацията и провеж-

дането на обучението в самостоя-

телна форма. Провеждане на изпити 

за определяне на годишна оценка по 

учебни предмети от училищния 

учебен план за учениците, обучава-

ни в самостоятелна форма 

СУ „Св. Климент Охридски” – гр. 

Ловеч; 

СУ „Алеко Константинов” – гр. Лу-

ковит; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Бежаново; 

НПГГСД „Сава Младенов” – гр. 

Тетевен; 

ОУ „Иван Хаджийски” – гр. Троян; 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. 

Лесидрен. 

Януари – юни 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

19 25 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 17.1.12. Ръководно-контролната 

дейност на директора 

ОУ „Христо Ботев” – с. Румянцево; 

СУ „Алеко Константинов“ – гр. Лу-

ковит; 

ОУ „Проф. Димитър Димов” – гр. 

Ловеч. 

Март – април 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

8 11 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 
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 17.1.13. Организация и контрол на 

дейностите, свързани с допълнител-

но консултиране по учебни предме-

ти, провеждането на часа на класа и 

консултации на родителите от клас-

ните ръководители 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Глогово; 

ОУ „Георги Бенковски“ – с. Риба-

рица; 

ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ло-

веч; 

ППМГ – гр. Ловеч. 

Февруари – 

март 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 5 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 17.1.14. Структура на училищните 

учебни планове. Условия и ред за 

тяхното утвърждаване 

ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни 

Вит; 

СУ „Васил Левски“ – с. Черни 

Осъм; 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. 

Лесидрен. 

Октомври –  

ноември 

2018 г. 

Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 17.1.15. Отчитане на документи с 

фабрична номерация 

СУ „Бачо Киро“ – гр. Летница; 

НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. 

Тетевен; 

Юни 2019 г. Брой проверени 

училища 

30 33 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 
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СУ „Васил Левски“ – гр. Троян. 

 17.1.16. Прилагане на Механизма за 

противодействие на тормоза и наси-

лието в училище 

ОУ „Проф. Димитър Димов” – гр. 

Ловеч; 

СУ „Васил Левски” – гр. Троян, 

ПГMET – гр. Троян. 

Декември, 

2018 г. – яну-

ари 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

13 16 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 17.1.17. Организация на дейностите 

по прилагане на новите учебни 

програми за III клас 

ОУ „Проф. Димитър Димов” – гр. 

Ловеч; 

ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” – с. 

Бежаново; 

ОУ „Иван Хаджийски” – гр. Троян; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Александрово; 

ОУ „Георги Бенковски” – с. Галата. 

Януари – 

март 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 5 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 17.1.18. Проследяване на резултати-

те от обучението по предмети, под-

лежащи на НВО в IV клас, в учили-

ща с трайно ниски и понижени ре-

зултати 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Угърчин; 

Ноември – 

декември 

2018 г. 

Брой проверени 

училища 

7 10 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 
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ОУ „Васил Левски” – с. Орешак; 

ОУ „Христо Ботев” – с. Румянцево. 

 17.1.19. Спазване разпределението 

на тематичните области в часа на 

класа по класове в начален етап, 

посочено в приложение № 5 към чл. 

11, ал. 3. от Наредба № 13 от 

21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интер-

културното образование 

ОУ „Христо Ботев” – с. Кирчево; 

НУ „Хаджи Генчо” – гр. Тетевен; 

ОУ „Панайот Пипков” – гр. Ловеч. 

Март – април 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 17.1.20. Контрол по приема на доку-

менти, организацията и провеждане-

то на обучението в задочна форма. 

Провеждане на изпити за определяне 

на годишна оценка по учебни пред-

мети от училищния учебен план за 

учениците, обучавани в задочна фор-

ма 

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Ди-

мов”– гр. Ловеч; 

ПГМЕТ – гр. Троян; 

ПГСС „Сергей Румянцев” – гр. Луко-

вит; 

ПГИТУ – гр. Ловеч. 

Февруари – 

юни 2019 г. 

Брой проверени 

професионални 

гимназии 

26 30 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 
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 17.1.21. Организиране на дейностите 

по прилагане на учебните програми 

за IХ клас по предмети от разширена-

та професионална подготовка 

СУ „Васил Левски” – гр. Троян; 

СУ “Васил Левски” – с. Черни Осъм; 

ПГИТУ – гр. Ловеч; 

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов” 

– гр. Ловеч. 

Октомври –  

декември 

2018 г. 

Брой проверени 

училища 

11 15 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 17.1.22. Организация и провеждане 

на държавните изпити за придобива-

не степен на професионална квали-

фикация – сесия юни 2018 година 

СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен; 

СУ „Бачо Киро” – гр. Летница. 

Юни 2019 г. Брой проверени 

училища 

13 15 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 17.1.23. Организация и провеждане 

на производствената практика в XII 

клас в реални работни условия 

СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен; 

ПГСЕУ – гр. Тетевен; 

НПГГСД „Сава Младенов” – гр. Те-

тевен. 

Март – април 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

6 9 РУО – Ловеч: 

Розка Петкова – ст. ек-

сперт по ПОО. 

 

 17.1.24. Качество на обучението по 

предметите от ОНГОР в училища, 

показали ниски резултати на ДЗИ - 

2018 година 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Угърчин; 

СУ „Тодор Кирков” – гр. Ловеч. 

Януари – 

февруари 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

2 4 РУО – Ловеч: 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 
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 17.1.25. Организация в училищата за 

опазване и възстановяване на учеб-

ници предоставени със срок над една 

учебна година  

ППМГ – гр. Ловеч; 

ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Ловеч. 

Март 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

16 19 РУО – Ловеч: 

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО”. 

 

 17.2. Текущи проверки       

 17.2.1. Присъствието на децата и уче-

ниците в училище и детската гради-

на. Предприети мерки от страна на 

ръководството на образователната 

институция за тяхното трайно задър-

жане. 

Съгласно седмичното планиране на 

работата в РУО – Ловеч. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой проверени 

училища и детс-

ки градини 

57 77 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК“. 

 

 17.2.2. Проследяване на иновативната 

дейност в училищата 

ППМГ – гр. Ловеч; 

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни 

Вит; 

ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; 

СУ „Васил Левски“ – гр. Троян; 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой проверени 

училища 

3 10 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК“. 
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НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов” 

– гр. Ловеч. 

 17.2.3. Осъществяване на контрол за 

провеждането и организацията на 

самостоятелната форма на обучение 

за учениците по чл. 112, ал. 1, т. 2 от 

ЗПУО. 

Януари 2019 

г., 

Юни 2019 г. 

Брой проверени 

училища 

3 Съгласно реше-

ния на експерт-

ната комисия 

към РУО 

РУО – Ловеч: 

Експертна комисия по 

чл. 112, ал. 6 от ЗПУО. 

 

 17.2.4. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на НВО 

на учениците от IV клас през учебна-

та 2018-2019 г. 

Май 2019 г. Брой проверени 

училища 

45 50 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК“. 

 

 17.2.5. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на НВО 

на учениците от VII клас през учеб-

ната 2018-2019 г. 

Юни 2019 г. Брой проверени 

училища 

45 50 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК“. 

 

 17.2.6. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на ДЗИ 

на учениците от XII клас през учеб-

ната 2018-2019 г. 

Май 2019 г. Брой проверени 

училища 

30 46 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Старши експерти от 

отдел „ОМДК“. 
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 17.2.7. Проверка на изпълнението на 

задължението на директорите на учи-

лища относно организация и контрол 

на ученическото столово хранене. 

Учебна 

2018-2019 г. 

Брой проверени 

училища 

0 2 РУО – Ловеч: 

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО”. 

 

 17.2.8. Проверки по жалби, сигнали. Учебна 

2018-2019 г. 

Брой извършени 

проверки 

69 н/п РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

„ОМДК”; 

Румен Бахов – началник 

на отдел „АПФСИО”. 

 

 

 

ЕЛЕНКО НАЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА РУО – ЛОВЕЧ 


