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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 образователна-

та система чрез изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната сис-

тема на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

2. Гарантиране правото за равен достъп до качествено образование на децата и учениците. Подкрепа за личностно развитие на деца и 

ученици в съответствие с индивидуалните образователни потребности. 

3. Практическата насоченост на обучението, подкрепа за придобиване на ключови компетентности и ориентацията към резултати; 

4. Осигуряване на условия за творчество и използване на иновации в процеса на преподаване и учене и подкрепа за активно споделяне на 

добри практики; 

5. Активно партниране с родителите за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, за нетърпимост към агресията, нетолерант-

ността и за зачитане на правата, спазване на правилата и задълженията; 

6. Усъвършенстване на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение, популяризиране на професио-

налното образование и възможностите на публично-частното партньорство чрез съвместни дейности с бизнеса като възможност за устойчив рас-

теж на човешките ресурси;  

7. Повишаване качеството на образованието с акцент върху съвременните ключови компетентности и прилагането на компетентностния 

подход в обучението;  

8. Оказване на методическа подкрепа при прилагане на новите учебни програми за IV и X клас; 

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

ласт Ловеч, с оглед постигане на по-високи резултати в образователно-възпитателния процес и кариерно развитие; 
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10. Осигуряване на достъп до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения и насърча-

ване, 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; 

11. 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; 

12. Подобряване на резултатите от НВО и ДЗИ с чрез оказване на методическа подкрепа на учителите, създаване на регионални поли-

тики 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; 

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

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

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

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

17. Методическа подкрепа на младите и новоназначените учители; 

18. 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. 
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II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност по Срок Мерна единица 

(брой, процент) 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Отговорник Забележка 

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. 

по Стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образо-

вателната система (2013-2020) 

      

 1.1. Осъществяване на съвместни дейс-

твия на институциите по модел, създа-

ден чрез Механизма по РМС № 100 от 

18.06.2018 г. за създаване на Механи-

зъм за съвместна работа на институци-

ите по обхващане и включване в обра-

зователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и учи-

лищна възраст. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Дял на децата, 

записани по ета-

пи и степени на 

образование 

Повишен 

дял на за-

писаните 

Повишен 

дял на 

записани-

те 

РУО – Ловеч:  

Екипи за обхват. 

  

 1.2. Повишаване на качеството на пре-

дучилищното образование и осигуря-

ването на условия за равен старт преди 

постъпване в училище чрез използва-

нето на съвременни дидактични мате-

риали и насърчаване участието на ро-

дителите. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой детски гра-

дини, училища  

 

Брой деца и ро-

дители, включени 

в национални 

програми и про-

екти за развитие 

на средното обра-

зование 

25 

 

 

н/п 

н/п 

 

 

н/п 

 

РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО;  

детски градини;  

ПГ в училища. 
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 1.3. Приобщаващо образование на де-

цата и учениците със специални обра-

зователни потребности (СОП). 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой подкрепени 

деца и ученици 

със СОП. 

Брой педагоги-

чески специалис-

ти, които осъщес-

твяват допълни-

телна подкрепа 

на деца и учени-

ци със СОП. 

329 След 

оценка на 

екипите в 

училища-

та, ДГ и 

Регионал-

ния екип. 

РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по приобща-

ващо образование; 

Регионален център за 

подкрепа на процеса 

на приобщаващото 

образование. 

  

 1.4. Методическа подкрепа при изпъл-

нение на Националния календар за изя-

ви по интереси на децата и учениците. 

Подобряване на достъпа до разнооб-

разни дейности по интереси. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой проведени 

прояви,  

 

брой участници 

3 

 

 

1800 

 

Съгласно 

заложени-

те в НК. 

РУО – Ловеч:  

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО; Центро-

ве за подкрепа за лич-

ностно развитие. 

  

 1.5. Методическа подкрепа при осигу-

ряване на възможности за обучение за 

придобиване на професионална квали-

фикация. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой ученици, 

придобили про-

фесионална ква-

лификация 

    РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО. 

  

 1.6. Включване на лица над 16 години в 

курсове за ограмотяване или в курсове 

за усвояване на учебно съдържание, 

предвидено за изучаване в класове от 

прогимназиалния етап на основното 

образование. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Процент на полу-

чилите удостове-

рения за успешно 

завършени курсо-

ве по ограмотя-

ване или за усво-

яване на учебно 

съдържание, 

95% 100% РУО – Ловеч: Марга-

рита Николова – ст. 

експерт по ЧЕМЕ. 
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предвидено за 

изучаване в кла-

сове от прогим-

назиалния етап на 

основното обра-

зование. 

 1.7. Подпомагане процеса по ефектив-

но реализиране на целодневната орга-

низация на учебния процес за ученици 

от I до VII клас. 

Учебна 

2019-2020 г. 

% включени в 

ЦДО 

Брой ученици 

57% 

4635 уче-

ници 

57 % РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за обучението 

в начален етап; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 1.8. Обобщаване на информация във 

връзка с изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система, 

представена в РУО от общините. 

Учебна 

2019-2020 г 

Брой справки 3 4 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за обучението 

в начален етап. 

  

2. Изпълнение на Стратегията за ефек-

тивно прилагане на информацион-

ните и комуникационните техноло-

гии в образованието и науката (2014-

2020) 

      

 2.1. Работна среща за популяризиране 

на добри практики за използване на 

електронни платформи за обучение и 

електронно съдържание в обучението 

Март 

2020 г.  

Брой работни 

срещи 

18 19 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по матема-

тика.  
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по предмети. 

 2.2. Съдействие и методическа подкре-

па на училищата за внедряване и из-

ползване на съвременни информацион-

ни технологии и електронизация на 

учебния процес.  

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 15 Училища 

след из-

готвена 

справка за 

необходи-

мост от 

съдейст-

вие 

РУО – Ловеч: 

ст. експерт по матема-

тика. 

 

 2.3. Насърчаване на педагогическите 

специалисти за създаване, обновяване и 

поддържане на регионални облачни 

ИКТ инфраструктури за нуждите на 

образованието.  

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 0 н/п РУО – Ловеч: 

ст. експерт по матема-

тика. 

 

 2.4. Подпомагане на ръководствата на 

училищата при реализиране на проек-

ти, свързани с ИКТ. 

Септември 

2019 г. 

Брой училища 15 18 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по матема-

тика. 

 

 2.5. Обучение и допълваща квалифика-

ция по ИКТ умения, както и подготов-

ка на талантливи ученици в сферата на 

ИКТ. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой учители 20 35 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по матема-

тика. 

 

3 Изпълнение на Националната стра-

тегия за учене през целия живот и 

плана за 2019 г. 

      

 3.1. Участие във форуми за учене през Учебна  Брой форуми 1 2 РУО – Ловеч:  
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целия живот съгласно план за действие 

за изпълнение на стратегията на МОН. 

2019-2020 г. ст. експерт по ПОО. 

 3.2. Информационно-координиращи 

дейности във връзка с възможностите 

за обучение в дуална форма на обуче-

ние на територията на област Ловеч. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой обхванати 

училища 

5 н/п РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО; 

училища; общини; 

представители на биз-

неса. 

 

 3.3. Участие при провеждане на съби-

тия в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни в Евро-

па, организирани по проект № 592041-

EPP-1-2017-1BG-EPPKA3-AL-

AGENDA „Национални координатори 

в изпълнение на Европейската програ-

ма за учене на възрастни”. 

Декември 

2019 г.  

Брой участия 2 Съгласно 

дейности-

те по про-

екта. 

РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО. 

 

 3.4. Мотивиране на училищата във 

всички форми и дейности на Европейс-

ката програма „Еразъм+“. 

Април - май  

2020 г. 

Брой информаци-

онни срещи  

0 1 РУО – Ловеч: 

старши експерт ПОО; 

училища. 

 

 3.5. Изграждане на партньорски мрежи 

между средните и висшите училища, 

научните организации, бизнеса и мест-

ната власт. 

Декември 

2019 г. 

Брой училища 1 н/п РУО – Ловеч 

старши експерт ПОО; 

училища; общини; 

представители на биз-

неса. 

 

 3.6. Осигуряване на достъп до преду-

чилищно образование чрез предоставя-

не за безвъзмездно ползване на позна-

По график 

на МОН 

процент 100% 100% об-

разовател-

ни инсти-

Началник на РУО 

Румен Бахов – начал-

ник отдел АПФСИО. 
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вателни книжки за децата от подготви-

телните групи. 

туции 

 3.7. Контрол по заявяване, договаряне 

и получаване на необходимите учебни-

ци и учебни помагала, които ще се пол-

зват безвъзмездно от учениците от I до 

VII клас за учебната 2020/2021. 

По график 

на МОН 

процент 100% 100% об-

разовател-

ни инсти-

туции 

Началник на РУО 

Румен Бахов – начал-

ник отдел АПФСИО. 

 

4. Изпълнение на плана за действие 

(2015-2020) по Стратегията за обра-

зователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинст-

ва (2015 – 2020) 

      

 4.1. Координиране на дейностите меж-

ду МОН, Областна администрация – 

Ловеч, детските градини, училищата и 

общински администрации от област 

Ловеч за създаване условия за пълно-

ценна социализация на децата и учени-

ците от етническите малцинства. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Процент дейнос-

ти 

100% 100% РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

образователни инсти-

туции, общински и 

областни администра-

ции. 

  

 4.2. Подпомагане провеждането на ин-

формационни кампании сред родители 

и общественост за разясняване на вза-

имните ползи от образователната ин-

теграция на децата от етническите мал-

цинства – в региони със смесено по 

етнически признак население. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой проведени 

кампании 

3 4 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

ДГ и училища; общи-
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ни. 

 4.3. Подпомагане участието на учите-

лите в национални конференции за 

разпространение на добри практики в 

областта на изпълнението на целите на 

Стратегията. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой проведени 

конференции 

3 4 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

  

 4.4. Подкрепа за деца от етническите 

малцинства за изравняване на старто-

вите им позиции при постъпване в об-

разователната система. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой подкрепени 

деца и ученици 

по нацио-

нални 

програми и 

проекти 

н/п Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО; 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по приобща-

ващо образование; 

училища и детски гра-

дини. 

  

 4.5. Подпомагане на образователните 

институции за осигуряване при необ-

ходимост на допълнително обучение по 

български език за ученици, за които 

българският език не е майчин. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Процент подпо-

могнати образо-

вателни институ-

ции 

100 % 100 % РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО; 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; учи-

лища и детски гради-

ни. 

 

 4.6. Методическа подкрепа на образо-

вателните институции при провеждане 

на допълнителна работа с ученици от 

етническите малцинства, застрашени 

Учебна 

2019-2020 г. 

Процент на обх-

вата на ученици-

те. Брой ученици, 

с които е прове-

100 % 100% на 

нуждае-

щите 

РУО – Ловеч: 

Екипи за обхват. 
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от отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище. 

дена допълнител-

на работа. 

 4.7. Подкрепа на ученици от уязвимите 

етнически общности за продължаване 

на образованието в гимназиален етап. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Процент подкре-

пени ученици 

80% 100% РУО – Ловеч: 

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО. 

  

 

5 Изпълнение на Националната стра-

тегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността (2014- 2020) 

      

 5.1. Оказване на методическа помощ на 

директорите на училища, координира-

но с общините, за изпълнение на пла-

новете в изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и повишаване 

на грамотността. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 54 54 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ. 

 

 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 гра-

мотността и анализа на състоянието и 

напредъка. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой отчети 3 4 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ. 
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 5.3. Оказване на методическа подкрепа 

за провеждане на училищни инициати-

ви за насърчаване и повишаване на 

грамотността. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 54 54 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт 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. По-

пуляризиране на регионално ниво на 

училищните постижения в областта на 

четенето и грамотността. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 20 25 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ. 

 

 5.5. Организиране на Маратон на чете-

нето, посветен на Международния ден 

на книгата и авторското право. 

2-23 април 

2020 г. 

Брой инициативи 52 82 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ. 

 

 5.6. Участие в Национална научно-

практическа конференция за насърча-

ване и повишаване на грамотността. 

Октомври  

2019 г. 

Брой участници 0 3 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

6 Изпълнение на Стратегията за раз-

витие на професионалното образова-

ние и обучение в република Бълга-

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

сътрудничество между средните и 

висшите училища, обучаващи институ-

ции и бизнеса. 

Юни 

2020 г. 

Брой създадени 

модели на сът-

рудничество 

1 2 РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО. 

 

 6.2. Изпълнение на мерки за провежда-

не на практическото обучение в реална 

работна среда.  

Април 

2020 г. 

Увеличаване % 

на учениците, 

провели произ-

водствената си 

практика в реална 

работна среда 

95% 95% РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО; 

професионални гим-

назии и СУ с профе-

сионални паралелки. 

 

 6.3. Разширяване на дейностите, които 

способстват за привлекателността на 

ПОО.  

      

 6.3.1. Включване в ежегодното про-

веждане на панорама на професионал-

ното образование и обучение. 

Юни  

2020 г. 

Брой училища 16 18 РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО; 

професионални гим-

назии и СУ с профе-

сионални паралелки. 

 

 6.3.2. Организиране и провеждане на 

IV областно състезание по професии от 

професионално направление „Хотели-

ерство, ресторантьорство и кетъринг”. 

Март  

2020 г. 

Брой състезания 3 4 РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО; 

професионални гим-

назии и СУ с профе-

сионални паралелки. 
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 6.3.3. Оказване на методическа подкре-

па при подготовката и участието на 

професионални гимназии и СУ с про-

фесионални паралелки в националното 

състезание по професии. 

Учебната 

2019/2020г. 

Брой състезания 5  РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО; 

професионални гим-

назии и СУ с профе-

сионални паралелки. 

 

 6.3.4. Организиране на панорама на 

професионалното образование за учи-

лищата от област Ловеч. 

Март – април  

2020 г. 

Брой училища 0 10 РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО; 

професионални гим-

назии и СУ с профе-

сионални паралелки. 

 

7 Изпълнение на националните прог-

рами за развитие на средното обра-

зование за 2019 г. 

      

 7.1. Координиране, методическа подк-

репа и контрол по изпълнение Нацио-

нална програма „Осигуряване на съв-

ременна образователна среда”, Модул 

„Подкрепа на целодневното обучение 

на учениците”. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой училища 1 2 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 7.2. Дейности на регионално равнище 

по Национална програма „Без свободен 

час” 

– Модул „Без свободен час в училище”; 

– Модул „Без свободен час в детската 

градина”. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой постъпили 

заявки 

  

  

 

14 

  

2 

Съгласно 

постъпили 

заявки 

РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Мария Тодорова – гл. 

счетоводител 

 

Янка Иванова – ст. 
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експерт по ПО. 

Мария Тодорова – гл. 

счетоводител 

 7.3. Дейности по изпълнение на НП 

„Осигуряване на съвременна образова-

телна среда”, модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа 

по природни науки”. Мониторинг и 

контрол за изразходваните средства. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой участващи 

училища 

49 70 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК. 

 

 7.4. Изпълнение на дейностите на реги-

онално ниво по НП „Заедно за всяко 

дете“, модул „Екипи за обхват“, дей-

ност 1 „Подпомагане на екипите“ и 

дейност 2 „Популяризиране работата 

на екипите“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой участващи 

училища 

н/п Съгласно 

постъпили 

заявки 

РУО – Ловеч:  

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК;  

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО;  

Румен Бахов – начал-

ник на отдел АП-

ФСИО; 

Мария Тодорова – гл. 

счетоводител. 

 

 7.5. Изпълнение на дейностите по На-

ционална програма „Оптимизация на 

вътрешната структура на персонала в 

институциите от системата на преду-

чилищното и училищното образова-

ние“. 

В сроковете, 

определени по 

НП  

Брой образова-

телни институции 

8 Съгласно 

постъпили 

заявки 

РУО – Ловеч: 

Румен Бахов – начал-

ник на отдел АП-

ФСИО. 
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 7.6. Оказване на съдействие при орга-

низиране на обучения по НП “Квали-

фикация”. 

Учебна  

2019-2020 г 

Брой проведени 

обучения 

25 Според 

предложе-

ните от 

МОН и 

НЦПСПК

С обуче-

ния. 

РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 

 

 7.7. Дейности по изпълнение на Наци-

онална програма „Заедно в грижата за 

ученика”. Координиране, отчитане, 

методическа подкрепа и контрол по: 

Модул 1 „Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създа-

ване на индивидуално портфолио в 

началния етап” 

Модул 2 „Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите от начал-

ния етап с детски учители и с учители 

по учебни предмети от прогимназиал-

ния етап“  

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой участващи 

училища 

 

 

 

 

 

0 

  

  

  

  

0 

 

 

 

 

 

1 

  

  

  

 

1 

 

 

 

 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

  

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 

 

 7.8. Координиране, методическа подк-

репа и контрол по изпълнение на дей-

ностите по национална програма: 

„Ученически олимпиади и състезания”, 

модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в уче-

ническите олимпиади”. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 16 23 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ. 
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 7.9. Координиране, методическа подк-

репа по изпълнение на дейностите по 

национална програма „Информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и учи-

лищното образование“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой образова-

телни институции 

н/п според 

броя на 

кандидат-

стващите 

училища. 

РУО – Ловеч:  

ст. експерт по матема-

тика. 

 

 7.10. Изпълнение на дейностите на ре-

гионално ниво по НП „Създаване на 

достъпна архитектурна среда и сигур-

ност в училище“, модул „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“ и модул 

„Сигурност в училище“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 1 според 

броя на 

кандидат-

стващите 

училища. 

Модул 1 - 

1 училище 

РУО – Ловеч:  

Румен Бахов – начал-

ник на отдел АП-

ФСИО; Тамара Анче-

ва – ст. експерт по 

ПО. 

 

 7.11. Координиране, методическа под-

крепа и контрол по изпълнение на дей-

ностите по национална програма „Оси-

гуряване на съвременна образователна 

среда“, Модул „Културните институ-

ции като образователна среда“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой училища 0 5 

 

РУО – Ловеч:  

Стоянка Цанова – ст. 

експерт ОНГОР; 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО. 

 

 7.12. Координиране, методическа под-

крепа и контрол по изпълнение на дей-

ностите по национална програма „Ус-

пяваме заедно“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой детски гра-

дини 

0 2 

 

РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 
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 7.13. Координиране, методическа под-

крепа и контрол по изпълнение на дей-

ностите по национална програма „Ино-

вации в действие“. 

Учебната 

2019-2020 г 

Брой училища 0 7 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 7.14. Координиране, методическа под-

крепа и контрол по изпълнение на дей-

ностите по национална програма „ИТ 

Бизнесът преподава“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой образова-

телни институции 

0 според 

броя на 

кандидат-

стващите 

училища 

РУО – Ловеч:  

ст. експерт по ПОО. 

 

 7.15. Координиране, методическа под-

крепа и контрол по изпълнение на дей-

ностите по национална програма НП 

„Мотивирани учители“. 

Учебна  

2019-2020 г. 

Брой учители 0 1 РУО – Ловеч:  

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК. 

 

8. Изпълнение на проекти по опера-

тивни и други програми 

      

 8.1. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 

“Квалификация за професионално раз-

витие на педагогическите специалисти 

Учебната 

2019-2020 г 

Брой обучения 

 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

24 

 

543 

Съгласно 

постъпили 

заявки  

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Стела Петкова – ст. 

експерт ОСО; 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 
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 8.2. Дейности по проект „Нов шанс за 

успех”, процедура чрез директно пре-

доставяне на конкретен бенефициент 

BG05M2OP001- 3.004 “Ограмотяване 

на възрастни – фаза 1” по Оперативна 

програма „Наука и образование за ин-

телигентен растеж. 

Учебната 

2019-2020 г 

Брой училища 5 6 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт ЧЕМЕ. 

 

 8.3. Дейности по проект 

BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за ус-

пех.” 

Учебната 

2019-2020 г 

Брой училища 0 34 РУО – Ловеч: 

Минко Христов - ст. 

експерт ОСО; 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Мария Тодорова – гл. 

счетоводител  

 

 8.4. Дейности по проект 

BG05M2ОP001-3.005 „Активно при-

общаване в системата на предучилищ-

ното образование.“ 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой детски гра-

дини и подготви-

телни групи в 

училищата 

0 Съобразно 

участието 

в дейности 

те 

РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ;  

Янка Иванова - ст. 

експерт по ПО; Румен 

Бахов – началник на 

отдел АПФСИО; Ста-

нислава Николова – 

ст. експерт ИО; Тама-

ра Анчева – ст. екс-

перт по ПО.  
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9. Организационно и методическо оси-

гуряване дейността на директори, 

заместник-директори и учители 

      

 9.1. Организиране и провеждане на 

работни инструктивно-методически 

съвещания с директорите на образова-

телните институции. 

Септември 

2019 г. 

Брой съвещания 6 8 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

 

 9.2. Организиране и провеждане на 

методически съвещания с учители. 

Септември 

2019 г. 

Брой съвещания 18 26 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

 

 9.3. Осъществяване на методическа 

подкрепа на учителите за прилагане на 

компетентностния подход в обучението 

чрез участие на експерти от РУО – Ло-

веч в провеждането на учебни часове и 

педагогически ситуации. 

Октомври 

2019 г. –  

юни 2020 г. 

Брой реализирани 

методически под-

крепи 

63 87 РУО – Ловеч: 

Старши експерти по 

предмети от отдел 

ОМДК. 
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 9.4. Осъществяване методическа подк-

репа на директорите на образователни-

те институции при разработване на 

мерки за намаляване на броя на отсъст-

вията по неуважителни причини и за-

държане на децата и учениците в обра-

зователната институция. 

Учебна 

2019-2020 г 

Брой реализирани 

методически под-

крепи 

107 130 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти по 

ОСО. 

 

 9.5. Оказване методическа подкрепа на 

млади и новоназначени учители във 

връзка с изпълнение на изискванията за 

организиране на обучението по пред-

мети от общообразователна и професи-

онална подготовка. 

Септември 

2019 г. – юни 

2020 г. 

Брой реализирани 

методически под-

крепи 

70 90 РУО – Ловеч 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

 

 9.6. Провеждане на работни срещи с 

учителите по български език и литера-

тура и математика във връзка външно-

то оценяване в VII и X клас. 

Октомври 

2019 г. – юни 

2020 г. 

Брой методичес-

ки срещи 

20 24 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; 

ст. експерт по матема-

тика. 

 

10. Регионални дейности за квалифика-

ция на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, 

определена чрез проучване на пот-

ребността от квалификация и при 

отчитане на приоритетните теми, 

посочени от МОН 
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 10.1 Приложение №1 – Годишен план 

за квалификационна дейност на РУО – 

Ловеч за 2019-2020 година. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой обучения 20 съгласно 

приложе-

нието 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

 

11. Регионални мерки за намаляване на 

административната тежест в дей-

ността на педагогическите специа-

листи 

      

 11.1. Провеждане на конферентни 

връзки с директорите на образовател-

ните институции. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой конферент-

ни връзки  

10 14 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч. 

 

 11.2. Събиране и обработване на ин-

формация от директорите на образова-

телните институции чрез използване на 

облачни ресурси и електронна корес-

понденция. 

Учебна 

2019-2020 г. 

н/п 7 н/п РУО – Ловеч: 

Станислава Николова 

– ст. експерт по ИО; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 11.3. Оказване методическа подкрепа 

на директорите за намаляване на адми-

нистративната тежест в образователни-

те институции от областта. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой подкрепи 4 н/п РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч. 

 

 11.4. Изготвяне и предоставяне на ди-

ректорите на образци на училищни до-

кументи. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой изработени 

образци на доку-

менти и други 

помощни матери-

3 н/п РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 
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ал ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

12. Оптимизиране и развитие на мрежа-

та от образователни институции 

      

 12.1. Работни срещи с общинските ад-

министрации и областната админист-

рация във връзка с оптимизиране на 

училищната мрежа. 

Декември 

2019 г. 

Брой работни 

срещи 

39 47 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Представители на об-

щини и областна ад-

министрация. 

 

 12.2. Анализ на външните и вътрешни 

фактори за оптимизиране на училищ-

ната мрежа на територията на областта, 

с отчитане на териториалните и демог-

рафски фактори. 

Декември 

2019 г. 

Брой анализи 3 4 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК;. 

 

 12.3. Извършване на проверки и изгот-

вяне на становища при откриване, зак-

риване и преобразуване на образова-

телни институции на територията на 

област Ловеч. 

Декември 

2019 г. 

Брой становища 11 Според 

анализите 

по т.12.2. 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО 
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 12.4. Оценяване на предложенията на 

кметовете на общините за включване в 

Списъка на средищните детски градини 

и училища. 

Септември  

2020 г. 

Брой училища и 

детски градини 

19 училища  

5 ДГ 

Съгласно 

постъпи-

лите пред-

ложения. 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 12.5. Оценяване на предложенията на 

кметовете на общините за включване в 

Списъка на защитените детски градини 

и училища. 

Септември  

2020 г. 

Брой училища и 

детски градини 

8 училища 

5 ДГ 

 

Съгласно 

постъпи-

лите пред-

ложния. 

РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 12.6. Организиране на работни срещи 

за обсъждане на възможностите за обу-

чение по защитени професии и профе-

сии, които са в Списъка със специал-

ности от професии, по които е налице 

очакван недостиг от специалисти на 

пазара на труда. 

Декември  

2020 г. 

Брой работни 

срещи 

7 15 РУО – Ловеч: 

ст. експерт ПОО. 

 

 12.7. Осъществяване на мониторинг и 

методическа подкрепа в училищата от 

областта, включени в Списъка на ино-

вативните училища в Република Бълга-

Учебната 

2019-2020 г 

брой училища, 

прилагащи ино-

вации 

10 16 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК и старши екс-
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рия с цел установяване степента на въ-

веждане на иновативни елементи.  

перти от отдел ОМДК. 

13. Дейности по планиране и реализира-

не на държавния план-прием и на 

допълнителния държавен план-

прием 

      

 13.1. Организиране на работни срещи 

по общини с представители на бизнеса, 

общинските администрации и директо-

рите на училищата на тема: „Оптими-

зиране на държавния план-прием по 

професии, в съответствие с потребнос-

тите на пазара на труда”. 

Декември 

2019 г. –  

януари 2020 г. 

Брой работни 

срещи 

40 48 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

ст. експерт по ПОО; 

Директори, предста-

вители на бизнеса и 

общинските админис-

трации и други заин-

тересовани институ-

ции. 

 

 13.2.Анализ на възможностите за обу-

чение по нови професии в училищата, 

заявени от училищните ръководства. 

Януари 

2020 г. 

Брой анализи 3 4 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО. 

 

 13.3. Анализ на изпълнението на дър-

жавния план-прием за учебната 2019-

2020 г. и изготвяне на мотивирано 

предложение за държавен план-прием 

за учебната 2020-2021 г. 

Декември 

2019 г. – 

януари 2020 г. 

Брой анализи 5 6 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

ст. експерт по ПОО. 
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 13.4. Работна среща със социалните 

партньори, обществено консултативния 

съвет и заинтересованите страни за 

планиране на държавния план-прием за 

учебната 2020-2021 година. 

Януари  

2020 г. 

Брой работни 

срещи 

5 6 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч, Консултативен 

съвет и други заинте-

ресовани институции. 

 

 13.5. Утвърждаване на държавния 

план-прием за общинските профилира-

ни и професионални гимназии, за пара-

лелките с профилирана подготовка в 

средните училища и професионалните 

гимназии и за паралелките с професио-

нална подготовка в обединените учи-

лища, в средните училища и в профи-

лираните гимназии, за V клас в гимна-

зиите по чл. 38, ал. 3. и за професио-

налните паралелки в центровете за спе-

циална образователна подкрепа. 

30.04.2020 г. Брой издадени 

заповеди 

3 4 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК. 

 

 13.6. Провеждане на информационна 

кампания за повишаване привлекател-

ността на професионалното образова-

ние и запознаване с план-приема за 

учебната 2020 - 2021 година. 

Март – април 

2020 г. 

Брой проведени 

кампании 

163 171 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО; 

ЦПЛР – ОДК – гр. 

Ловеч: кариерни кон-

султанти;  

ПГ и СУ с професио-

нални паралелки. 
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 13. 7. Осъществяване на дейностите по 

приема, съгласно Наредбата № 

10/01.09.2019 г. за организация на дей-

ностите в училищното образование 

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 на-

чалника на РУО – Ло-

веч. 

 

14. Организиране и координиране на 

дейностите по провеждането на дър-

жавните зрелостни изпити и нацио-

налните 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 учебната 

2019-2020 година. 

Септември – 

октомври 

2020 г. 

Брой работни 

срещи 

21 27 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

 

 14.2. Провеждане на инструктивно съ-

вещание с директорите на училищата 

във връзка с организацията на НВО в 

IV, VII, X клас и ДЗИ през учебната 

2019-2020 година. 

Март – април 

2020 г. 

Брой съвещания 21 25 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

Председатели на ко-

мисии за организация-

та на НВО в IV, VII, X 

клас и ДЗИ през учеб-
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ната 2019-2020 г., 

Директори на учили-

ща. 

 14.3. Организация и методическа подк-

репа при провеждането на национално 

външно оценяване и ДЗИ на: 

✓ Учениците от IV клас; 

✓ Учениците от VII клас; 

✓ Учениците от X клас; 

✓ Учениците от XII клас. 

Май – юни 

2020 г. 

Брой оценявания 12 16 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч, 

Председатели на ко-

мисии за организация-

та на НВО в IV, VII, X 

клас и ДЗИ през учеб-

ната 2019-2020 г. 

 

 14.4. Анализ на резултатите от НВО в 

IV, VII, X клас и ДЗИ. 

Юли 2020 г.  Брой анализи 34 38 РУО – Ловеч: 

Началник на РУО – 

Ловеч; 

ст. експерти от отдел 

ОМДК. 

 

15. Координиране и контролиране на 

дейностите в Националния календар 

за извънучилищните дейности и в 

Националния спортен календар на 

МОН 

      

 15.1. Осъществяване контрол и коор-

динация на дейностите от НСК, НК за 

извънучилищни дейности и Правилата 

за провеждане на Ученическите игри. 

Съгласно 

спортен ка-

лендар 

Брой участия на 

ученици 

25208 31000 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт ОСО. 
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 15.2. Осигуряване възможности за раз-

витие на интересите и способностите 

на учениците чрез обучение извън за-

дължителното учебно време. 

 Брой реализирани 

инициативи/ дей-

ности извън за-

дължителното 

учебно време 

800 1000 РУО – Ловеч: 

Старши експерти от 

отдел ОМДК; 

Директори на учили-

ща и ЦРЛП, спортни 

клубове, общински 

администрации. 

 

 15.3. Популяризиране на информация с 

прояви за участие на училищата и уче-

ниците в състезания, олимпиади и кон-

курси в областта на науката, изкуствата 

и спорта в извън задължителното учеб-

но време 

По график Брой информира-

ни училища и 

ЦПЛР 

236 н/п РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 

 

 15.4. Координиране и подпомагане 

провеждането на общинските, област-

ните кръгове на олимпиади и състеза-

ния, съгласно заповед на министъра на 

образованието и науката и утвърдените 

регламенти. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой участвали 

училища в об-

щински и област-

ни кръгове и на-

ционални състе-

зания 

194 234 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 

 

16. Контрол по спазването на държавни-

те образователни стандарти в обра-

зователните институции 

      

 16.1. Тематични проверки       
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 16.1.1. Прилагане и спазване на ДОС за 

усвояване на книжовния Български 

език. 

ДГ „Буковец” – гр. Троян; 

ДГ „Ирина Бачо Кирова” – гр. Летница. 

Ноември  

2019 г.  

Брой проверени 

детски градини 

4 6 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 

 

 16.1.2. Проследяване на резултатите от 

обучението по БЕЛ и математика, под-

лежащи на НВО в IV клас, в училища с 

трайно ниски и понижени резултати. 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Глогово; 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Ле-

сидрен;  

ОУ „Христо Ботев” – с. Кирчево. 

Ноември – 

декември 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

10 13 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

 

 16.1.3. Организация на дейностите по 

български език и литература в училища 

със системни пропуски в знанията и 

уменията на учениците от прогимнази-

ален етап. 

ОбУ „Иван Вазов” – с. Дебнево; 

ОУ „В. Левски” – с. Орешене; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Ловеч. 

Ноември  

2019 г. – яну-

ари 2020 г.  

Брой проверени 

училища 

6 9 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ. 

 

 16.1.4. Проследяване на резултатите от 

обучението по БЕЛ в училища, показа-

ли ниски резултати на ДЗИ. 

ПГСЕУ – гр. Тетевен; 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Ноември  

2019 г. – яну-

ари 2020 г.  

Брой проверени 

училища 

3 5 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ. 
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Угърчин 

 16.1.5. Проследяване на резултатите от 

обучението по география и икономика 

в училища, показали ниски резултати 

на ДЗИ. 

ПГСЕУ – гр. Тетевен; 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Угърчин 

ПГСС „Сергей Румянцев“ – гр. Луко-

вит. 

Ноември  

2019 г. – яну-

ари 2020 г.  

Брой проверени 

училища 

4 7 РУО – Ловеч: 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР. 

 

 16.1.6. Проследяване на резултатите от 

обучението по математика в VII клас, в 

училища с ниски резултати от НВО. 

ОбУ „Иван Вазов” – с. Дебнево; 

ОУ „В. Левски” – с. Орешене; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Ловеч; 

ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч 

ОУ „Георги Бенковски“ – с. Галата. 

Ноември  

2019 г. – яну-

ари 2020 г.  

Брой проверени 

училища 

7 11 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по матема-

тика. 

 

 16.1.7. Осигуряване на условия за орга-

низиране и провеждане на образова-

телния процес в прогимназиален етап и 

прилагане на компетентностния подход 

в обучението. 

ОУ „Христо Никифоров“ – гр. Ловеч 

СУ „Васил Левски“ – гр. Троян; 

ОУ „Васил Левски“ – с. Торос. 

Ноември – 

декември 

2019  

Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР;  

ст. експерт по матема-
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тика. 

 16.1.8. Контрол на екипите за подкрепа 

за личностно развитие към училищата 

и детските градини. 

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Ловеч;  

ДГ „Здравец“ – гр. Троян; 

СУ „Свети Климент Охридски“ – Ло-

веч; 

ДГ „Мария Сиркова“ – гр. Ловеч. 

Ноември – 

декември  

2019 г. 

Брой проверени 

училища и детски 

градини 

39 43 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО. 

 

 16.1.9. Организация и контрол на дей-

ностите, свързани с допълнително кон-

султиране по учебни предмети, про-

веждането на часа на класа и консулта-

ции на родителите от класните ръково-

дители. 

СУ „Свети Климент Охридски“ – гр. 

Троян; 

ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – гр. Ловеч 

ОУ „Васил Априлов“ – с. Градежница; 

СУ „Васил Левски“ – гр. Априлци 

ОУ „Васил Левски“ – с. Торос. 

Ноември – 

декември 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

5 10 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 16.1.10. Контрол по спазване на ДОС 

по предучилищно образование в под-

готвителна група. 

ДГ “Здравец” – гр. Троян; 

ОУ „Иван Хаджийски” – гр. Троян. 

Декември 

2019 г.  

януари 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

3 6 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 
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ДГ „Зора“ – гр. Ловеч. 

 16.1.11. Контрол по приема на доку-

менти, организацията и провеждането 

на обучението в самостоятелна форма. 

Провеждане на изпити за определяне 

на годишна оценка по учебни предмети 

от училищния учебен план за ученици-

те, обучавани в самостоятелна форма. 

Януари – юни 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

25 28 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 16.1.12. Организация на дейностите по 

прилагане на новите учебни програми 

за IV клас. 

ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч; 

СУ “Васил Левски” – с. Черни Осъм 

НУ „Св. Св.Кирил и Методий” – гр. 

Троян. 

Януари – март 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

0 4 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 

  

 16.1.13. Прилагане на Механизма за 

противодействие на тормоза и насилие-

то в училище. 

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ – 

гр. Ловеч; 

СУ „Васил Левски“ – гр. Ябланица; 

ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян. 

Февруари 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

16 19 РУО – Ловеч: 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО. 
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 16.1.14. Планиране, организация, конт-

рол и отчитане на квалификационната 

дейност. 

ПГИТУ – гр. Ловеч; 

ПГМЕТ – гр. Ловеч; 

СУ „Алеко Константинов“ – гр. Луко-

вит. 

Февруари 

март 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

6 9 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 

 

 16.1.15. Организация на дейностите по 

прилагане на новите учебни програми 

за Х клас. 

ПГИТУ – гр. Ловеч;  

ППМГ – гр. Ловеч; 

НПГГСД „Сава Младенов” – гр. Те-

тевен; 

СУ “Бачо Киро” – Летница; 

СУ „Св. Кл. Охридски” – Троян. 

Февруари – 

април 2020 г. 

Брой проверени 

училища 

0 5 РУО – Ловеч: 

Соня Недкова – ст. 

експерт по БЕЛ; 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ; 

Стоянка Цанова – ст. 

експерт по ОНГОР,  

ст. експерт по матема-

тика. 

 

 16.1.16. Изпълнение на индивидуални-

те учебни планове на учениците със 

специални образователни потребности. 

ОУ “Васил Левски” – гр. Ловеч;  

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” –  

с. Александрово;  

ПГМЕТ – гр. Троян;  

НПГГСД “Сава Младенов” –  

гр. Тетевен. 

Февруари – 

март 2020 г. 

Брой проверени 

училища 

13 17 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 
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 16.1.17. Ръководно-контролната дей-

ност на директора. 

СУ „Тодор Кирков“ – гр. Ловеч; 

СУ „Свети Климент Охридски“ – гр. 

Ловеч; 

ПГМЕТ – гр. Ловеч. 

Март – април 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

11 14 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Минко Христов – ст. 

експерт по ОСО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 16.1.18. Организация на дейностите по 

прилагане на новите учебни програми 

по чужд език за IV клас. 

НУ „Инж. Георги Вълков“ – гр. Луко-

вит 

СУ „Васил Левски” – гр. Ябланица; 

ОУ „Проф. Димитър Димов“ – гр. Ло-

веч. 

Март – април 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

Маргарита Николова – 

ст. експерт по ЧЕМЕ. 

 

 16.1.19. Проверка на организацията на 

дейностите по самоподготовка в групи 

за целодневна организация на учебния 

ден в начален етап. 

СУ „Тодор Кирков“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Панайот Пипков“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Ловеч.  

Март –април 

2019 г. 

Брой проверени 

училища 

3 6 РУО – Ловеч: 

Светла Христова – ст. 

експерт за ОНЕ. 
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 16.1.20. Организиране на дейностите по 

прилагане на учебните програми за Х 

клас по предмети от разширената про-

фесионална подготовка. 

НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Те-

тевен; 

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Тро-

ян; 

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ – 

гр. Ловеч. 

Март – април  

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

0 3 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО. 

 

 16.1.21. Организация в училищата за 

опазване и възстановяване на учебници 

предоставени със срок над една учебна 

година. 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Ловеч; 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Ле-

сидрен; 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Кирчево. 

Март 

2020 г. 

Брой проверени 

училища 

3 6 РУО – Ловеч: 

Румен Бахов – начал-

ник на отдел АП-

ФСИО. 

 

 16.1.22. Ръководно-контролната дей-

ност на директора на детската градина. 

ДГ „Първи юни“ – гр. Ловеч 

ДГ „Слънце” – гр. Луковит; 

ДГ „Васил Левски” – гр. Тетевен. 

Април – май 

2020 г. 

Брой проверени 

детски градини 

3 6 РУО – Ловеч: 

Янка Иванова – ст. 

експерт по ПО. 
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 16.1.23. Спазване на изискванията за 

оценяване на ученици със специални 

образователни потребности. 

ОУ „Проф. Димитър Димов“ – гр. Ло-

веч; 

ОбУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци; 

СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен. 

Април  

2020 г. 

Брой проверени 

училища  

0 3 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО. 

 

 16.1.24. Организация и провеждане на 

държавните изпити за придобиване 

степен на професионална квалифика-

ция – сесия юни 2020 година. 

ПГСС „Сергей Румянцев“ – гр. Луко-

вит; 

ПГМЕТ – гр. Троян; 

СУ „Васил Левски“ – гр. Троян. 

Юни 2020 г. Брой проверени 

училища 

13 15 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО. 

 

 16.2. Текущи проверки       

 16.2.1. Присъствието на децата и уче-

ниците в училище и детската градина. 

Предприети мерки от страна на ръко-

водството на образователната институ-

ция за тяхното трайно задържане. 

Съгласно седмичното планиране на 

работата в РУО – Ловеч. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой проверени 

училища и детски 

градини 

81 100 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 
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 16.2.2. Проследяване на иновативната 

дейност в училищата. 

ППМГ – гр. Ловеч; 

ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит; 

ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч; 

ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян; 

СУ „Васил Левски“ – гр. Троян; 

НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов” – 

гр. Ловеч. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой проверени 

училища 

10 16 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 

 

 

 16.2.3. Организиране и координиране 

на дейностите свързани с осигуряване 

на подкрепяща среда за обучението на 

ученици със специални образователни 

потребности в ЦСОП “Васил Левски” – 

гр. Ловеч. 

Януари  

2020 г. 

Брой проверени 

ЦСОП 

0 1 РУО – Ловеч: 

Тамара Анчева – ст. 

експерт по ПО; 

Стела Петкова – ст. 

експерт по ОСО. 

 

 16.2.4. Осъществяване на контрол за 

провеждането и организацията на са-

мостоятелната форма на обучение за 

учениците по чл. 112, ал. 1, т. 2 от 

ЗПУО. 

Януари 2020 

г., 

Юни 2020 г. 

Брой проверени 

училища 

10 Съгласно 

решения 

на експер-

тната ко-

мисия към 

РУО 

РУО – Ловеч: 

Експертна комисия по 

чл. 112, ал. 6 от ЗПУО. 

 

 16.2.5. Организиране на дейностите по 

прилагане на учебните програми за VIII 

клас по предмети от разширената про-

фесионална подготовка в ОбУ „Неофит 

Рилски“ – с. Дерманци. 

Ноември 2019 Брой проверени 

училища 

0 1 РУО – Ловеч: 

ст. експерт по ПОО. 
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 16.2.6. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на НВО на 

учениците от IV клас през учебната 

2019-2020 г. 

Май 2020 г. Брой проверени 

училища 

56 65 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 

 

 16.2.7. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на НВО на 

учениците от VII клас през учебната 

2019-2020 г. 

Юни 2020 г. Брой проверени 

училища 

62 70 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 

 

 16.2.8. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на НВО на 

учениците от X клас през учебната 

2019-2020 г. 

Юни 2020 г. Брой проверени 

училища 

0 8 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 

 

 16.2.9. Спазване на изискванията за 

организиране и провеждане на ДЗИ на 

учениците от XII клас през учебната 

2019-2020 г. 

Май 2020 г. Брой проверени 

училища 

46 62 РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Старши експерти от 

отдел ОМДК. 
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 16.2.10. Проверка на изпълнението на 

задължението на директорите на учи-

лища относно организация и контрол 

на ученическото столово хранене. 

Учебна 

2019-2020 г. 

Брой проверени 

училища 

2 5 РУО – Ловеч: 

Румен Бахов – начал-

ник на отдел АП-

ФСИО. 

 

 16.2.11. Проверки по жалби, сигнали. Учебна 

2019-2020 г. 

Брой извършени 

проверки 

78 н/п РУО – Ловеч: 

Иваничка Буровска – 

началник на отдел 

ОМДК; 

Румен Бахов – начал-

ник на отдел АП-

ФСИО. 

 

 

 

ЕЛЕНКО НАЧЕВ 

НАЧАЛНИК НА РУО – ЛОВЕЧ 


