
ПРОГРАМА 

за реализиране на Стратегията за развитие на образованието 

в община Шумен за учебната 2019/2020 г. 

 

 
 

ПРИОРИТЕТ 1: Осигуряване на равен достъп и постигане максимален обхват за обучение на децата и учениците в предучилищна и 

училищна възраст. 

 

 

Мярка 1. Равен достъп до образование - достъп на всички деца и ученици до еднакво по качество образование. 

 

Дейности Срок за 

изпълнение 

Отговорник Партньори Източници на 

финансиране 

 

Индикатори 

1.1.Актуализиране на  графици за прием в 

детските градини за учeбната 2020/2021 г. 

Февруари-

март 2020 

Община Шумен Училища  Актуализиран трафик 

1.2.Актуализиране на  графици за прием на 

ученици за I клас за учeбната 2020/2021 г. 

Февруари-

март 2020 

Община Шумен Училища  Актуализиран трафик 

1.3.Осъществяване на контрол на 

реализирания електронен прием в детски 

градини 

септември 

2019 – август 

2020 

Община Шумен Детски 

градини от 

град Шумен 

 Извършени проверки 

1.4. Подобряване на условията за 

целодневна организация на образователния 

процес в училищата и оптимални условия за 

самоподготовка на учениците. 

Постоянен Училища Община 

Шумен 

Бюджет на 

училища 

Национални 

програми 

Сформирани групи ЦДО 

Брой ученици, обхванати в 

ЦДО 

1.5. Подобряване на условията за 

пребиваване и обучение на ученици в 

общежития: 

1.5.1. Извършване на подобрения 

1.5.2. Осъществяване на ремонти 

Юни-август 

2020 

 

Средношколски

общежития 

Община 

Шумен 

Бюджет на 

общежития 

Извършени подобрения на 

МТБ 

Брой настанени ученици 

 

1.6. Координиране и съдействие на 

образователните институции при 

изпълнение на изискванията за преминаване 

на едносменен режим на обучение 

Постоянен Община Шумен Училища Бюджет на 

образователните 

институции; 

Общински 

бюджет 

 

 

Мярка 2. Постигане на максимален обхват и превенция на отпадане от образователната система. 



 

2.1. Анализ на структурата на детските 

градини и училищата по отношение на 

приема и пълняемостта на групите и 

паралелките. 

 

Март-април 

2020 

 

Община Шумен Детски градини, 

училища 

  

Анализ 

2.2. Изготвяне на Списъци на подлежащи на 

задължително предучилищно и училищно 

обучение деца и ученици. 

Януари - 

февруари 

2020 

Община Шумен   Списъци 

 

2.3. Допълнителни дейности за по-добро 

обхващане на децата и учениците:  

2.3.1.Създаване на организация за 

реализиране на дейности по осигуряване на 

учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване от децата в 

подготвителни групи и ученици от І до VІІ 

клас за учебната 2020/2021 г. 

 

 

Март-

септември 

2020 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Община Шумен 

 

 

 

Детски градини, 

училища 

 

 

 

Бюджет на 

образователните 

институции; 

МОН 

 

2.4 Контрол на обхвата на ученици в първи 

клас и деца в ПГ, съобразно обособените 

райони на училища и ДГ. Събиране и 

обработване на данни за записаните деца и 

ученици, подлежащи на задължително 

предучилищно и училищно обучение, вкл. 

деца и ученици със СОП и в риск.  

Септември - 

октомври 

2019 

 

Община Шумен 

Училища, 

детски градини  

 

 Брой деца и 

ученици, за които 

липсват данни в 

Админ RS 

2.5. Дейности, свързани с прилагане на - 

Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване 

в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст: 

2.5.1. Определяне на екипи и райони на 

обхват в рамките на територията на 

общината 

2.5.2. Участие в дейността на Екипите за 

обхват 

2.5.3. Работа с информационната система 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища, 

община Шумен, 

детски градини 

РУО - Шумен Държавно и 

проектно 

финансиране 

Брой върнати в 

училище 

Брой наложени 

санкции на родители 

2.6. Прилагане на образователна медиация – 

съдействие за обхващане и обучение на деца 

и ученици от уязвими групи в 

Постоянен Община Шумен Общински 

училища 

 

Бюджет на 

образователните 

институции 

Брой реализирани 

срещи със семейства 

на деца и ученици от 



образователните институции и 

взаимодействие с родителите 

  уязвими групи 

Брой реинтегрирани 

в образователната 

система деца и 

ученици, подлежащи 

на задължителна 

възраст 

2.7. Общинска подкрепа за училища за 

функциониране на маломерни паралелки. 

Септември 

2019 г.  

Община Шумен ОУ – с. Мадара 

ОУ – с. Градище 

Общински бюджет Брой подкрепени 

училища  

 

Мярка 3. Създаване на привлекателна образователна среда за практическа насоченост на образованието и развитие на творческите 

способности на деца и ученици. 
 

3.1. Координиране на дейности между 

образователни институции и НПО и други, с 

цел развитие на познавателните 

способности на децата и учениците в реална 

среда: 

- включване в кампания „Засади гора“ 

- практически работилници и занятия на 

Научен център СТЕАМ; 

-съвместни прояви и практическо 

представяне на продукти от сферата на 

технологиите с Шуменски технологичен 

институт. 

  

 

 

Постоянен Детски градини, 

Училища, 

ЦПЛР 

Община Шумен, 

Училища, Детски 

градини, 

партньори 

 

Съфинансиране от 

общински бюджет -  

за проекти, за 

които се изисква 

такова. 

Брой реализирани 

проекти. 

Брой реализирани 

събития. 

Брой участници 

3.2. Реализиране на програми и проекти, 

подпомагащи реализирането на 

възможности за развитие на творческите 

способности на децата и учениците. 

Постоянен Образователни 

институции 

Община Шумен 

Образователни 

институции 

Проекти 

Национални 

програми 

 

 

Мярка 4. Организиране превоза на деца и ученици с училищни и автобуси за специализиран превоз. 

 

4.1. Актуализиране на транспортната схема 

за собствен превоз за пътуващите деца и 

ученици при необходимост в следните 

направления: 

Септември  

2019 г. 

Община Шумен Училища, детски 

градини, 

транспортни 

фирми 

Община Шумен  

Целеви средства от 

държавния бюджет 

за осигуряване на 

Изготвени 

маршрутни 

разписания, списъци 

на пътуващи 



- за ОУ с. Градище и ДГ с. Черенча – от 

селата Панайот Волов, Белокопитово, 

Струйно, Новосел, Черенча, Средня;  

-за ОУ с. Царев брод и ДГ кв. Макак и ДГ с. 

Царев брод – от селата Велино, Златна нива, 

Макак, Мътница, Коньовец, Депо и ИЗЦ; 

- за ОбУ- с. Друмево и ДГ с. Друмево - от 

селата Вехтово, Кладенец, Черноок, 

Славейково, Градинарово;  

- до средищни училища в град Шумен - ІХ 

ОУ – от селата Мараш, Салманово, Хан 

Крум, Троица, Осмар; VІ ОУ и ДГ с. Дибич 

– от селата Дибич, Ил. Блъсково, Благово, 

Васил Друмев;  

До приемащи училища в гр. Шумен – от 

селата - Дибич, Радко Димитриево, 

Ветрище, Вехтово, Коньовец и Царев брод. 

безплатен превоз 

на деца и ученици 

ученици 

4.2. Поддържане в техническа изправност на  

училищните автобуси и създаване на 

условия за подобряване на материално-

техническата база, свързана с транспорта на 

децата и учениците - автопарк на 

училищните автобуси, техническо и 

специално оборудване. 

Постоянен Община Шумен Технически 

служби, училища, 

детски градини, 

Община Шумен 

Община Шумен  

Целеви средства от 

държавния бюджет 

за осигуряване на 

безплатен превоз 

на деца и ученици 

Извършени 

ремонтни дейности 

на училищните 

автобуси 

Специализирано 

оборудване 

4.3. Повишаване на професионалната 

компетентност на водачите на училищните 

автобуси - периодични обучения и 

подновяване на персонализираната 

дигитална карта и картата за квалификация 

на водача след изтичане на срока. 

Постоянен Община Шумен  Община Шумен –  

Целеви средства от 

държавния бюджет 

за осигуряване на 

безплатен превоз 

на деца и ученици 

Брой обучени водачи 

4.4. Организиране на превози с 

образователни цели на територията на 

страната по допълнителни маршрути,  извън 

утвърдените маршрути, обслужващи 

безплатния превоз на деца и ученици за 

участие на деца и ученици в състезания, 

фестивали, конкурси, екскурзии 

Постоянен Община Шумен Училища, 

Детски градини, 

Външни 

потребители 

Средства  на 

потребителите 

Брой превозени 

потребители 

 

 

Мярка 5. Създаване на условия за образователна и социална интеграция на деца и ученици със СОП, в риск и от социално уязвими 



общности. 

 

5.1.Съдействие на образователните 

институции съгласно изискванията на 

Наредбата за приобщаващо образование: 

5.1.1.Обща подкрепа - осигуряване на 

специалисти (логопеди и психолози) в 

детските градини. Включване на ДГ в с. 

Ивански и ДГ с. Царев брод. 

5.1.2. Допълнителна подкрепа. 

Септември  

2019 г. 

Община Шумен 

 

 

 

 

 

РЦППО 

Образователни 

институции, 

ЦПЛР – ОДК  

 

 

 

РЦППО 

Бюджет на 

образователни 

институции 

Целеви средства от 

държавния бюджет 

за деца и ученици 

от уязвими групи, 

за работа с деца и 

ученици със СОП 

Брой осигурени 

специалисти; 

Разпределения и 

графици на логопеди 

и психолози в детски 

градини.  

5.2.Активно участие на директорите на 

детски градини и училища при реализиране 

проект на МОН „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование” 

2019-2020 Детски градини 

ПГ към училища  

РУО 

Община Шумен 

МОН Брой обхванати 

деца;  

брой групи 

5.3.Участие в регионална среща – „Детство 

и приобщаващо образование“, с участието 

на УНИЦЕФ и Карин дом – Варна. 

м. ноември  

2019 г. 

 Детски градини Уницеф  

 

Мярка 6. Обезпечаване сигурността в образователните институции и опазване здравето на децата и учениците. 

 

6.1. Координиране на дейности по 

осигуряване на пропускателен режим и 

охрана в образователните институции, както 

и на здравно обслужване в детските градини 

и училищата: 

6.1.1. Осигуряване на физическа охрана в 

детските градини на територията на град 

Шумен  

 

Постоянен  

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища 

Детски градини 

ЦПЛР 

 

 

Община Шумен 

ОП „СОД“ 

Община 

Шумен 

Бюджет на 

образователните 

институции 

 

 

Бюджет на Община 

Шумен 

 

 

 

 

 

Осигурени 

охранители 

 

6.2. Осигуряване на здравно обслужване на 

образователните институции: 

6.2.1.Осигуряване на здравни/мед. 

специалисти. 

6.2.2. Провеждане на здравно-образователни 

беседи, тренинги и дискусии за  превенция 

на заболявания и рисково поведение сред 

децата и учениците. 

Постоянен Община Шумен 

 

 

 

мед. специалисти 

ОЗЦ/ПИЦ, ДГ, 

училища 

  Осигурени  

мед. кабинети 

мед. специалисти 

 

 

Брой проведени 

беседи, 

тренинги, дискусии 

6.3. Създаване условия за рационално и Постоянен Детски градини, Община Шумен Бюджет на  



здравословно хранене, съобразено с 

действащите норми и изисквания. 

училища образователните 

институции 

6.4. Осъществяване на контрол на храненето 

на децата в детските градини и училищата 

на територията на Община Шумен. 

Постоянен Община Шумен Детски градини Бюджет на 

образователните 

институции 

Брой извършени 

проверки 

6.5. Подпомагане на директорите при 

реализиране на промените в Наредба № 6 на 

МЗ за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детските 

заведения. 

Постоянен Община Шумен Детски градини Бюджет на 

образователните 

институции 

Брой срещи и 

консултации 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Създаване на устойчиви организационни и финансови условия за повишаване на качеството и ефективността на 

системата на образование и обучение в община Шумен. 

 

 

Мярка 1. Постигане на административна и финансова устойчивост за реализиране на управленските политики. 

 

 

1.1. Утвърджаване на модела на 

децентрализирано управление и 

финансиране на образователната система за 

постигане на по-високо качество на 

образование. 

1.1.1. Разпределение  на делегирани  и 

неделегирани дейности за финансиране в 

училища и детски градини 

1.1.2. Разработване  и прилагане на формули 

и правила за разпределение на средствата 

между образователните институции с 

участието на работни групи от директори 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

Февруари 

2020 

Община Шумен Училища 

Детски градини 

ЦПЛР 

Община Шумен 

Общински бюджет 

Държавен бюджет 

по разходни 

стандарти 

Анализ за 

резултатите от 

прилагане на 

система на 

делегирани бюджети 

от училища и детски 

градини 

 

 

Мярка 2. Приоритетно осигуряване на финансови ресурси във функция „Образование“ в Община Шумен, подкрепящи основни и 

допълнителни образователни дейности от институциите в образованието.  

 
2.1. Планиране на средствата за 

образователни дейности спрямо общата 

рамка на бюджета на община Шумен: 

2.1.1.Приемане и утвърждаване от 

Общински съвет на стандарт за местна 

2019 -2020 Община Шумен Училища, 

Детски градини, 

ЦПЛР 

 

Общински бюджет  

 

Дял на планираните 

общински средства 

за образователни 

дейности спрямо 

предходната година 



издръжка за дете в детска градина за 2020 г. 

2.1.2. Осигуряване на финансиране за 

образователни дейности в ЦПЛР-ОДК и 

ЦПЛР-УСШ 

2.1.3. Осигуряване на финансиране на 

образователни дейности, мероприятия, 

програми, организирани от Община Шумен 

- реализиране на общински програми – за 

деца и ученици с изявени дарби, участие на 

деца и ученици в олимпиади, състезания, 

форуми; 

- общинско финансово подпомагане за 

организиране на турнири, състезания, 

викторини, фестивали от образователни 

институции; 

- общинско финансово подпомагане за 

реализиране на иновативни и неформални 

дейности. 

2.2. Контрол и отчет на бюджет – функция 

„Образование“ по тримесечия пред 

образователните институции. 

2.2.1.Представяне пред директори 

изпълнението на бюджета на институциите 

спрямо общата рамка за Община Шумен 

2.2.2. Организиране на работни срещи, 

консултации, разяснения във връзка с 

разходване на целеви средства. 

2.2.3. Извършване на целеви проверки 

относно изразходване на целеви средства. 

Постоянен Община Шумен Училища, 

Детски градини, 

ЦПЛР 

 

Общински бюджет; 

бюджет на 

образователни 

институции 

Брой училища 

образователни 

институции, за които 

се осигурява 

финансов контрол от 

Община Шумен, 

Брой извършени 

проверки относно 

изразходването на 

бюджетни средства 

 

Мярка 3. Повишаване качеството на учителския труд, чрез прилагане на стройна система за кариерно развитие, мотивация и 

квалификация на педагогическите кадри.  

 

3.1. Разработване  на общинска  програма за 

квалификация на педагогическите 

специалисти за 2020 г. 

Декември 

2019 г. – 

януари  2020 

Община Шумен Детски градини, 

училища, ЦПЛР и 

СО 

Общински бюджет Брой педагогически  

и управленски кадри 

нуждаещи се от 

повишаване на 

квалификацията 

3.2. Партньорство с ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ за осигуряване на 

Постоянен Община Шумен Детски градини, 

училища 

Проектно 

финансиране 

Сключени договори 

между директори на 



педагогически практики на студенти в 

детските градини и училища и 

популяризиране на педагогическите 

специалности и квалификация. 

ДГ и училища за 

осигуряване на 

педагогически 

практики на 

студенти в детски 

градини и училища 

3.3. Популяризиране на добри 

педагогически практики по посока на: 

-информационни и комуникационни 

технологии; 

- иновативни подходи в обучението; 

- разширяване на партньорството между 

иновативните училища и други 

образователни институции. 

Постоянен Детски градини, 

училища 
Община Шумен Бюджет на  

образователните 

институции,  

проектно 

финансиране и 

програми на МОН 

Открити 

педагогически 

практики 

Реализирани кръгли 

маси 

3.4. Организиране и провеждане на Научно-

практическа конференция на тема: 

„Предизвикателствата на съвремието и 

качеството на образование” с участието на 

преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски, 

ШУ „Еп. К. Преславски“ и ПУ „Паисий 

Хилендарски“  

26–27 

септември 

2019 г. 

 

Община Шумен Детски градини 

 

Общински бюджет Брой участници с 

доклади; брой 

слушатели; издаден 

диск с доклади 

3.5. Връчване на наградата на Шумен в 

системата на образованието и науката за 

2019 г. 

Май 2020 г. Община Шумен Образователни 

институции 

Общински бюджет 

 

 

 

Мярка 4. Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание. 

 

4.1. Събиране на информация за 

необходимостта от извършване на ремонтни 

дейности в образователните институции. 

Ноември 2019 Община Шумен Образователни 

институции 

Общински бюджет 

 

Брой училища и 

детски градини 

4.2. Изготвяне на предложения за 

включване на образователни институции в 

Капиталовата програма на Община Шумен 

за 2020 г. 

Ноември –

декември 

2019 

Община Шумен Образователни 

институции 

Общински бюджет 

 

 

4.3.Подобряване и реновиране на 

образователната инфраструктура съгласно 

Капиталова програма на Община Шумен за 

2020 г. 

2020 г. Община Шумен Образователни 

институции 

Общински бюджет 

 

 

4.4.Монтиране на газови отоплителни  2019 -2020 Община Шумен Детски градини Общински бюджет Брой детски градини 



системи в ДГ „Чучулига“ и ДГ „Златна 

рибка“ 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3: Изграждане на образователна среда за ефективно профилирано и професионално образование, отговаряща на реалните 

потребности на трудовия пазар. 

 

 

Мярка 1. Обвързване на професионалното образование в община Шумен с потребностите на местната икономика с цел бъдеща 

професионална реализация на младите хора. 

 

1.1. Анализ на потребностите на пазара на 

труда и сформиране на професионални 

паралелки в съответствие с потребностите 

от работна сила с определени 

характеристики. 

Декември 

2019 г. 

Училища, 

община Шумен, 

представители на 

местния бизнес 

Община Шумен, 

ЦПЛР – ОДК,  

Стопанска камара, 

РУО 

Общински бюджет, 

Бюджет на 

образователни 

институции и 

ЦПЛР 

Анализ 

1.2. Организиране на Кръгла маса на тема 

„Проблеми и предизвикателства на 

професионалното образование“ 

Април 2020     

1.3. Съгласуване на държавния план-прием 

в профилирани паралелки в СУ, гимназии и 

професионални гимназии за учебната 

2020/2021 година. 

Януари 2020 Община Шумен   Съгласуван план-

прием 

1.4. Прилагане на иновативни подходи при 

сътрудничество на Обединени училища и 

Професионални гимназии. 

Постоянен Община Шумен ОбУ „Хр. Ботев“ 

с.Друмево 

ОбУ „Хр. Ботев“ 

с. Ивански 

  

 

Мярка 2. Изграждане на междуинституционални партньорства училище-бизнес. 

 
2.1. Реализиране на съвместни инициативи с 

работодатели. 

2018 -2019 Училища, 

ЦПЛР-ОДК, 

представители на 

местния бизнес 

Община Шумен Бюджет на ЦПЛР Дни на отворени 

врати, срещи с 

фирми и 

работодатели 

2.2. Сътрудничество с бизнес-организации 

за осигуряване на практическо обучение на 

учениците.  

Постоянен Училища, 

представители на 

местния бизнес 

Фирми  Образователни 

институции, 

бизнес-

организации 

Реализирани учебни 

практики в реална 

производствена 

среда 

 

Мярка 3.  Програмно управление на дейностите в областта на кариерното ориентиране и консултиране. 



 
3.1. Изготвяне на График за провеждане на 

индивидуални и групови обучения и 

дейности по кариерно ориентиране и 

консултиране 

Октомври 

2019 

ЦПЛР-ОДК   Изготвен график 

3.2. Провеждане на работни срещи с 

директори, педагогически съветници, 

училищни психолози, кл. ръководители 

Октомври 

2019 

ЦПЛР-ОДК Община Шумен, 

Училища 

 Брой проведени 

срещи 

3.3. Анализ на информацията, постъпваща 

от проведените срещи с ръководствата на 

училищата, педагогически съветници и 

класните ръководители при реализиране на 

кариерно ориентиране и консултиране на 

учениците. 

Постоянен Училища,  

ЦПЛР-ОДК 

 

Община Шумен, 

ЦПЛР-ОДК 

 Брой реализирани 

срещи 

3.4. Организиране на регулярни срещи през 

първото и второто полугодие на 

календарната година със Стопанска камара, 

БТПП, ШТПП, КРИБ, РУО, Обществени 

съвети, Педагогически съвети на 

професионалните училища за разглеждане 

на въпроси свързани с кариерното 

ориентиране и консултиране на ученици и 

родители. 

Постоянен Училища,  

ЦПЛР-ОДК 

Община Шумен,  

Стопанска камара, 

БТПП, ШТПП, 

КРИБ,РУО 

 Брой реализирани 

срещи 

3.5. Провеждане на обучение по кариерно 

ориентиране и консултиране с ученици от 

образователни институции 

2019-2020 ЦПЛР-ОДК 

 

 Бюджет на ЦПЛР-

ОДК 

Брой проведени 

обучения 

 

ПРИОРИТЕТ 4: Създаване на условия за разнообразна извънкласна и извънучилищна дейност за личностна подкрепа на деца и ученици 

 
 

Мярка 1. Организиране на  извънкласни и извънучилищни дейности в образователните институции. Неформално образование. 

 
1.1. Организиране на ваканционни и 

летни групи за работа с деца и ученици: 

1.1.1. Сформиране на ваканционни групи в 

ЦПЛР-ОДК. 

1.1.2. Организиране на летни групи по 

различни видове спорт в ЦПЛР-УСШ. 

2020 г. детски градини, 

училища, ЦПЛР, 

община Шумен, 

ОМД, НЧ, НПО. 

културни 

институции, 

спортни клубове, 

туристически 

дружества и 

други. 

Бюджет на 

образователни 

институции 

Община Шумен 

Брой на деца и 

ученици, които се 

възползват от 

услугата 



1.1.3. Предоставяне на информация за 

организиране на летни занимания от 

културни институти и др. организации. 

1.2. Съдействие за провеждане на: 

1.2.1. Ученически игри – общински и 

областни кръгове; 

1.2.2. Национална викторина по безопасност 

на движението „Да запазим децата на пътя“; 

1.2.3. Национално ученическо състезание 

„Защита при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации“; 

1.2.4.Детски театрален фестивал 

„Коломбина“; 

1.2.5.Международен детски театрален 

фестивал по приказки на Братя Грим 

1.2.6. Фолклорен конкурс „Да съхраним 

традициите“; 

1.2.7.Спортен празник „Весел старт“; 

1.2.8.Съдействие при отбелязването на 

годишнини и юбилеи на ДГ „Изворче”, ДГ 

„Дружба”, ДГ „Чучулига”, ДГ „Братя Грим” 

и ДГ „Златната рибка” 

1.2.9.Организиране на детска спортна 

олимпиада на дружбата 

1.2.10.Национални ученически театрални 

празници „Тодор Колев“; 

1.2.11. Есенен турнир по информатика. 

1.2.12. Национален Конкурс за популярна 

песен „Съзвездие“ 

1.2.13. Фестивал на науката и технологиите 

Октомври 

2019 г. – Май 

2020 

Април 2020 

 

Април 2020 

 

 

Април 2020 

 

Април 2020 

 

Май 2020 

 

Април 2020  

Ноември 2019 

- април 2020  

 

 

Април 2020  

 

27-28 март 

2020 

Ноември 2020 

Октомври 

2020 

Община Шумен, 

детски градини, 

училища, ЦПЛР, 

ОМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ШТИ 

Община Шумен; 

детски градини, 

училища, ЦПЛР, 

ОМД 

 

 

Общ. бюджет, 

бюджет на 

образователни 

институции, 

Проектно 

финансиране 

Брой проведени 

състезания, 

конкурси и др. 

1.3. Реализиране на  инициативата „С 

предпазен колан на задната седалка“ 

Октомври-

ноември 

декември 

2019 

Община Шумен и 

бизнес-партньори 

Община Шумен и 

бизнес-партньори 

Бизнес-партньори Брой проведени 

срещи в училища 

1.4.Проучване на възможности за създаване 

на условия за допълнителна квалификация 

на учителите, във връзка с организация на 

извънучилищна и извънкласна дейност в 

партньорство с ШУ. 

1.4.1.  Споделяне на добри практики – 

Декември-

януари 2019 г. 

 

 

 

Февруари-

Община Шумен, 

ПК ПОН-

Общ.Съвет 

 

 

Детски градини, 

Община Шумен; 

ШУ, образов. 

институции 

Общ.бюджет, 

бюджет на 

образователни 

институции 

 

Анализ  

 

 

 

 

Добри практики 



„workshops“ по образователни институции. март 2020 училища, ЦПЛР 

 

Мярка 2. Ангажиране на културни институти, общински и държавни структури, спортни и неправителствени организации и др. в 

подкрепа на личностното развитие на децата  и учениците. 

 

2.1. Разширяване и разнообразяване на 

формите за осмисляне свободното време на 

децата и учениците чрез сътрудничеството 

на културни институции, спортни клубове, 

туристически дружества и други в 

направления: изкуство, развлекателни 

дейности, спорт, туризъм и др. 

2.1.1. Изготвяне на информационни 

материали за подобряване информираността 

на родители и деца във връзка с превенция 

на насилието и злоупотребата с деца, 

употреба на алкохол  и тютюнопушене, 

сексуално образование. 

2.1.2.Реализиране на дейности от 

Общинската програма за борба с 

наркотиците. 

2.1.3. Организиране и провеждане на 

спортен празник „Спорт срещу дрога”. 

2.1.4.Превантивно-информационни 

кампании „Седмица на здравето“  и 

„Ваканция без риск“. 

 
Постоянен 

 

 

 

Постоянен 

 

Постоянен 

 

 

Юни 2020 

 

Април - 

юни 2020 

детски градини, 

училища, ЦПЛР 

културни 

институции, 

спортни клубове, 

туристически 

дружества и 

други. 

 

МКБППМН 

ОЗЦ/ПИЦ 

 

ОЗЦ/ПИЦ 

 

 

МКБППМН 

ОЗЦ/ПИЦ 

 

ОЗЦ/ПИЦ 

МКБППМН 

община Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЗИ 

Бюджет на 

образователни 

институции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на ОЗЦ 

 

 

 

 

Брой на сформирани 

групи (ЦПЛР-ОДК, 

УСШ, ОМД), 

спортни клубове. 

 

 

 

 

 

Мярка 3. Подкрепа развитието на творческия потенциал на деца и ученици. 

 

3.1. Създаване на оптимални условия за 

публични изяви и инициативи  на децата и 

учениците. 

Постоянен детски градини, 

училища, ЦПЛР, 

Община Шумен 

 Бюджет на 

образователни 

институции 

Община Шумен 

Брой деца и ученици 

3.2. Съдействие на образователните 

институции за участие в олимпиади, 

конкурси, фестивали, състезания. 

Постоянен детски градини, 

училища 

Община Шумен 

Община, 

образователни 

институции 

Бюджет на 

образователни 

институции 

Община Шумен – 

5000 лв., 

Целево държавно 

Брой деца и ученици 



финансиране 

3.3. Разработване и приемане на Програмата 

на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни и общински училища и 

насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен. 

Април –май 

2020 
Община Шумен  Община Шумен, 

МОН, 

ММС, МК 

 

Програма  

3.4. Подкрепа на деца и ученици с изявени 

дарби в областта науката, изкуствата и 

спорта от община Шумен: 

3.4.1. Предоставяне на стипендии 

3.4.2. Еднократно финансово подпомагане 

3.4.3. Подпомагане на състави, групи, 

отбори за участие в международни 

състезания, конкурси и др. 

Постоянен Община Шумен Община 

МОН 

Община Шумен – 

10 000 лв., 

Целево държавно 

финансиране 

 

Брой деца и ученици 

 

ПРИОРИТЕТ 5: Приобщаване на родителите като партньори на детската градина и училището в процеса на обучение, възпитание и 

социализация на децата и учениците. 

 

 

Мярка 1. Установяване на устойчиво партньорство, повишаване на доверието между родители, учители, деца и ученици и активно 

взаимодействие при реализиране на образователно-възпитателни дейности. 

 

1.1. Утвърждаване на действащи модели 

като: Родителски съвети, Училище за 

родители и др. 

Постоянен детски градини, 

училища, ЦПЛР – 

ОДК, УСШ и СО 

Община Шумен Бюджет на 

образователни 

институции; 

Община Шумен; 

Проектна дейност 

Училище за 

родители 

Родителски активи 

Училищни 

настоятелства 

1.2. Организиране на дни на отворени врати 

за посещение от родители на детската 

градина и училището. 

Постоянен детски градини, 

училища, ЦПЛР – 

ОДК, УСШ и СО 

Община Шумен Бюджет на 

образователни 

институции 

Община Шумен 

Брой събития 

1.3. Привличане на родителите в 

доброволческа дейност и безвъзмездно 

участие при подобряване на 

образователната среда в образователните 

заведения. 

Постоянен детски градини, 

училища, ЦПЛР – 

ОДК, УСШ и СО 

Община Шумен Бюджет на 

образователни 

институции 

Община Шумен 

Брой събития 

 


