
ПРОЕКТ 

ПРОГРАМА  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ТРОЯН (2014- 2020) 

 ЗА ПЕРИОДА 2014-2016Г. 

Стратегическа 

цел: 

Подцели Мерки  Очакван резултат Индикатори 

за изпълнение  

Отговорна 

институция 

Срок  Финансиране 

І. Гарантиране на 

достъпа до 

образование, 

осигуряване на 

максимален обхват 

на децата и 

учениците от 

община Троян и 

предотвратяване на 

риска от 

преждевременно 

напускане на 

училище 

І.1. Гарантиране на 

достъпа до 

образование  

І.1.1. Предоставяне на 

образователна услуга в 

съответствие с 

изискванията на МОН, 

в мрежа от училища и 

детски градини, 

отговаряща на 

потребностите 

достъп до 

образование 

Брой 

образователно-

възпитателни 

институции  

училища, 

детски 

градини, 

Община Троян 

2014-2016 в рамките на 

единните разходни 

стандарти 

   І.1.2. Осигуряване на  

достъп до качествено 

образование за деца и 

ученици със специални 

образователни 

потребности чрез 

реализиране на 

политики за 

интегрирано обучение, 

включително достъпна 

архитектурна среда 

Интегриране на 

децата и учениците 

със специални 

образователни 

потребности  

Брой деца и 

ученици със 

СОП, включени 

в интегрирано 

обучение; Брой 

реализирани 

дейности по 

изграждане на 

достъпна 

архитектурна 

среда 

училища, 

детски 

градини, 

Община Троян 

2014-2016 НПРСО 



  І.1.3. Набиране на 

информация за ученици 

със СОП и/или 

физически увреждания 

и дейности за 

включването им 

професионално 

обучение  

Достъп до 

професионално 

образование на 

ученици със 

специални 

образователни 

потребности 

Брой 

реализирани 

дейности  

училища, 

Община Троян 

2015-2016 ЦБ, ДБ 

  І.1.4. Реинтегриране в 

образователната 

система на 

преждевременно 

напусналите 

Обхващане на 

преждевременно 

напуснали чрез 

различни форми на 

обучение 

 

Брой 

реинтегрирани в 

образователната 

система 

училища, 

ОбКБППМН,  

Община Троян 

2014-2016 ФЕС; ДБ 

  І.1.5. Създаване на 

условия за завършване 

на основно образование 

и за придобиване на 

квалификация по 

професии на лица, 

отпаднали от системата 

Придобиване на 

образование и 

възможност за 

реализация 

Брой училища, 

подсигурили 

възможности;  

брой обхванати 

лица; брой 

дейности, 

реализирани 

съвместно с 

НПО 

училища, 

бизнес-

организации и 

други 

заинтересовани 

страни 

2014-2016 В рамките на 

планираните 

средства в 

бюджетите на 

участващите 

институции 

 

 2. Осигуряване на 

максимален обхват  

на децата и 

учениците  

І.2.1. Подобряване 

обхвата на деца от 

задължителна 

предучилищна възраст в 

детски градини и 

училища  

Подобряване 

готовността на 

децата за училище 

Брой завършили 

подготвителна 

група /6 год./ 

спрямо брой 

записани в І клас 

Община Троян, 

училища, 

детски градини 

2014-2016 не е необходимо 

  І.2.2. Поетапно въвеж-

дане на целодневна 

организация на учебния 

ден в съответствие с  

ПМС№84/2009г. и 

№186/2010г.  

Обучение, 

възпитание и 

обгрижване на 

учениците от 

квалифицирани 

възпитатели 

Брой ученици, 

включени в 

целодневна 

организация на 

учебния ден 

директори на 

училища 

2014-2016 ДБ; ФЕС 

 



  І.2.3. Допълнителни 

дейности за по-добро 

обхващане на децата и 

учениците (безплатни 

учебници ПГ– І–VІІ 

клас; безплатен 

транспорт за деца и 

ученици от населени 

места, в които няма 

училище и/или детска 

градина; подпомагане 

храненето на децата от 

ПГ и на учениците I-

IVклас, столово хранене 

и други/ 

Осигуряване на 

условия за равен 

достъп до 

образование с цел 

максимално 

обхващане на децата 

и учениците 

Брой деца и 

ученици, 

обхванати по 

дейностите 

Община Троян, 

училища, 

детски градини 

2014-2016 Целеви средства от 

ЦБ, ОБ, ДБ 

 3.Предотвратявне 

на риска от 

преждевременно 

напускане на 

училище 

І.3.1. Актуализиране на 

стратегиите и 

програмите за развитие 

на училищата и 

детските градини за 

превенция на 

отпадането от 

образователната 

система 

Намаляване риска от 

преждевременно 

напускане на 

училище 

Брой 

училища/детски 

градини с 

разработени и 

актуализирани 

стратегии 

Училища, 

детски 

градини;  

Община Троян,  

ОбКБППМН 

2014-2016 ДБ 

  І.3.2. Създаване на 

регистър във всяко 

училище на 

застрашените от 

отпадане ученици и 

предоставяне 

информацията на 

Първостепенния 

разпоредител с бюджет 

след края на учебната 

година  

Информация за 

всеки, застрашен от 

отпадане ученик с 

цел предприемане 

на мерки за 

задържане в 

системата на 

образование 

Брой неизвинени 

и извинени 

отсъствия; 

Брой преместени 

ученици; 

Брой ученици, 

повтарящи клас   

Училища,  

Община Троян 

2014-2016 Не е необходимо  



  І.3.3. Максимално 

обхващане на децата в 

риск от отпадане в 

занимания по интереси 

Превенция на риска 

от отпадане от 

образователната 

система 

Брой обхванати Училища, 

ОПЦ 

2014-2016 Не е необходимо 

  І.3.4. Провеждане на 

периодични срещи и 

информационни 

кампании с всички 

заинтересовани страни 

с цел намаляване на 

риска от 

преждевременното 

напускане на училище 

и повишаване 

информираността 

относно значението на 

образованието  

Осъзнаване на 

образованието като 

ценност с висока 

обществена 

значимост 

Брой проведени 

срещи; Брой 

информационни 

кампании 

директори, 

учители,  

училищни 

настоятелства 

Община Троян, 

РИО, здравни 

медиатори  и 

други 

Преди 

началото и 

след края 

на учебна 

година 

Не е необходимо 

 4. Осигуряване на 

достъп до 

образование и 

допълнителни 

дейности за  

предотвратяване на 

риска от 

преждевременно 

напускане на 

училище на  деца и 

ученици в риск и от 

социално уязвими 

общности 

І.4.1. Осигуряване на 

достъп до образование  

на деца и ученици в 

риск и от социално 

уязвими общности чрез 

обхващане в Седмична 

детска градина, 

с.Калейца и в 

общежитие към ОУ 

„Христо Ботев”, 

с.Врабево;  

подсигуряване на 

безплатен транспорт 

Подсигуряване 

достъп до 

образование за 

уязвими социални 

групи 

Брой деца, 

обхванати в 

нощуваща група; 

Брой ученици, 

обхванати в 

общежитие 

Община Троян; 

СДГ, 

с.Калейца;  

ОУ„Христо 

Ботев”, 

с.Врабево 

2014-2016 ОБ 

  І.4.2. Допълнително 

финансиране на детски 

градини и училища за 

дейности, свързани с 

приобщаването и 

Интегриране на деца 

и ученици от 

уязвими етнически 

общности 

Брой 

интеграционни 

дейности, 

изпълнавани от 

училища и 

Община Троян,  

детски 

градини, 

училища  

2014-2016 ОБ, ДБ, външно 

финансиране на 

проекти 



формирането на 

идентичност на децата 

от етнически общности  

детски градини  

  І.4.3. Подобряване 

квалификацията на 

учителите за работа в 

мултикултурна 

образователна среда 

По-добри резултати 

в процеса на 

обучение на деца и 

ученици от уязвими 

общности   

Брой учители, 

преминали 

допълнителна 

подготовка 

директори на 

училища и 

детски 

градини 

2014-2016 ДБ, НПРСО, 

други източници 

  І.4.4. По-голям обхват 

на деца и ученици от 

уязвими общности в 

допълнително обучение 

по български език 

Преодоляване на 

различията и  

постигане на 

равнопоставеност в 

съответната 

училищна общност 

чрез повишаване на 

грамотността   

Дял на децата и 

учениците, 

включени във 

форми на 

допълнително 

обучение 

(консултации, 

работа по 

програми и 

проекти) 

училища, 

детски градини 

2014-2016 ДБ, НПРСО, 

други източници 

  І.4.5.  Преференциални 

такси в детските гради-

ни с цел предотвратя-

ване отпадането от 

задължителна 

предучилищна 

подготовка 

По-пълен обхват на 

деца в 

подготвителни 

групи  

Брой деца с 

преференциални 

такси, 

включени в 

подготвителни 

групи 

детски 

градини,  

Община Троян 

2014-2016 не е необходимо 

  І.4.6.  Подпомагане чрез 

стипендии на ученици, 

застрашени от отпадане 

от образователната 

система 

 

Преодоляване на 

заплахите за 

отпадане от 

образователната 

система  

Брой ученици, 

получаващи 

стипендии за 

подпомагане на 

достъпа до 

образование и 

предотвратяване 

на отпадането 

училища 2014-2016 ДБ 

ІІ. Осигуряване на 

качествено 

ІІ.1. Повишаване 

квалификацията на 

ІІ.1.1. Приемане и 

изпълнение на 

Повишаване 

квалификацията на 

Брой 

педагогически 

училища, 

детски градини 

2014-2016 Средства 

по НП 



образование педагогическите 

кадри 

квалификационна 

програма за 

педагогическите 

специалисти във всяко 

училище и детска 

градина 

учителите специалисти, 

преминали 

обучение 

„Квалификация“, ДБ  

  ІІ.1.2. Развитие и 

обогатяване методите 

на преподаване 

Преподаване на 

учебния материал в 

синтезиран вид; 

добре формулиран; 

лесно запомнящ се; 

въвеждане на повече 

интерактивни 

елементи в  

образователния 

процес; увеличаване 

практическата 

насоченост на 

обучението  

Брой въведени  

иновативни 

методи на 

преподаване;  

Брой 

методически 

сбирки за 

популяризира-

нето им 

училища, 

детски градини 

2014-2016 не е необходимо 

  ІІ.1.3. Създаване и 

споделяне на добри 

педагогически 

практики, в т.ч. с ИКТ- 

средства  

Превръщане на 

учебния процес в 

по-привлекателен и 

ефективен  

Брой въведени  

иновативни 

предагогически 

практики;  

брой  

популяризирани  

такива чрез 

интернет 

училища, 

детски градини 

2014-2016 не е необходимо 

  ІІ.1.4. Създаване на 

подкрепяща училищна 

среда за учители, 

въвеждащи добри 

практики  

Осигуряване на 

позитивна 

образователна среда 

Брой подкрепени  

нови методи чрез 

създаване на 

подходяща среда 

училища, 

детски градини 

2014-2016 ДБ 

  ІІ.1.5. Мотивиране на 

педагогическите 

специалисти за 

Засилване 

привлекателността 

на професията и 

Брой учители, 

стимулирани за 

постигнати 

ръководства на 

училища и 

детски градини 

2014-2016 ДБ 



постигане на високи 

резултати 

стремежа към по-

високи резултати 

високи резултати 

  ІІ.1.6. Обучение и 

допълваща 

квалификация по ИКТ 

умения, включително 

ИКТ курсове за 

напреднали 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите и 

служителите 

Брой 

педагогически 

специалисти и 

служители, 

преминали 

обучение 

училища, 

детски градини 

2014-2016 Средства 

по НП 

„Квалификация“, ДБ  

  ІІ.1.7. Развитие 

капацитета на учители и 

специалисти за  

определяне 

образователните  

потребности на 

деца/ученици със СОП  

и за работа с тях  

Повишено качество 

на обучение за деца 

със специални 

образователни 

потребности 

Брой 

специализирани 

обучения;  

брой учители и 

специалисти, 

преминали 

обучение  

директори на 

училища и 

детски 

градини 

2014-2016 Средства по НПРСО; 

ДБ 

 ІІ.2. Привличане на 

млади педагогичес-

ки кадри 

ІІ.2.1.Проучване на 

потребностите от 

подновяване на 

кадровия състав 

Получаване на 

информация за 

потребностите и 

мотивиране на 

учениците да 

изберат професията 

„Учител” за 

бъдещата си 

реализация 

Брой записани 

студенти -

педагогически 

специалности 

във ВУЗ 

директори на 

училища и 

детски 

градини,  

Община Троян 

2015-2016 не е необходимо 

  ІІ.2.2. Привличане на 

млади учители и 

студенти от 

педагогически 

специалности в 

педагогическите 

колективи 

Привличане на 

млади 

педагогически кадри 

Брой на 

привлечените 

млади 

учители и 

студенти;  

брой млади 

учители на 

постоянен 

трудов договор 

 

ръководства на 

училища и 

детски 

градини,    

Община Троян 

2015-2016 ДБ 



  ІІ.2.3. Привличане на 

млади учители, както и 

студенти-стажанти от 

специалности за 

работа с деца и ученици 

със СОП 

Привличане на 

млади 

педагогически кадри 

за 

работа с деца и 

ученици със СОП 

Брой привлечени 

млади 

специалисти за 

работа с деца и 

ученици със 

СОП 

Община Троян, 

директори на 

училища и 

детски 

градини 

2016 ДБ 

  ІІ.2.4. Проучване на  

потребностите и  

възможностите за 

създаване на механизъм 

за подкрепа на млади 

педагогически кадри  

Получаване на 

информация за 

потребностите и 

възможностите за 

подкрепа на млади 

педагогически кадри   

 

Брой млади 

учители, 

нуждаещи се от 

подкрепа 

Община Троян, 

директори на 

училища и 

детски 

градини  

2016 не е необходимо 

 ІІ.3. Въвеждане на 

най-съвременните 

тенденции в 

развитието на 

информационно-

комуникационните 

технологии /ИКТ/ в 

обучението и за 

модернизиране на  

училищната среда  

ІІ.3.1. Анализ на 

състоянието на 

наличната ИКТ 

инфраструктура в 

училищата и изготвяне 

на план за обновяването 

и поддържането й 

Получаване на 

информация за 

потребноститеи 

набелязване на 

мерки  

Брой анализи по 

училища;  

един брой 

обобщен анализ 

на общинско 

ниво  

училища,  

Община Троян  

2015-2016 не е необходимо 

  ІІ.3.2. Ускорено 

въвеждане на методи за 

обучение, базирани на 

съвременни ИКТ – 

дигитално образование. 

При нормативна 

възможност въвеждане 

на електронна 

дистанционна форма за 

обучение 

Гъвкава и мобилна 

информационна 

среда; атрактивност 

на преподавания 

материал  

Брой използвани 

методи за 

обучение, 

базирани на 

съвременни 

ИКТ;   

Брой въведени 

дистанционни 

форми на 

обучение    

училища и 

детски 

градини 

2015-2016 ДБ 

 

  ІІ.3.3. Закупуване на 

преносими компютри 

Мотивация за 

личностно развитие 

Брой компютри/ 

таблети, 

училища 2016 ФЕС, ЦБ,  

делегиран бюджет 



и/или таблети за 

учители, ученици 

на ученици и 

учители 

закупени за 

учители/ученици 

  ІІ.3.4. Създаване и 

поддръжка на е-

библиотека с 

образователна 

насоченост и достъп до 

електронни периодични 

издания  

мотивация за 

личностно развитие 

на ученици и 

учители 

Брой създадени 

е-библиотеки 

училища 2015-2016 ФЕС, ЦБ, ДБ  

  ІІ.3.5. Създаване на 

обучителни сайтове, 

програми и системи за 

самообучение, он-лайн 

банка за тестове и 

задачи 

Възможност за 

проверка  и 

повишаване на 

знанията   

Брой създадени 

обучителни 

сайтове 

училища 2015-2016 ФЕС, ЦБ, ДБ 

  ІІ.3.6. Осигуряване на е-

помагала за 

професионалното 

образование 

Разширяване на 

възможностите за 

рофесионална 

подготовка 

Брой създадени 

е-помагала 

училища 2015-2016 ФЕС, ЦБ, ДБ 

  ІІ.3.7. Осигуряване на 

специализирани 

образователни е-

програми за 

деца/ученици със СОП 

 

Пълноценно 

личностно развитие 

на деца/ученици със 

СОП 

Брой осигурени 

специализирани 

образователни е-

програми 

училища 2016 ФЕС, ЦБ, ДБ   

  ІІ.3.8. Чуждоезиково 

обучение и работа в 

екипи (включително и 

международни) чрез 

средствата на ИКТ 

По-добра 

чуждоезикова 

подготовка и 

развитие на 

способности за 

комуникация 

Брой 

реализирани 

дейности 

училища 2016 ФЕС, ЦБ, ДБ 

  ІІ.3.9. Поддръжка на 

електронни подписи на 

ръководен и 

административен 

Повишаване 

ефективността на 

административното 

управление  

Брой училища с 

нови методи на 

административно

то управление   

училища 2016 ДБ 



персонал и въвеждане 

на безхартиен 

документооборот   

  ІІ.3.10. Поддържане на  

информационна мрежа 

във всяко училище за 

взаимодействие между 

участниците в 

образователния процес 

Постигане на 

мрежови 

комуникации между 

ученици, учители, 

родители,  

потенциални 

работодатели; 

разработване на 

методики, средства 

за обучение, обмяна 

на опит между 

педагогическите 

кадри 

Брой училища, с 

информационна 

мрежа   

училища 2015 не е необходимо 

 ІІ.4. Усъвършенства-

не модела на 

децентрализирано 

управление и 

финансиране на 

образователната 

система в община 

Троян за постигане 

на по-високо 

качество на 

образование 

ІІ.4.1. Създаване във 

всяко училище на 

вътрешноучилищна 

система за определяне 

качеството на обучение, 

в т.ч. чрез използване на 

експертна помощ  

Определяне 

качеството на 

образователната 

услуга 

Брой училища 

със създадени  

вътрешноучили-

щни системи за 

определяне 

качеството на 

обучение 

училища 2015 не е необходимо 

  ІІ.4.2. Предприемане на 

инициативи за 

усъвършенстване 

методиката за 

провеждане на НВО с 

цел по-голяма 

обективност на 

резултатите 

По-голяма 

обективност на 

резултатите при 

оценяването на 

учениците 

Брой 

инициативи 

училища,  

Община Троян 

2015 не е необходимо 



  ІІ.4.3. Отчитане 

качеството на 

обучение във всяко 

училище съгласно 

постигнатите 

резултати от НВО – ІV 

и VІІ клас; ДЗИ ХІІ 

клас; изпити за 

професионална 

подготовка   

Анализ на 

получените 

резултати с цел 

промяна в модела на 

финансиране за 

постигане на по-

високо качество на 

образование 

Постигнати 

резултати от 

НВО – ІV и VІІ 

клас, ДЗИ ХІІ 

клас и от изпити 

за 

професионална 

подготовка;   

приближаване на 

резултатите от 

годишния успех 

и от НВО;  

брой анализи 

училища,  

Община Троян 

2015 не е необходимо 

  ІІ.4.4. Поетапно 

увеличаване размера на 

дофинансиране от 

общинския бюджет на 

самостоятелни и слети 

паралелки с не по-малко 

от 10 ученици (в 

съответствие с 

изискванията на МОН); 

споделяне на 

отговорностите между 

държавния и общинския 

бюджети 

Намаляване 

различията между 

образованието в 

града и селата; 

гарантиране условия 

за качествено 

образование, 

съгласно ДОИ 

Брой 

дофинансирани 

паралелки; 

стойност на 

дофинансиране-

то 

училища, 

Община Троян 

2015-2016 ЦБ; ДБ, ОБ 

  ІІ.4.5. Създаване на 

модел за  споделяне 

отговорността  между 

общинския и 

делегираните бюджети 

на детските градини за 

подобряване на 

материалната им база  

Подобрена 

материална база в 

детските градини 

Брой детски 

градини, 

извършени 

подобрения на 

метериалната 

база чрез споде-

ляне на отговор-

ността; стойност 

на разходите 

Детски 

градини, 

Община Троян 

2015-2016 ДБ, ОБ 



  ІІ.4.6. Създаване на 

модел за споделяне 

отговорността между 

общинския и делеги-

раните бюджети на 

училищата за органи-

зиране на дейности  в 

училище през лятната 

ваканция с децата, 

записани в І клас 

Създаване на плавен 

преход между 

детска градина и 

училище; грижа за 

възпитанието, 

здравето и живота 

на децата в периода 

от завършване на 

подготвителна група 

до започване на 

учебната година 

Брой училища,  

организирали 

дейности през 

лятната ваканция 

с деца, записани 

в І-ви клас; 

стойност на 

финансирането 

от общинския 

бюджет 

училища, 

Община Троян 

2015-2016 ДБ, ОБ 

ІІІ. Модернизиране 

на материално-

техническата база и 

осигуряване на 

позитивна 

подкрепяща среда 

за обучение и 

възпитание. 

ІІІ.1. Непрекъснато 

модернизиране и 

последващо 

поддържане на 

сградния фонд и 

материално-

техническата база. 

 

ІІІ.1.1. Обновяване 

сградите на училища и 

детски градини в 

община Троян и 

непрекъснато 

модернизиране и  

поддържане на 

материалната им база  

Създаване и 

поддържане на 

позитивна 

подкрепяща среда 

брой обновени 

обекти  

 

училища и 

детски 

градини;  

Община Троян 

2014-2016 ФЕС, ЦБ, ОБ, ДБ 

 

  ІІІ.1.2. Ремонт ОВ и 

ВиК инсталация, 

обновяване на дворното 

пространство и ремонт 

на покрив в ЦДГ 

„Синчец”, гр.Троян 

Подобрена 

материална база 

1 брой 

подпомогнат 

обект  

 

Община Троян  2014-2015 ФЕС, ЦБ 

 

  ІІІ.1.3. Изграждане на 

физкултурно-музикални 

салони в детските 

градини на територията 

на община Троян 

/ЦДГ„Синчец” и 

ЦДГ„Здравец”/ 

Подобрена 

материална база за 

спорт и занимания 

брой обновени 

обекти 

 

Община Троян  2014-2016 ФЕС, ЦБ, ОБ 

 

  ІІІ.1.4. Изграждане на 

разширение и ремонт на 

покрив в ЦДГ„Осми 

Подобрена 

материална база 

1 брой 

подпомогнат 

обект  

Община Троян  2014-2015 ФЕС, ЦБ 

 



март”, гр. Троян  

  ІІІ.1.5. Реконструкция 

на ОУ„Ив.Хаджийски”, 

гр.Троян 

Ремонтиран покрив; 

подобрена 

материална база 

1 брой 

подпомогнат 

обект  

 

Община Троян  2015-2016 ФЕС, ЦБ 

 

  ІІІ.1.6. Изграждане 

разширение на СОУ 

„В.Левски”, гр.Троян 

Разширена 

материална база 

чрез изградени 

актова зала, 

библиотечно-

информационен 

център, столова, 

зала за спорт и 

занимания по 

интереси, санитарни 

възли, паркинг, 

гаражи 

1 брой обект  

 

Община Троян, 

училище 

 

2015-2016 ФЕС, ЦБ 

 

  ІІІ.1.7. Изграждане 

паркинг към СОУ„В. 

Левски”, гр.Троян 

Подобрена 

материална база 

1 брой обект  

 

Община Троян, 

училище 

 

2016 ФЕС, ЦБ 

 

  ІІІ.1.8. Реконструкция 

на тяло „Б” в СОУ 

„Св.Климент 

Охридски”, гр.Троян за 

предучилищно 

обучение и възпитание 

Подобрена 

материална база за 

предучилищно 

обучение и 

възпитание 

1 брой обект  

 

Община Троян, 

училище 

 

2016 ФЕС, ЦБ 

 

  ІІІ.1.9. Ремонт общежи-

тие ОУ„Хр.Ботев”, 

с.Врабево   

Подобрена 

материална база 

1 брой 

подпомогнат 

обект  

Община Троян, 

училище 

2015-2016 ФЕС, ЦБ, ОБ, ДБ 

 

  ІІІ.1.10. Изграждане на 

системи за охрана, 

видеонаблюдение и  

пожароизвестяване в 

училища и детски 

градини 

Гарантиране 

сигурността и 

здравето на децата и 

учениците 

Брой обекти с 

изградени 

системи за 

сигурност 

Община Троян 2014-2016 ФЕС, ЦБ 

 



  ІІІ.1.11. Проектиране на 

многофункционална 

спортна зала 

Възможност за 

създаване на 

модерна спортна 

база за различни 

видове спорт на 

закрито.  

1 брой проект 

 

Община Троян  2016 ФЕС, ЦБ, ОБ 

 

 ІІІ.2. Осигуряване на 

позитивна 

подкрепяща среда за 

обучение и 

възпитание. 

ІІІ.2.1. Създаване, 

оборудване и 

осъвременяване на 

кабинети по 

общообразователни 

предмети  

Подобрена 

материална база и 

по-достъпно 

обучение 

Брой създадени 

и/или 

оборудвани 

кабинети 

училища 2014-2016 ЦБ, ДБ 

  ІІІ.2.2. Съвременно 

обзавеждане на 

класните стаи/занимал-

ни   

Подобрена 

материална база - 

настилки, учебно-

техническо 

оборудване и други 

Брой създадени 

и/или 

оборудвани   

класни стаи в 

училища и 

занимални в 

детски градини 

училища, 

детски градини 

2014-2016 ЦБ, ДБ 

  ІІІ.2.3. Благоустроявяне 

на дворни пространства 

в училища и детски 

градини /ОДЗ„Мир”-

Троян, СДГ-с.Калейца, 

ЦДГ, с.Орешак, 

ЦДГ”Синчец”-Троян, 

ЦДГ”Здравец”-Троян, 

НУ„Св.Св.Кирил и 

Методий”-Троян, ОУ 

„Ив.Хаджийски”-Троян/ 

Подобрена 

материална база 

Брой обновени 

обекти  

училища, 

детски 

градини,  

Община Троян 

2014-2016 ФЕС, ЦБ, ОБ, ДБ 

  ІІІ.2.4. Подмяна 

амортизирано обзавеж-

дане на кухненски 

блокове в училища и 

детски градини 

Подобрена 

материална база, 

икономия на 

електроенергия 

Брой обновени 

обекти  

училища, 

детски градини 

2015-2016 ДБ 



  ІІІ.2.5. Осигуряване на 

качествен и безопасен 

транспорт на деца и 

ученици; подмяна на 

амортизирани 

училищни автобуси 

Гарантиране 

сигурността и 

здравето на децата и 

учениците  

Брой деца и 

ученици, 

превозвани с 

училищни 

автобуси;  

Брой придобити 

училищни 

автобуси 

Община Троян, 

училища 

2014-2016 ЦБ 

  ІІІ.2.6. Дейности по 

настаняване в 

общежитие на ученици 

над 16 години, 

обучаващи се в 

професионални 

паралелки в град Троян; 

при възможност – 

осигуряване на 

транспорт 

Осигуряване на 

условия за достъп до 

образование  

Брой ученици, 

обхванати по 

дейностите 

Община Троян, 

училища 

2014-2016 ЦБ, ОБ, ДБ 

ІV. Обвързване на 

професионалното 

образование в 

община Троян с 

потребностите на 

местната икономика 

с цел последваща 

професионална 

реализация 

ІV.1. Засилване на 

връзката  „Училище 

– Бизнес” 

ІV.1.1. Ежегодно 

проучване и анализ на 

потребностите на пазара 

на труда; провеждане на 

обществено обсъждане; 

сформиране на профе-

сионални паралелки в 

съответствие с потре-

бностите от работна 

сила с определени 

характеристики 

Информация за 

необходимите 

кадри; сформиране 

на професионални 

паралелки в 

съответствие с 

потребностите;  

подготовка на кадри 

с възможност за 

реализация 

Брой проведени 

срещи;   

Брой ученици, в 

професионални 

паралелки,  

подкрепени от 

бизнеса 

Община Троян, 

училища, 

работодатели, 

браншови 

организации 

октомври-

ноември, 

ежегодно 

не е необходимо 

  ІV.1.2. Активно участие 

на бизнеса във всички 

етапи от процеса на 

професионалното 

обучение чрез  

осигуряване на 

Ангажираност на 

работодателите; 

осигуряване на 

условия за 

подобряване на 

практическите 

Брой 

споразумения за 

сътрудничество 

между училища 

и работодатели;   

Брой проведени 

училища, 

работодатели, 

браншови 

организации 

2014-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните страни 



възможности за 

теоретична и 

практическа 

подготовка, стажуване, 

стипендии, реализация; 

възможност за обучение 

на работно място за 

придобиване на 

квалификация по част 

от професия 

умения на 

учениците в реална 

работна среда и 

улесняване на 

прехода от 

образование към 

заетост  

практики;  

Брой обучени 

  ІV.1.3. Дейности за 

осигуряване на работни 

места на младежи със 

СОП и/или физически 

увреждания  

Социална 

интеграция и 

реализация 

Брой  осигурени 

работни места; 

Брой назначени 

работодатели, 

браншови 

организации,  

училища 

2015-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните страни, 

НП, ФЕС 

  ІV.1.4. Участие на 

работодателите при 

усъвършенстване 

професионалната 

квалификация на 

учителите 

Повишаване 

квалификация на 

учителите  

Брой квалифика-

ционни курсове, 

организирани 

съвместно с 

участието на 

работодателите 

училища, 

работодатели, 

браншови 

организации 

2014-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните страни 

 ІV.2. Изграждане и 

поддържане на 

модерна училищна 

база за професио-

нално обучение 

ІV.2.1. Реализане на 

проекти за създаване и 

подобряване на 

материалната база за  

професионално 

обучение 

 

Осъвременяване на 

базата за 

професионално 

обучение 

Брой 

реализирани 

проекти 

училища, 

бизнес 

2014-2016 НПРСО  

  ІV.2.2. Реализиране на 

съвместни инициативи 

с работодатели за 

използване на фирмена 

база за професионална 

подготовка 

 

Практическо 

обучение в реална 

среда; използване на 

професионална база 

с най-съвременно 

оборудване  

Брой 

реализирани 

проекти 

училища, 

заинтересовани 

фирми 

2014-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните страни 



 ІV.3. Реализиране на 

дейности за ранно 

професионално 

ориентиране 

ІV.3.1. Изграждане и 

прилагане на система за 

информиране, кариерно 

ориентиране и 

консултиране 

в различни възрастови 

групи; провеждане 

„Дни на отворените 

врати” в местни фирми  

Ранно 

професионално  

ориентиране 

Брой ученици, 

включени в 

групи за ранно 

професионално  

ориентиране;  

Брой проведени 

кампании, Брой 

информирани 

ученици 

училища,  

ОПЦ,   

Община Троян, 

бизнес 

2014-2016 не е необходимо 

  ІV.3.2. Изграждане на 

учебна база за ранно 

професионално ориен-

тиране в училища и 

фирми 

Придобиване на 

знания в среда, 

близка до реалната 

работна среда 

Брой  учебни 

бази за ранно 

професионално 

ориентиране 

училища,  

ОПЦ,   

Община Троян, 

бизнес 

2015-2016 ОБ, партньори 

  ІV.3.3. Създаване на   

групи по интереси за 

ранно професионално 

ориентиране със 

съдействието на 

местния бизнес 

Приближаване на 

теорията и 

практиката 

Брой  учебни 

програми  

училища,  

ОПЦ,   

Община Троян, 

бизнес 

2015-2016 ОБ, партньори 

 ІV.4. Създаване на 

възможности за 

„Учене през целия 

живот” 

ІV.4.1. Провеждане на 

информационни 

кампании за 

популяризиране 

ученето през целия 

живот като фактор за 

личностно развитие, 

устойчива заетост и 

социално приобщаване  

Информиране сред 

всички слоеве на 

населението 

Брой 

информационни 

кампании 

Община Троян, 

ОИЦ – Ловеч, 

Д„БТ”,  

ОПЦ, 

училища 

2015-2016 не е необходимо 

  ІV.4.2. Самообучение в 

клубове, библиотеки, 

читалища, 

информационно- 

консултантски центрове 

Придобиване на 

допълнителни 

знания  

Брой 

институции, 

предлагащи 

възможности за 

самообучение 

училища, би-

блиотеки,чита-

лища,информа-

ционно-

консултантски 

центрове 

2015-2016 не е необходимо 



  ІV.4.3. Привличане на 

преждевременно 

напуснали или 

отпаднали от 

образователната 

система за придобиване 

на общообразователна 

и/или професионална  

подготовка чрез 

различните форми на 

обучение (дневна, 

вечерна, задочна, 

индивидуална, 

самостоятелна, 

кореспондентска и 

дистанционна)  

Придобиване степен 

на образование; 

придобиване на 

квалификация; 

възможност за 

реализация 

Брой 

реинтегрирани в 

образователната 

система 

Брой придобили 

степен на 

образование;   

Брой придобили 

професионална  

квалификация 

училища 2014-2016 ДБ 

  ІV.4.4. Преквалифика-

ция на трайно безработ-

ни лица, включително 

младежи, в съответ-

ствие с потребностите 

на пазара на труда 

Повишаване 

възможностите за 

заетост 

Брой 

преквалифицира-

ни лица 

Дирекция 

„Бюро по 

труда”, Троян; 

ценрове за 

преквали-

фикация; 

училища  

2014-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните 

институции 

  ІV.4.5. Информационни 

кампании за 

възможностите за 

включване в обучения 

на лишени от свобода 

Повишаване 

възможностите за 

заетост и 

реинтегриране в 

обществото 

Брой кампании Наблюдателна 

комисия, 

училища 

2015-2016 не е необходимо 

V.  Пълноценно 

личностно 

развитие на 

младите хора от 

община Троян 

V.1. Прилагане на 

индивидуален 

подход към 

детето/ученика за 

превръщането му от 

обект в субект на 

образователно-

V.1.1. Въвеждане на 

система за оценяване от 

учителския колектив на 

образователните 

потребности на всяко 

дете/ученик 

Създаване профил 

на всяко дете/ученик 

и определяне на 

индивидуален 

подход за обучение 

в съответствие с  

неговите 

Брой училища и 

детски градини с 

въведени 

системи за 

оценяване 

училища, 

детски 

градини,  

Община Троян 

2015-2016 не е необходимо 



възпитателния 

процес 

възможности, 

нивото му на 

подготовка и с 

образователните 

изисквания  

  V.1.2. Въвеждане на 

вътрешни системи в 

детските градини за 

диагностика на 

училищната готовност и 

допълнително обучение 

по български език за 

децата, за които 

българският език не е 

майчин 

 

Постигане ниво на 

владеене на 

български език, 

определящо равен 

старт за децата при 

постъпване в 

училище 

Брой детски 

градини с 

въведени 

системи за  

диагностика на 

училищната 

готовност и  

допълнително 

обучение по 

български език 

детски 

градини,  

Община Троян 

2015-2016 не е необходимо 

  V.1.3. Осигуряване на 

педагогическа подкрепа 

за деца и ученици с 

проблеми и пропуски 

при овладяване на 

учебния материал  

Придобиване на 

знания съгласно 

ДОИ; превенция на 

отпадането; 

успешно 

интегриране в 

обществото  

Брой подкрепени 

деца/ученици 

училища, 

детски 

градини, 

2014-2016 НПРСО, ДБ 

  V.1.4. Подкрепа в 

общообразователната и 

професионална  

подготовка и в 

свободноизбрани 

извънучилищни 

дейности на деца и 

ученици с 

изключителни 

способности, дарби и 

интереси 

 

Развитие на 

индивидуалните 

способности и 

интереси на децата и 

учениците 

Брой подкрепени 

талантливи 

деца/ученици 

училища, 

детски 

градини, 

Община Троян 

2014-2016 НПРСО, ДБ 



 V.2. Осмисляне на 

свободното време и 

организиране на 

занимания по 

интереси за децата и 

учениците от 

община Троян  

V.2.1. Разкриване на 

извънкласни и 

извънучилищни форми 

в училища, детски 

градини и Общински 

педагогически център в 

съответствие с 

интересите на децата и 

учениците, в т.ч. кино, 

екскурзии, инициативи 

за облагородяване на 

градската среда, опитно 

поле и други 

Развиване 

творческия 

потенциал; 

надграждане на 

знтанията и 

уменията; 

осмисляне на 

свободното време 

Брой 

извънкласни и 

извънучилищни 

форми;   

брой обхванати 

деца/ученици 

ОПЦ,  

училища, 

детски 

градини;  

Община Троян 

2014-2016 ФЕС, ОБ, ДБ, 

бюджет на ОПЦ 

  V.2.2. Съдействие за 

участие на деца и 

ученици от община 

Троян в олимпиади, 

конкурси, състезания 

Изява на млади 

таланти; подкрепа 

на личностното 

развитие 

брой подкрепени 

деца/ученици; 

брой подкрепени 

изяви 

ОПЦ, училища,  

Община Троян 

2014-2016 ОБ, бюджет на ОПЦ 

  V.2.3. Провеждане на 

„Училище сред 

природата”   

Придобиване на 

знания в различна от 

училищната среда 

Брой обхванати 

ученици 

училища, 

родители,  

Община Троян 

2014-2016 ОБ, ДБ, собствени 

средства на 

участниците 

  V.2.4. Осмисляне 

свободното време на 

учениците  чрез 

дейността на  

културните институции 

/школи по музика, 

изобразително 

изкуство; театрални 

състави; ПОМДОМ; 

музеи; читалища и др./    

Стимулиране и 

развитие на 

творческите 

способности на 

учениците 

Брой участващи 

в различни 

форми към 

културни 

институции  

училища, 

детски 

градини, 

културни 

институции 

2014-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните 

институции 

  V.2.5. Осмисляне 

свободното време на 

децата и учениците чрез 

дейности към спортните 

Подобряване 

здравето и 

физическата 

активност в детско-

Брой обхванати в 

детско-

юношески групи 

към спортните 

спортни 

клубове,  

туристически 

дружества 

2014-2016 Средства от 

бюджетите на 

съответните 

институции 



клубове и туристически 

дружества в общината 

юношеска възраст клубове; брой 

проведени 

туристически 

дейности 

училища, ОПЦ 

  V.2.6. Участие на 

младите хора в 

обществения живот 

чрез създаване на 

младежки 

неправителствени и 

доброволчески 

организации и 

реализиране на проекти 

по програми в 

партньорство с 

неправителствения 

сектор 

Ангажиране на 

младите хора в 

обществения живот  

Брой създадени 

младежки 

организации; 

брой 

реализирани 

партньорски 

проекти 

училища 2014-2016 Национални 

програми; 

ФЕС; 

Други донори 

  V.2.7. Осмисляне 

свободното време на 

децата с увреждания, в 

неравностойно 

положение и на 

малолетни и 

непълнолетни с 

противообществени 

прояви чрез включване 

в  различни форми на 

отдих, спорт, културни 

дейности и занимания 

по интереси, в т.ч. със 

съдействието на 

ОбКБППМН и 

Дирекция „Социално 

подпомагане”, Троян 

 

Осмисляне на 

свободното време на 

деца и ученици от 

специфичните групи 

Брой проведени 

мероприятия;  

брой обхванати 

ОбКБППМН, 

Д „СП” – 

Троян,  

училища, 

Комплекс за 

социални 

услуги, 

с.Д.дол, ОПЦ,  

Община Троян 

  

2014-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 



 V.3. Насърчаване 

на деца с изявени 

дарби 

V.3.1. Реализиране на 

дейности за подпома-

гане на даровити деца 

от община Троян 

съгласно Наредба 

условията и реда за 

осъществяване закрила 

на деца с изявени дарби  

Стимулиране и 

развитие на 

творческите 

способности на 

учениците 

Брой подкрепени 

талантливи 

деца/ученици 

ЕКК към 

Община Троян,  

Община Троян, 

училища  

2014-2016 ЦБ   

 

  V.3.2. Подкрепа на деца 

с изявени дарби от 

общината по Правила за 

реда и организацията 

при предоставяне на 

закрила на деца с 

изявени дарби от 

община Троян 

Стимулиране и 

развитие на 

творческите 

способности на 

учениците 

Брой подкрепени 

талантливи 

деца/ученици 

ОЕКК,  

Община Троян 

2014-2016 ОБ 

 V.4. Изпълнение на 

социална и здравна 

политика, насочена 

към децата и 

учениците 

V.4.1. Провеждане на 

информационни 

кампании за често 

срещани заболявания в  

ранна детска и 

училищна възраст; 

профилактика и 

диагностика 

Ранна диагностика и 

превенция 

Брой проведени 

кампании;  

брой проведени 

обследвания; 

брой обхванати 

деца/ученици; 

брой деца, 

участвали в 

здравнообразова-

телни програми 

РЗИ, 

общопрактикув

ащи лекари,  

Община Троян, 

медицински 

специалисти 

към училища/ 

детски гради-

ни, здравни 

медиатори  

2014-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 

  V.4.2. Подобряване 

медицинското 

обслужване в здравни 

кабинети в училища и 

детски градини, в т.ч. 

сформиране на групи за 

лечебна физкултура 

Подобряване 

качеството на здрав-

ните грижи за деца-

та и учениците; 

рехабилитация на 

често срещани 

заболявания в  ранна 

детска и училищна 

възраст 

Брой здравни 

кабинети с 

подобрено 

обслужване;  

брой 

сформирани 

групи за лечебна 

физкултура   

Общопракти-

куващи лекари, 

Община Троян, 

училища, 

детски градини 

2014-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 



  V.4.3. Осигуряване 

достъп до логопедична 

помощ на деца и 

ученици до ІV клас  

Извършване на 

комуникативно-

корекционни 

дейности с 

деца/ученици  

Брой обхванати 

деца 

детски 

градини, 

училища, ОПЦ, 

Община Троян 

2015-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 

  V.4.4. Осигуряване на 

условия за повишаване 

двигателната активност 

и системно 

практикуване на спорт 

от деца и ученици като 

средство за 

здравословен начин на 

живот, физическо и 

духовно развитие 

Подобряване 

здравословното и 

физическо 

състояние на децата 

и учениците 

Брой часове за 

спортни 

занимания в 

детски градини и 

училища 

училища, 

детски градини 

2014-2016 не е необходимо 

  V.4.5. Подобряване 

качеството и условията 

за хранене на децата и 

учениците  

Здравословно 

хранене на децата и 

учениците  

Брой училищни 

столове и 

кухненски 

блокове към 

детски градини с 

подобрени 

условия 

училища, 

детски градини 

2014-2016 ДБ 

  V.4.6. Определяне на 

факторите, пораждащи 

агресия и насилие сред 

децата и учениците 

/провеждане на тестове, 

анкети, дискусии, други 

методи/;  

провеждане на мерки за 

преодоляването им 

Преодоляване на 

агресията и 

насилието сред 

децата и учениците; 

създаване на 

дружелюбна и 

приятелска 

училищна среда 

Брой проведени 

дейности;  

Брой проведени 

индивидуални 

консултации с 

деца/ученици и 

родители  

училища, 

ОПЦ; Здравен 

медиатор, 

ОбКБППМН  

2014-2016 не е необходимо 

  V.4.7. Оказване помощ 

и подкрепа на деца, 

жертва на насилие и 

техните семейства, в 

Преодоляване 

последствията от 

насилието 

Брой подкрепени 

лица 

училища, 

ОПЦ; 

ОбКБППМН, 

Отдел „Закрила 

2014-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 



т.ч. консултиране със 

специалисти психолози, 

и насочване към спе-

циализирани кабинети 

на детето”,  

Община Троян 

  V.4.8. Въвеждане на 

мерки за справяне с 

рисковете и опасности-

те в Интернет и борба с 

пристрастеността към 

него 

Придобиване на 

знания за 

разпознаване на 

опасностите и 

начини за справяне с 

тях 

Брой проведени 

дейности 

училища, 

ОПЦ,  

ОбКБППМН 

2014-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 

  V.4.9. Приемане от 

Общински съвет на 

Програма за подобря-

ване на здравия статус 

на децата и учениците 

от община Троян 

Подобряване на 

здравия статус на 

децата и учениците 

1 брой програма Община Троян,  

училища, 

детски 

градини, 

РЗИ 

2015-2016 Средства от  

бюджетите на 

съответните 

институции 

 V.5. Създаване на 

Център за личностно 

развитие 

V.5.1. Проучване на 

потребностите от 

дейности за подкрепа на 

личностното развитие 

до 2020г. и изготвяне на 

програма за двегодишен 

период  

Получаване на 

информация с цел 

планиране на 

дейности  

Брой проведени 

дейности 

(анкети, про-

учвания, обсъж-

дане и други); 

1брой изготвена 

програма 

ОПЦ 2015 не е необходимо 

  V.5.2. Преструктури-

ране на Общински 

педагогически център в 

Център за личностно 

развитие (при 

нормативно основание)   

Създаване на 

Център за личностно 

развитие като инсти-

туция за организи-

ране на дейности, 

подкрепящи приоб-

щаването, обучение-

то, възпитанието, за 

кариерно ориенти-

ране и консултиране 

на децата/учениците 

 

Създаден Център 

за личностно 

развитие 

Община Троян при 

нормативно 

основание 

ОБ 



ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с 

динамично променящите се условия и фактори. 
Използвани съкращения: 

ЦБ – Централен бюджет 

ДБ – Делегиран бюджет 

ОБ – Общински бюджет 

ПРБ – Първостепенен разпоредител с бюджет 

ФЕС – Фондове на Европейския съюз 

НПРСО – Национални програми за развитие на средното образование 

МОН – Министерство на образованието 

РИО – Регионален инспекторат по образованието  

ОПЦ – Общински педагогически център 

ОбКБППМН – Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

ЕКК – Експертно-консултативна комисия 

ОЕКК – Общинска експертно-консултативна комисия 

СОП – Специални образователни потребности 

ИКТ – Информационно-комуникационни технологии 

НВО – Национално външно оценяване 

ДЗИ – Държавни зрелостни изпити 

ДОИ – Държавни образователни изисквания 

 V.6. Ангажиране на 

семейството и 

обществото  

 

V.6.1. Непрекъснато 

осведомяване на роди-

телите за постиженията 

и проблемите на дете-

то/ученика в училище  

Ангажираност на 

родителите 

Брой училища, 

реализирали 

дейността 

училища 2014-2016 не е необходимо 

  V.6.2. Провеждане на 

дейности за превенция 

на агресията и противо-

обществените прояви в 

детска и училищна въз-

раст с активното учас-

тие на родителите и 

обществото 

Обединяване 

усилията на всички 

отговорни страни за 

превенция на 

агресията и противо-

обществените проя-

ви  

Брой проведени 

съвместни 

дейности 

Училища, 

родители, 

НПО, 

ОбКБППМН 

2014-2016 не е необходимо 

  V.6.3. Създаване на 

Обществени съвети към 

детски градини и 

училища като орган за 

граждански контрол на 

управлението им  

Открито и 

ефективно 

управление на 

образователните 

институции  

Брой създадени 

обществени 

съвети 

училища, 

детски градини 

при 

нормативно 

основание 

не е необходимо 


