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ПЛАН

за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община 

през 2021 година
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НАПРАВЛЕНИЕ 1

ДОСТЪП И ОБХВАТ НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛ 1.1.
Осигурен достъп до качествено образование за всички деца и ученици при оптимално използване на материалната база
Мярка 1.1.1.
Подобряване на подхода на управление, основан на факти, чрез системите и механизмите за събиране и анализ на данни

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Осигуряване на 
информация за подлежащи 
на задължително училищно 
обучение на деца и ученици

Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

- м. март 2021 г.

Брой ученици, 
подлежащи на 
задължително 
училищно 
обучение

-

2. Подаване на данни за 
записаните деца и ученици, 
подлежащи на задължително 
предучилищно и училищно 
обучение

Директори на 
училища и детски 
градини

Дирекция 
„Образование“, 
CO

- м. септември 
2021 г.

Процент записани 
ученици от 
подлежащите в 
задължително 
училищно 
обучение

100%

3. Изготвяне на анализ за 
обхват на деца в детските Районните 

администрации, -
м. септември 

2021 г.
Процент 
обхванати деца в 
детските градини и

-
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градини и ученици в 
училищата

Дирекция 
„Образование“, 
РУО София-град

ученици в 
училищата

Мярка 1.1.2.
Изграждане на прозрачна и улесняваща родителите и структурите в столичното образование система за записване и достъп 
до детски градини и училища.

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Оптимизиране на ИСОДЗ 
и ПГУ с въвеждане на 
централизирана електронна 
система и за процесите по 
прием в I клас: 
а/обявяване на свободни 
места за прием през новата 
учебна 2021/2022 година; 
б/класирания за прием през 
учебната 2021/2022 година.

Дирекция 
„Образование“, 
Дирекция „ИОТ“, 
Директори на 
общински 
училища, 
Директори на 
детски градини Бюджет на

Столична община

март - април 
2021г.

май — юни
2021г.

Брой свободни 
места
Брой класирани 
деца
Процент обхванати 
деца в 
задължителна 
предучилищна 
възраст

100% обхванати в 
задължителна 
предучилищна 
възраст и I клас

2. Актуализиране на 
прилежащите райони към 
общинските училища с цел

Районни 
администрации, 
Директори на 
училища

- м. януари 2021г.

Изготвен списък с 
училища и 
прилежащите им 
райони

-
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обхващане на подлежащите 
за 1 -ви клас ученици

Дирекция 
„Образование“

Мярка 1.1.3.
Подобряване на взаимодействието със структурите на Министерство на образованието и науката и с директорите на 
детските градини и училищата за осигуряване на качествено образование, съобразено с потребностите на бизнеса и 
обществото

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1 .Участие в обсъждане на 
държавния план-прием за 
профилирано и 
професионално обучение за 
учебната 2020/2021 година

РУО София- 
град, 
Дирекция 
„Образование“ -

м. януари 2021г. Брой работни 
срещи за 
изготвяне на 
държавен план- 
прием за 
профилирано и 
професионално 
обучение

1

2. Реализиране на държавен 
план-прием за учебната 
2021/2022 година

РУО София-град
-

м. октомври 
2021 г.

Брой паралелки 409 паралелки

Мярка 1.1.4.
Подобряване на взаимодействието между общинските структури, дирекциите „Социално подпомагане“, Държавната 
агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, отделите „ Закрила на детето“, доставчици на социални 
услуги, Детските педагогически стаи, НПО и Социални партньори за обхващане на децата и учениците със специални 
образователни потребности и от уязвими групи

Дейности Изпълнител/ Финансиране Индикатори за изпълнение
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Партньори Срок за 
изпълнение

Мерна единица 
/брой,дял, процент 

и др./
Целеви резултат

1. Поддържане на добро 
взаимодействие между 
структурите, определени в 
Механизма за съвместна 
работа на институциите по 
обхващане и включване в 
образователната система на 
деца и ученици в 
задължителна предучилищна 
и училищна възраст

Районни 
администрации 
РУО София-град 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“ 
СДВР -

постоянен Брой проведени 
срещи
Брой издадени 
актове за 
установяване на 
административни 
нарушения 
Брой издадени 
наказателни 
постановления 
Брой върнати 
ученици в училище

3

Мярка 1.1.5.
Продължаване подкрепата на общината към училищата и детските градини с малък брой деца и ученици

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Финансово обезпечаване 
на маломерни паралелки в 
общински училища

Дирекция 
„Образование“, 
Дирекция 
„Финанси“, 
Районни 
администрации 
РУО София-град

Столична община Учебна 
2020/2021 г.

Брой подкрепени 
училища

Всички, 
допуснати до 
финансиране

2. Подпомагане издръжката 
на училища с малък брой 
ученици

Дирекция 
„Образование“, 
Директори на 
училища

Столична община Учебна 
2020/2021 г.

Брой подпомогнати 
училища 20
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ЦЕЛ 1.2.
Изградена среда и подкрепа за интеграция в образователен процес на деца и ученици със специални образователни 
потребности и от уязвими групи
Мярка 1.2.1.
Подобряване на достъпа и образованието в детските градини и училищата за деца с физически, сетивни, интелектуални или 
психически затруднения и проблеми в развитието

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Изготвяне на информация 
за обхванати деца и ученици 
в резидентни социални 
услуги

Дирекция 
„Социални 
дейности“ -

2021 г. Брой обхванати 
деца и ученици -

2. Осигуряване на 
подкрепяща среда за деца 
със специални образователни 
потребности и хронични 
заболявания

Дирекция 
„Образование“

Столична община 2021 г. Брой детски 
градини със 
специални групи 
Брой деца със СОП 
в детските градини

14

263

Мярка 1.2.2.
Осигуряване на психологическа и социална подкрепа за образование на деца и ученици от уязвими групи и общности

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Осигуряване на
транспортна услуга - превоз 
на ученици от кв. Факултета 
до 3 „приемни“ училища в 
районите „Възраждане“ - 67

Дирекция 
„Образование“,

Директори на 
училища

Столична община Учебната 
2020/2021 

година

Брой ученици, 
ползващи услугата 
Брой отпаднали от 
образователната 
система

-
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ОУ и 136 ОУ и „Овча купел“ 
- 66 СОУ
2. Осигуряване на
продължаващо образование 
на деца и ученици търсещи 
и/или получили
международна закрила в 
Република България

РУО София-град,

Дирекция 
„Образование“,

Директори на 
училища и детски 
градини

Държавна агенция 
за бежанците

-

Учебната 
2020/2021 

година

Брой насочени деца 
и ученици за 
обучение в 
училище

Всички деца и 
ученици, 
търсещи закрила 
в задължителна 
предучилищна и 
училищна 
възраст

НАПРАВЛЕНИЕ 2

МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЕЛ 2.1.
Изградена образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на развиващия се град
Мярка 2.1.1.
Подобряване на състоянието на училищната инфраструктура по райони за осигуряване на достъп до качествено 
образование за всеки квартал на града

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

52 ОУ-изграждане на нов 
учебен корпус за 2 ПГ, 
район "Витоша"

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. - -
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Дирекция 
„Образование“

104 ОУ - изграждане на нова 
кухня и столова с 
разширени функции, район 
"Триадица"

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. - -

28 СУ - изграждане на 
триетажен учебен корпус, 
район "Красна поляна" - етап 
1

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. - -

100 ОУ - изграждане на 
физкултурен салон и кухня, 
район "Сердика"

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. - -

Изграждане на основно 
училище в УПИ VI, 
м. Манастирски ливади, 
район "Витоша"

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. - -
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Дирекция 
„Образование“

Изграждане на основно 
училище в УПИI от кв.20, 
район "Студентски"

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. - -

Мярка 2.1.2.
Разширяване на сградния фонд за обхващане на децата в предучилищно образование

Дейности Изпълнител/Парт 
ньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Преустройство, 
реконструкция и ремонт за 
разкриване на нови групи - 
2020 - 2021, завършващи 
през 2021г.:

• Преустройство на 
спортен клуб в 2 нови 
яслени групи, филиал 
на ДГ, ул. "Боянски 
водопад", зад бл. 238, 
ж.к. "Гоце Делчев";

• 78 СУ - 
Преустройство на 
част от първи етаж от 
корпус "Б" - за

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г.
Брой разкрити нови 
групи 12
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разширение на 
филиал към ДГ № 25 
"Изворче" с 3 групи и 
Збр. детски площадки, 
гр. Банкя;

• ДГ 138 "Приятели"- 
преустройство на 
същестуваща сграда, 
(стара кухня в 
помещения за 1 
яслена група);

• Ремонт на помещения 
за 6 групи, които са 
използвани за 
градински през 2019- 
2021.

2. Ново строителство 2020- 
2021, завършва през 2021 г.:

• Изграждане на нова 
сграда на ДГ за 6 
групи в кв. 35, м. 
„Кръстова вада”;

• ДГ 30 "Радецки" - 
реконструкция на 
съществуващата 
етернитова сграда, м. 
"Дианабад";

• ДГ 4 "Слънчо"- 
разширение за 3 
групи и физкултурен 
салон, е. Владая;

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2021 г. Брой разкрити нови 
групи 45



Jt> JO IL JL

л.И от вс.л.37

IV глvx xx X XL/ 1A_________V7 JL> JLU, Jtl in

Приложение № 1 към Решение № 182 по Протокол № 31/08.04.2021г.

• Нова ДГ за 6 групи, 
кв. 109, м. "кв. Овча 
купел 1";

• ДГ 20 "Жасминов 
парк"-преустройство, 
реконструкция и 
надстройка на 
основната сграда и 
изграждане на 
пристройка- 
разширение за общо 8 
групи;

• ДГ 197 "Китна 
градина", Изграждане 
на детска градина за 5 
групи, У ПИ IV-за ДГ, 
кв. 6, н. "кв.
Филиповци";

• ДГ 16 "Приказен 
свят" - разширение за 
4 групи;
реконструкция на 
съществуващата 
етернитова сграда; 
основен ремонт на 
дворна 
инфраструктура;

• Изграждане на нова 
сграда на ДГ за 8 
групи в кв. 40, м. 
„Манастирски ливади 
- изток”;
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• 3 5 — ясла — Триадица 
- пристройка за 4 
нови групи;

• 31 - ясла - Красно 
село - за 2 нови 
групи;

• Нова сграда за 5 
групи към ДГ № 116, 
м. „Павлово- 
Бъкстон“, ул. "Ал. 
Пушкин" №2;

• Инженеринг на 
реконструкция на 
пристройка към 
целодневна детска 
градина с две нови 
яслени групи и 
физкултурен салон в 
с. Казичене - УПИ X , 
кв.61, с. Казичане.

Ново строителство с начало 
през 2020 г. и завършване 
през 2022 г.:

• ДГ № 119 "Детска 
планета"- разширение 
за 3 групи, 
административна част 
и обновяване на 
старата сграда;

• Изграждане на нова 
детска градина за 2 
групи, кв. „Сеславци“;

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2020 - 2022 г. Брой разкрити нови 
групи 11
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• Изграждане на нова 
детска градина за 6 
групи, УПИ II, кв. 32, 
м. „Горна баня“.

Ново строителство с начало 
през 2021, завършване през 
2022 г.:

• ДГ 177 "Лютиче" - 
разширение за 4 гр. и 
физкултурен салон, 
преустройство и 
ремонтни дейности на 
съществуващата 
сграда на ул. "Витиня" 
№100;

• Инженеринг - 
паспортизиране, 
проектиране, 
авторски надзор и 
реконструкция на 
сграда в УПИ IV, кв. 
48, м. „ж.к. Люлин - 3 
м.р.“ и 
възстановяване на 
основното й 
предназначение за 
детска градина“;

• Инженеринг - 
паспортизиране, 
проектиране, 
авторски надзор и 
реконструкция на

Дирекция 
„Обществено 
строителство“ 
Районни 
администрации 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
Столична община 
Държавно 
финансиране

2021 - 2022 г. Брой разкрити нови 
групи 116
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сграда, находяща се в 
У ПИ VIII, кв. 11, м. 
„ж.к. Люлин - 6 м.р.“ 
и възстановяване на 
основното й 
предназначение за 
детска градина;

• ДГ № 8 "Проф. Д-р 
Елка Петрова" - 
разширение за 4 
групи;

• Инженеринг на 
целодневна детска 
градина с капацитет 
за 4 групи в с. 
Бистрица -УПИ1 - от 
кв. 57 по действащият 
регулационен план на 
с. Бистрица;

• ДГ № 88, разширение 
за 4 групи и 
обновяване на 
съществуващата 
сграда, УПИ V - за 
ОДЗ, кв. 16а, м. 
"Дружба 2-II част";

• ДГ 104 "Моя свят" - 
основен ремонт на 
съществуваща сграда 
и изграждане на 
пристройка на три 
етажа (2 групи и 1
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допълнителна в 
старата сграда.);

• ДГ 24 "Надежда"- 
изграждане на нова 
сграда за 4 групи, 
филиал, м. "Надежда 
3 част";

• ДГ 176 "Зорница" - 
пристройка за 2 
групи, физ. салон, 
здравен кабинет, 
изолационна и кухня, 
с. Мрамор;

• Смяна на 
предназначение, 
реконструкция и 
преустройство на 
бивше ОДЗ 29 за 6 
групи, кв. 17, до бл. 
47, ж.к. "Младост 1";

• 21СДЯ - Триадица - 
разширение и 
реконструкция с 
разкриване на 2 нови 
групи;

• 23 СДЯ - Лозенец - 
разширение и 
реконструкция с 
разкриване на 2 нови 
групи;
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• 45 СДЯ — Лозенец - 
разширение за 2 нови 
групи;

• 46 СДЯ - Лозенец - 
разширение за 2 нови 
групи;

• 41 СДЯ-Люлин - 
разширение за 4 нови 
групи;

• 51 СДЯ-Красна 
поляна - разширение 
за 2 групи;

• Нова ДГ за 8 групи, 
УПИ IV за ДГ, кв.54, 
м. "Разсадника - 
Бежанци";

• ДГ за 6 групи, УПИ I, 
кв. 15, м.
"Карпузица";

• ДГ 193 - разширение 
за 3 групи;

• ДГ 192 - разширение 
за 2 групи;

• ДГ 141 - разширение 
за 2 групи;

• Нова сграда за 2 
яслени и 2 градински 
групи, в УПИ IV - за 
ОДЗ -144, кв. 228, м. 
"Павлово-Бъкстон" по 
плана на гр. София;
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• Преустройство на 
ДГ65 в "Слатина", 
общностен център със 
създаване на 2 нови 
групи;

• Разширение на 81 
детска градина 
"Лилия"с 6 нови 
групи и физкултурен 
салон, като 
същестуващата 
градина е за 10 групи 
- 8 градински и 2 
яслени;

• ДГ 9 "Пламъче" - 
надстройка и 
пристройка (за 
кухненски блок) на 
съществуваща сграда, 
кв. Суходол за 4 
групи;

• Преустройство и 
смяна на 
предназначението на 
дом за деца с 
умствена 
изостаналост "Дом 
дъга" за 6 групи;

• Разширение на ДГ 118 
с 2 нови групи и 
физкулурен салон на 
същестуващия терен.
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Мярка 2.1.3.
Взаимодействие и партньорство при реализиране на спортни програми, дейности и инициативи със спортни клубове и 
организации

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1.Програма за развитие на 
физическото възпитание и 
спорта - Програмен 
приоритет 1 и 2: 1.
Създаване на ефективни 
условия за насърчаване на 
децата и учениците към 
физическа активност,
системно практикуване на 
спорт и спортна изява, като 
средство за здравословен 
начин на живот и подкрепа на 
личното развитие на деца и 
ученици; взаимодействие 
между районни
администрации, 
образователни институции и 
спортни организации за 
дейности от различни целеви 
групи за насърчаване към 
физическа активност,
здравословен начин на живот 
и спортно-туристическа 
дейност.

Дирекция СМД, 
образователни 
институции - ДГ/ 
Училища, 
Общински 
центрове за 
подкрепа на 
личностно 
развитие/ РА/ 
кметства на малки 
населени места

Съгласно Решение 
на СОС и 
обявяване на сесия 
за програмно 
финансиране - 270 
000 лв.

април - ноември брой проекти;
брой реализирани 
дейности и 
събития;
общ брой 
обхванати 
участници, в това 
число и от 
различни 
етнически групи.

Финансирани 
проекти/обхват: 
-„Спорт в 
училище“ и 
„Движение и 
здраве“; 
приобщаващо 
образование, 
превенция на 
отпадането от 
училище, 
превенция на 
агресията и 
насилието и др.; 
инициативи и 
дейности, 
свързани с 
отбелязване на 
годишнини; 
свободен достъп 
на деца и 
ученици до 
спортни 
занимания по 
Програма
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„Ваканция”; 
спортно- 
туристическа 
дейност в 
подкрепа на 
„София - 
Европейска 
столица на 
спорта”; 
социална и 
образователна 
интеграция на 
рискови групи; 
инициативи за 
свободното време 
на деца, ученици 
и младежи - 
програма 
„Ваканция”.

1.2. Програмен приоритет 3:
Взаимодействие и
партньорство при
реализиране на програми, 
дейности и инициативи с 
неправителствени 
организации и спортни 
клубове в областта на 
физическото възпитание, 
спорта и спортно-
туристическата дейности. 
Двигателна активност и 
практикуване на спортни

Спортни клубове 
и сдружения, 
организации и др.

Програмно 
финансиране - 150 
000 лв.

април - ноември брой реализирани 
дейности и 
събития; общ брой 
обхванати 
участници, в това 
число участници от 
различни 
етнически групи.

Финансирани 
проекти/обхват: 
-„Спорт в 
училище” /за 
училища/, 
„Движение и 
здраве” /за ДГ/, 
неправителствени 
организации в 
подкрепа на 
инициативата 
„София - 
Европейска
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дейности от различни целеви 
групи.

столица на 
спорта”; спорт и 
социален туризъм 
сред младежки 
общности;
емблематични за 
град София 
спортни събития, 
форуми и 
фестивали, в 
подкрепа на 
инициативата 
„София — 
Европейска 
столица на 
спорта”; 
програма 
«Ваканция».

2. Програма за развитие на 
детско - юношеския спорт 
/ДЮС/

Дирекция СМД 
/Спортни клубове/ 
Фондация „София 
- Европейска 
столица на 
спорта“

Съгласно Решение 
на СОС и 
обявяване на сесия 
за програмно 
финансиране - 900 
000 лв.

юли - декември брой СК;
брой участници; 
допълнително 
включени 
участници в 
спортни дейности

Финансирани 
проекти/ обхват 
по дейности: 
-подготовка на 
деца и младежи 
от детско-
юношеската 
школа; участие в 
Държавни 
първенства и
турнири, 
международни 
изяви, кампании, 
дейности и
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събития в
подкрепа на
„София -
Европейска 
столица на
спорта“

3. Събития организирани от 
дирекция СМД, съгласно 
Г одишен календарен план 
/гкп/
Програма „Спорт за всички“ 
- в партньорство с 
Национални федерации, 
спортни клубове, 
Национална спортна 
академия „Васил Левски“ и 
нпо

Дирекция СМД/ 
Федерации, СК, и
ДР-

Бюджет на 
дирекция СМД

постоянен брой подкрепени 
външни събития, 
инициативи;

Инициативи, 
дейности и 
кампании/ 
отбелязване на 
емблематични 
годишнини:

Спортен 
фестивал 
„Раковски“ - 200 
г. от рождените 
на Георги
Раковски; 100 
години от
смъртта на Иван 
Вазов; 170 години 
от рождението на 
Тодор 
Каблешков; 150 
години от
смъртта на д-р 
Петър Берон; 
Програма 
„Ваканция“

4. Програма „Ваканция“ Дирекция СМД/
ЦПЛР - сш

Бюджет на 
дирекция СМД

постоянен брой участници; 
брой дейности по 
интереси

дейности по 
интереси/ видове
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„София“; ЦПЛР 
„ЦИКО“ и др.

Цел 2.2.
Модернизирана образователна материално-техническа база за провеждане на качествен образователен процес, позволяващ 
прилагане на съвременни педагогически подходи
Мярка 2.2.1.
Адаптиране и оборудване на детските градини и училищата, съобразно съвременните подходи на педагогическата работа и 
изискванията за качествен образователен процес

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Изграждане и оборудване 
на смарт класни стаи, 
кабинети по природни науки, 
обновяване на кабинети по 
ИКТ в училищата

Директори на 
училища 
РУО - София- 
град 
МОН

Програмно 
финансиране

Учебната 
2020/2021 
година

Брой обхванати 
детски градини и 
училища -

2. Участие в национални 
програми на МОН за 
прилагане на съвременни 
педагогически и 
психологически подходи в 
образователния процес и 
приоритетно използване на 
интерактивни технологии в 
основните и допълнителните 
форми на педагогическо 
взаимодействие в детските 
градини

Директори на 
детски градини, 
РУО - София- 
град 
МОН

Програмно 
финансиране

Учебната 
2020/2021 
година

Брой обхванати 
детски градини

В зависимост от 
одобрените от 
МОН проектни 
предложения

Мярка 2.2.2.
Създаване на условия за гъвкавост в използването на сградния фонд на детските градини и училищата
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Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Реализиране на Плана за 
преминаване на едносменен 
режим на обучение в 
училищата на територията на 
Столична община

Дирекция 
„Образование“ 
Директори на 
училища 
РУО София-град

-

2018 г. — 2028 г. Брой училища, 
преминали на 
едносменен режим -

Цел 2.3.
Сигурна и безопасна среда за осъществяване на образователния процес за всички деца и ученици
Мярка 2.3.1.
Осигуряване на ефективна охрана и безопасна среда в и около общинските образователни институции

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1 .Извършване на периодични 
проверки на охранителната 
дейност в училища и детски 
градини по утвърден график

Дирекция 
„Сигурност“, 
Районни 
администрации, 
СДВР

Бюджет на 
Столична община

2021 г. Брой извършени 
проверки

Училищата в три 
района

2. Разширение на системата 
за видеонаблюдение с 
обхващане на нови детски 
градини и училищата

Дирекция 
„Сигурност“

Бюджет на 
Столична община

2021 г. Брой детски и 
учебни заведения с 

новоизградено 
видеонаблюдение

5 у-ща 
2ДГ

Мярка 2.3.2.
Ефективна координация между CO, МОН, РУО София-град и СДВР за повишаване на сигурността в общинските детски 
градини и училища

Дейности Изпълнител/ Финансиране Индикатори за изпълнение
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Партньори Срок за 
изпълнение

Мерна единица 
/брой, дял, процент 

и др./
Целеви резултат

1. Изготвяне на ежемесечни 
доклади до кмета на CO за 
качеството на охранителната 
услуга

Дирекция 
„Сигурност“

Бюджет на
Столична община

ежемесечно Брой доклади 12

2. Извършване на контрол на 
фирмите, осъществяващи 
охранителна дейност, даване 
на насоки за повишаване 
качеството на охранителната 
услуга и гарантиране на 
сигурността на децата и 
учениците

Дирекция 
„Сигурност“

Бюджет на 
Столична община

м. септември 
2020 г.

Брой работни 
срещи

3

3. Провеждане на 
симулативни тренировки и 
учения на „План за 
сигурност“ за осигуряване 
ефективна защита на децата 
и учениците при 
терористична заплаха.

Директори на 
учебни заведения 
/ СДВР, Дирекция 

„Сигурност“, 
Районни 

администрациии

Бюджет на
Столична община

м. май
м. ноември

2021 г.

Брой проведени 
симулативни 
тренировки

2

4. Взаимодействие между 
МКБППМН - CO и сектор 
„Детска престъпност“ в 
отдел ПКП - СДВР и звено 
„Общинска полиция“ в отдел 
ОП - СДВР относно 
превенция на асоциалното 
поведение на маловръстните.

Дирекция 
„Сигурност“

Бюджет на
Столична община

постоянен Брой работни 
срещи

3

Мярка 2.3.3.
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Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност и мерки за опазване живота и 
здравето на децата и учениците

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Програма за дейността 
на Съвет по безопасност на 
движението на децата в 
София /2021 - 2025/ -
1.1. Създаване на условия за 
ефективно обучение на 
децата и учениците по 
безопасност на движението 
по пътищата в 
образователните институции 
- детски градини, училища и 
центровете за подкрепа за 
личностното развитие.
1.2. Разширяване мрежата от 
асоциирани партньори за 
реализиране на общинска 
политика за опазване живота 
и здравето на децата в 
градска среда.

Направление 
„Транспорт и 
градска 
мобилност“/ 
Дирекция СМД/ 
образователни 
институции - ДГ/ 
Училища/ РА/ 
НПО/ДАЗД/ 
Пътна полиция/ 
БЧК/ Структури 
реализиращи 
дейности и 
кампании за 
повишаване 
информираността 
в областта на БДв.

Бюджет на Съвет 
по безопасност на 
движението на 
децата в София 
/СБДДС/

Съгласно 
процедура за 
изпълнение на 
дейностите

брой реализирани 
проекти, одобрени 
съгласно 
процедура; брой 
реализирани 
кампании; брой 
включени 
партньори

Финансирани 
проекти/ обхват: 
- извънкласни и 
извънучилищни 
дейности в
областта на
онлайн обучение 
по безопасност на 
движението в 
детските градини 
и училища БДП; 
кампании и
инициативи, 
създаване на
дейности в
партньорство; с 
други институции 
в областта на 
БДП; ефективен 
учебен процес - 
изграждане на 
интерактивни 
площадки, 
оборудване на
методически 
кабинети за



1 V7 JI и -1111 17 1> 1Ц И II L l< И СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 182 по Протокол № 31/08.04.2021г.

Л.26 ОТ ВС.Л.37

обучение по БДП; 
Програма
„Ваканция“ - 
.лагери, кампании 
и инициативи в 
партньорство с 
други структури и 
организации.

1.3. Комуникационна 
стратегия и активно 
включване на всички 
заинтересовани страни в 
обществени кампании, 
целящи нарастване нивото на 
безопасност на движението 
по пътищата и мерки за 
опазване живота и здравето 
на децата и учениците.

Направление 
„Транспорт и 
градска 
мобилност/ 
Дирекция СМД/ 
Неправителствени 
организации/ 
родителски 
активи и 
училищни 
настоятелства, 
обществени 
съвети.

Бюджет на Съвет 
по безопасност на 
движението на 
децата в София 
/СБДДС/

постоянен Брой кампании, 
брой партньорства;

Информационни 
кампании в
областта на
безопасност на 
движението; 
дискусионни 
форуми, 
инициативи и
събития, 
занимания по
БДП в
свободното време 
Програма 
„Ваканция“.

НАПРАВЛЕНИЕ 3

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В СИСТЕМАТА НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛ 3.1.
Ефективна организация и координация между структурите на Столичната община и всички заинтересовани страни в 
сферата на образованието
Мярка 3.1.1.
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Подобряване обмена на информация и координация между структурите на Столичната община и самостоятелните 
институции в системата на образованието

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Оптимизиране на 
дейността по обмен и 
обработка на информация и 
координация между 
структурите на Столичната 
община и самостоятелните 
институции в системата на 
образованието

Столична община 
Районни 
администрации, 
Директори на 
образователни 
институции

Бюджет на 
Столична община

2021 г. Разширяване на 
включените 
образователни 
структури в 
електронния обмен 
на документи

Включени всички 
образователни 
институции

2. Участие в Национална 
среща на общинските 
експерти по образование

НСОРБ Бюджетно 2021 г. Брой срещи 1

Мярка 3.1.2.
Квалифицирано и компетентно управление на системата на столичното образование

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой,дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Провеждане на 
квалификационни семинари 
с директори на общински 
детски градини и училища, и 
експертите „Образование“ 
към районните 
администрации

Дирекция 
„Образование“, 
РУО София-град, 
Социални 
партньори, 
НСОРБ

Бюджетно 2021 г. Брой проведени 
квалификационни 
семинари

2

io.in4i.il


—£±---- -A__ги » 1Ц Fl 11 L K H С ЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 182 по Протокол № 31/08.04.2021г.

л.28 от вс.л.37

2.Извършване на тематични 
проверки на директорите на 
детски градини

Дирекция 
„Образование“

- Учебната 
2020/2021 
година

Брой проверки 35

Мярка 3.1.3.
Конструктивно взаимодействие и координация с всички заинтересовани страни за провеждане на съгласувана и прозрачна 
политика в сферата на образованието

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Подготовка на документи 
в областта на 
предучилищното и 
училищното образование, 
произтичащи от 
ангажиментите на Столична 
община, съгласно 
изискванията на Закона за 
предучилищното и 
училищното образование

Дирекция 
„Образование“

Дирекция СМД

постоянен Брой изготвени 
документи

10

ЦЕЛ 3.2.
Приложен ефективен и ефикасен децентрализиран модел на управление на образователните институции
Мярка 3.2.1.
Децентрализиране на управлението на детските градини

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
И др./

Целеви резултат

1. Изработване на формули 
по дейности за прилагане на 
система на делегирани

Дирекция 
„Образование“, 
Дирекция 
„Финанси“,

Единни разходни 
стандарти

м. януари 2021г. 
м. февруари 
2021 г.

Процентно 
разпределение на 
средствата от 
държавна и местна

Всички средства
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бюджети в общинските 
детски градини за 2021 г.

МОН, МФ, 
Социални 
партньори, 
Директори на 
детски градини

отговорност по 
дейности

2. Запознаване на директори 
на детски градини с 
формулите за прилагане на 
система на делегирани 
бюджети чрез районните 
администрации

Дирекция 
„Образование“

м. януари 2021 
г.
м. февруари 
2021 г.

Брой срещи
Брой участници

1
24

Мярка 3.2.2.

Подобряване на управлението на училищата за осигуряване на качество на образователния процес

Дейности Изпълнител/Парт 
ньори

Финансиране Срок за 
изпълнение

Индикатори за изпълнение
Брой участници, 
дял обхванати и 

т.н.

Целева стойност

1. Изработване на формули 
по дейности за прилагане на 
система на делегирани 
бюджети в общински
училища за 2021 г.

Дирекция 
„Образование“, 
МОН, МФ, 
Социални 
партньори, 
Директори на 
училища

Единни разходни 
стандарти

м. януари 2021 
г.
м. февруари
2021 г.

Процентно 
разпределение на 
средствата от 
държавна и местна 
отговорност по 
дейности

Всички средства

2. Запознаване на директори 
на училища с формулите за 
прилагане на система на 
делегирани бюджети чрез 
районните администрации

Дирекция 
„Образование“

м. януари 2021г. 
м. февруари 
2021 г.

Брой срещи
Брой участници

1
24
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Мярка 3.2.3.
Подобряване на работната среда и квалификацията на учителите и служителите в системата на столичното образование

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Дейности по НП 
„Квалификация“

МОН
РУО София-град 
Педагогически 
персонал в 
училища и детски 
градини

МОН Учебната 
2020/2021 
година

Брой дейности В зависимост от 
заложените 
дейности в НП

2. Обмен на учители и 
ученици за повишаване на 
квалификациите и 
запознаване със съвременни 
образователни подходи по 
НП „Иновации в действие“

РУО София-град, 
Директори на 
училища

Програмно 
финансиране

Учебната 
2020/2021 
година

Брой реализирани 
проекти за обмен 
Брой учители и 
ученици, включени 
в обмените

В зависимост от 
одобрените от 
МОН проектни 
предложения

Мярка 3.2.4.
Гарантиране кадровото обезпечаване на образователната система с учители и други педагогически специалисти

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Дейности по изпълнение 
на НП „Без свободен час“: 
Модул „Без свободен час в 
училище“
Модул „Без свободен час в 
детската градина“

РУО София-град

Директори на 
училища и детски 
градини

МОН Учебната 
25020/2021 
година

Брой училища, 
участващи по 
модула 
Брой детски 
градини, участващи 
по модула

В зависимост от 
подалите 
заявления

В зависимост от 
подалите 
заявления
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2. Дейности по НП 
„Мотивирани учители“, за 
осигуряване на училища с 
траен недостиг на 
педагогически специалисти

РУО София-град

Директори на 
училища и детски 
градини

МОН Учебната 
25020/2021 
година Брой участници

В зависимост от 
подалите 
заявления

Мярка 3.2.5.
Стимулиране кариерното из растване на учителите

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1.Удостояване с награди и 
отличия на педагогически 
специалисти: Константин 
Величков, Неофит Рилски, 
Иван Рилски, награди на 
РУО - София-град

РУО София-град РУО София-град м.септември 
2021 г.

Брой наградени 
учители

В зависимост от 
направените 
предложения

2. Връчване на ежегодни 
награди на Столична община 
на директори на училища и 
детски градини за принос в 
областта на образованието

Дирекция 
„Образование“, 
Районни 
администрации, 
Столичен 
общински съвет

Столична община м. май 2021 г. Брой наградени 
директори на 
училища и детски 
градини

В зависимост от 
направените 
предложения

Мярка 3.2.6.
Повишаване на грижите и превенцията на здравето сред децата, учениците и работещите в структурите на столичното 
образование

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат
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1. Осигуряване здравните 
кабинети и кабинетите за 
психологическа подкрепа на 
всички училища и детски 
градини с медицински 
специалисти през цялата 
учебна година

Дирекция 
„Здравеопазване“, 
Районни 
администрации, 
Директори на 
училища и детски 
градини

Държавно- 
делегирана дейност

постоянен Брой детски 
градини и училища 
с осигурени 
здравни кабинети

Всички

2. Дейности в изпълнение на 
Междуинституционален 
механизъм за контрол на 
храненето на децата и 
учениците в институциите в 
системата на 
предучилищното и 
училищното образование

РУО София-град 
Столична община, 
д-я „Образование“ 
БАБХ 
СРЗИ 
Образователни 
институции

-

Учебната 
2020/2021 
година

Брой извършени 
проверки в ДГ 
Брой извършени 
проверки в 
училища

3

3

НАПРАВЛЕНИЕ 4
РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА И ЛИЧНОСТТА
ЦЕЛ 4.1.
Създадени условия за развитие на ценностите, интересите и личността на децата и учениците с познание и отношение към 
града, националните, европейските, гражданските ценности и традиции.

Мярка 4.1.1.
Повишаване на интереса и ангажираността в занимания по интереси, запознаване с историята и културния живот в града и 
спорта

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Дейности, включени в 
културния календар на 
Столична община, насочени 
към децата и учениците

Дирекция 
„Култура“

Бюджет на 
дирекция 
„Култура“

2021 г. Брой дейности 
Брой проведени 
събития

12
387
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2. Отбелязване на юбилеи и 
кръгли годишнини на детски 
градини и училища

Директори на 
училища и детски 
градини 
Районни 
администрации, 
Дирекция 
„Образование“

Бюджет на 
учебните 
институции

2021 г. Брой мероприятия

Мярка 4.1.2.
Повишаване на информираността и стимулиране на интересите и способностите на децата и учениците

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1 .Стимулиране на деца с 
изявени дарби в областта на 
спорта по повод 17 май - 
Ден на българския спорт

Дирекция СМД Съгласно Решение 
на СОС № 523/ 
26.07.2018 г. - 
Програма за 
съфинансиране на 
спортни събития, 
форуми, кампании 
и инициативи под 
патронажа на 
кмета на СО

постоянен Брой връчени 
стипендии на деца 
с изявени дарби в 
областта на спорта; 
популяризиране на 
събитието,; брой 
постъпили/ брой 
одобрени

Брой отпуснати 
стипендии

2. Ежегодна парична награда 
на кмета на Столична 
община/ ученик от столично 
училище /държавно, 
общинско, частно/, съгласно 
утвърдена процедура и 
регламент.

СО/ Дирекция 
СМД/ Фондация 
„Енчо Керязов“

Съгласно Решение 
№521/26.07.2018 
г. - 2 000 лв./ 
Протокол на 
експертна комисия 
и заповед на кмета 
на СО

Съгласно 
процедура

Брой постъпили 
номинации

Стимулиране на 
ученик с изявени 
дарби/стипендия

3. Предоставяне на 
стипендии по Наредба за

Дирекция 
„Образование“

МОН 2021 г. Брой подадени 
искания

Отпуснати 
стипендии на
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условията и реда за 
осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби и 
Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени 
дарби в областта на 
образование, науката, 
изкуство и спорт от 
държавни и общински 
училища

Дирекция СМД Брой одобрени 
ученици
Брой неодобрени 
ученици

всички одобрени 
ученици

Мярка 4.1.3.
Подобряване на условията за личностно развитие, формиране на граждански ценности и предприемачески компетентности

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Образователни проекти, 
дейности и програми в 
партньорство с външни 
структури; дискусионни 
форуми, онлайн кампании, 
чествания:
- „Академия за визионери”;
- Награди за принос в 
развитието на младежките 
дейности/ за личност и 
организация; присъждане на 
специален знак;
- 12 август - Ден на 
младежта и др.

Дирекция СМД/ 
НПО

Бюджет - СМД постоянен Брой партньорства; 
Брой подкрепени 
събития, 
инициативи, 
форуми, кампании.

Подкрепени 
събития - 
форуми, 
кампании, 
чествания; 
отличени 
организации и 
личности.

2.Администриране на
Консултативен съвет по

Направление 
„Култура,

Бюджет - СМД постоянен Брой проведени 
заседания

Създадени 
партньорства;
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политиките за младежта към 
кмета на CO - /КСПМ/

образование, 
спорт и младежки 
дейности“/ 
Дирекция СМД

реализирани 
инициативи.

3. Програма „София - град 
на младите и активните“ - 
реализиране на проектни 
дейности по подпрограми: 
— „Младите за София - 

лидерство, доброволчество, 
активност“;
- „Моят град - територия на 
младежки инициативи“;
- „Споделени пространства, 
толерантност и подкрепа“

Дирекция СМД/ 
Образователни 
институции - 
общински, 
държавни и 
частни средни 
училища/У  чениче 
ски и Студентски 
съвети/ ЦПЛР/ 
Читалища и 
общински 
центрове/ НПО/ 
РА/ МКЗБППМН 
и др.

Съгласно решение 
на СОС - № 20/ 
14.01.2021 г./ 
Програма „София - 
град на младите и 
активните“

април - ноември Брой проекти; 
брой реализирани 
дейности и 
събития; общ брой 
обхванати 
участници

Финансирани 
проекти/ обхват: 
- стимулиране на 
младежката 
активност, 
насърчаване на 
ученически и 
младежки форми 
на 
самоуправление; 
разработване и 
прилагане на 
обучителни 
програми за 
млади хора за 
придобиване на 
личностни 
умения и 
компетенции в 
съответствие с 
техните 
потребности; 
обмен на опит и 
добри практики 
за младежко 
сътрудничество и 
насърчаване 
ангажираността
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на младите хора и 
др.

4. Поддържане на база данни 
на столични училища за 
въвеждане на програми за 
изграждане на 
предприемачески 
компетентности

РУО - София- 
град -

Учебната 
2020/2021 
година

Брой база данни 1

5. Участие в проект „Walk 
the (Global) Walk“ за 
подкрепа на младежко 
предприемачество и 
лидерство

Дирекция 
„Образование“ 
Директори на 
училища

Програмно 
финансиране

2018 г.-2021 г. Брой дейности 
Брой участващи 
училища

4
13

Мярка 4.1.4.
Насърчаване на родителското и гражданското участие и взаимодействието на детската градина и училището с общността

Дейности Изпълнител/ 
Партньори Финансиране Срок за 

изпълнение

Индикатори за изпълнение
Мерна единица 

/брой, дял, процент 
и др./

Целеви резултат

1. Взаимодействие с 
родителите на институциите 
от предучилищното и 
училищното образование НП 
„Заедно за всяко дете, Модул 
„Добри практики за 
взаимодействие с родителите 
на институциите от 
предучилищното и 
училищното образование“

РУО София-град 
Директори на 
училища и детски 
градини

МОН Учебната 
2020/2021 
година

Брой дейности 2
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2. Организиране и 
провеждане на форум с 
директори и заместник- 
директори на столични 
детски градини на тема 
„Взаимодействието между 
училището, родителите и 
институциите - фактор за 
ефективно образование, 
обучение и възпитание на 
децата и учениците“

РУО София-град 
Директори на 
детски градини

Учебната 
2020/2021 
година

Брой форуми 1

ПРЕДСЕДАТЕ ЕЛЕН ГЕ^ДЖИКОВ


