
 

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА В РЕСОР “ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2008 ГОДИНА 

 

 
1. Съставен Общински План за развитие за периода 2008/ 2011 

година.  

2. Създадена на Стратегия за развитие на образованието в Община 

Враца за периода 2008/ 2011 год.  

3. Изготвена Управленска програма за развитие на Община Враца в 

областта на образованието за 2008/ 2011 година. 

4. Изработена Програма за оптимизиране на мрежата от детски и 

учебни заведения приета с Решение № 64 / 10.03.2008г. на 

Общински съвет Враца.  

На основата на анализа на актуалното състояние програмата разработва 

конкретни мерки за подобряване и усъвършенстване на системата от 

учебни и детски заведения с цел да приведе развитието на общинското 

училищно образование и предучилищното възпитание и подготовка в 

съответствие с националните цели – осигуряване на равен достъп и 

качествено образование за всички деца.  За първи път в Община Враца 

са създадени средищни училища : ОУ”Христо Ботев” – с. Баница, 

ОУ”Св.св. Кирил и Методий” – с. Девене и „Св. Климент Охридски” – 

с. Тишевица 

• Детски заведения : 

преди оптимизацията   29 от тях 25 ЦДГ и 4 ОДЗ от 12 до 214 деца  

след оптимизацията  17 от тях 13 ЦДГ и 4 ОДЗ  от 118 до 214 деца 

• Учебни заведения -   

преди оптимизацията   28 училища от 9 да 900 ученика 

след оптимизацията  17:  закрити  8 и преобразувани 3  с от 136 до 

1 200 ученика 

 

5. Проведени са  21 агитационни беседи в населените места на 

Общината във връзка с промотиране на Програмата за 

оптимизация и положителните ефекти от оптимизирането на 

училищната мрежа.  

Проведени срещи с кметовете, педагогическите и родителски 

колективи по места с цел изясняване необходимостта от оптимизиране 

на училищната мрежа, същността на делегираните бюджети и ползите 

за качеството на образователния процес, подобряване МТБ в 

средищните училища и създаване на по-добри условия за учащите се  

/безплатен превоз, столово хранене, целодневна организация/ .  



 

6. Учреден тристранен съвет на браншово равнище  с регулярен 

дневен ред по въпросите на образованието в Община Враца.  

Дейността на тристранния съвет е възстановена след четири-годишно 

прекъсване. Това е от особено значение в периода на реформи, в който 

се намира новото управление на общината. Със заповед на Кмета № 

288/04.03.2008 г.  са утвърдени компонентите на формулата и 

правилата за разпределение на средствата по единните разходни 

стандарти във вида, предложен от комисията, и подкрепен от 

представителите на синдикалните организации. 

 

7. Въведена системата на делегирани бюджети за учебните заведения.   

• В изпълнение на ПМС №20/ 31.01.2008г. за разпределение на 

дейностите финансирани чрез общинските бюджети е закрита 

държавната дейност ДДО в частта финансирана  със средства от 

единните разходни стандарти и разкрита местна дейност ДДО с 

численост на персонала 10 щата. Счетоводителите от ДДО Държавна 

дейност са назначени в общинските детски и учебни заведения. 

Преструктурирането на звеното се извърши без социално напрежение и 

финансови последици за Община Враца 

• В изпълнение на изискванията по чл.71 ал.1 от ЗДБ 2008г.  е извършен 

експертен анализ за възможностите на училищата да издържат 

финансово при новите условия. Той е в основата на изработената 

Програма за оптимизиране на училищната мрежа. 

• Създадена е комисия за изработване на формула за разпределение на 
средствата със Заповед на Кмета № 288/04.03.2008 г. и са утвърдени  

компонентите на формулата и правилата за разпределение на 

средствата във вида, предложен от комисията и подкрепен от 

синдикатите 

• Оказана е методическа помощ за съставяне на училищните бюджети по 

параграфи и подпараграфи в съответствие с одобрената формула. 

• Считано от 01.04.2008г. училищата преминаха реално на делегирани 

бюджети. Персоналът в тях е преназначен по чл.123 от КТ , направени 

са разделителни баланси и субсидията е постъпила по сметките на 

новите ВРБК. 

• Извършен е мониторинг на процедурата по въвеждане и прилагане 

системата за делегирани бюджети и оценяване на съответствието на 

въведените системи на делегирани бюджети – края на м.май 2008 г. , 

след който Функция “Образование” към Община Враца получи 

финансова оценка за адекватност при въвеждането на делегираните  

бюджети в размер на 198 000 лв. 

• Детските градини и Средношколското общежитие също са поставени в 

условия на делегиран бюджет. Запознати са със средствата, с които 

разполагат и получават ежемесечна информация за разходите си.  



• Въвеждането на системата на делегираните бюджети доведе до 

финансова автономност, стабилизиране и възможност за увеличаване 

на възнагражденията на голяма част от хората заети в системата на 

образованието. 

 

8. Подписвано е Споразумение и  е взето Решение № 97 с Протокол 

№13 от 29.05.2008г. на Общинска сесия за осигуряване на условия 

от Община Враца за създаване на филиал към Полския 

университет по науки и изкуства гр.Келце.  

По силата на европейското законодателство и притежаваните от 

полския университет Европейски сертификати дипломите на 

завършващите студенти ще важат както за територията на Р България, 

така и за другите страни членки на ЕС.  Предвид социално 

икономическия профил на Община Враца в рамките на филиала ще 

бъдат открити две направления – икономическо и хуманитарно - с 

реализация на направленията по различни специалности. 

Финансирането на ремонтите, обзавеждането и оборудването на 

учебния корпус, общежитието и спортния комплекс се поемат изцяло 

от Университета в Келце и възлизат на няколко милиона лева. 

Създаването на Университет в гр.Враца ще издигне статуса на 

Общината в национален и международен аспект. 

 

9. Изготвен е проект по Национална програма на МОН 

„Оптимизация на училищната мрежа” , модул ”Оптимизиране на 

училищната мрежа ”, на стойност 2 275 000 лв., във връзка с 

изпълнение на  ПМС 89/ 07.05.2008г. 

 Модулът включва финансирането на общински програми за 

оптимизация, насочени към преструктуриране на училищата и 

създаване на средищни училища на територията на общината. 

Подготвеното от Отдел „Образование” проектно предложение е 

изпратено в срок и съответства на критериите за оценяване на 

проектите. Размерът на финансирането е пропорционален на броя на 

закритите училища и съотношението между учениците в тях и общият 

брой ученици в общинските училища. Средствата по този проект са 

предназначени за ремонтни дейности и създаване на условия за столово 

хранене в средищните училища, изплащане на обезщетения и други. 

 

10. Дейности по проекти 

• Обобщаване на проектните предложения по физическо възпитание  и 

спорт на детските и учебни заведения от Община Враца 

• Работа в местното звено за управление на  проекта по сексуално и 

репродуктивно здраве на младите хора - участие с презентация в 

Национална среща на местните звена в гр. Хисаря и Национална 

конференция в гр. Ловеч 



• Съдействие и създадени условия за навременно внасяне на проект по 

Оперативна програма ”Регионално развитие” 

 

11. Внесени на Общинска сесия 13 броя Докладни записки, които са 

приети и са влезли в сила, от тях пет броя са приети с над 30 гласа 

от присъстващите, 1 с пълно мнозинство, 7 без нито един против, 

което е показателно за адекватното представяне и мотивиране на 

информацията в тях.  

За периода са разгледани 261 жалби, сигнали и писма и са      

изпратени отговори. 

 

12. Извършване на проверки, осъществяване на текущ контрол  

• Движение на учениците в системата от общински училища 

• Брой и причини за отпадане на децата от училище 

• Работа на училищните комисии за ПППМН 

• Установяване на състоянието в детските заведения след приключване 

на ремонтната работа от изпълнителите 

• Установяване пълняемостта на групите в детските заведения на 
територията на Община Враца 

• Събираемостта на таксите за посещение на детско заведение 

 

13. Семинари, съвещания, работни срещи с директорите на детски и 

учебни заведения  

• съвещания с директорите на детски заведения :  относно финансов 

отчет за  разходите на детските заведения за 2007 година на 

05.02.2008г. , относно  участие в Областен форум “Водим бъдещето за 

ръка” на 27.02.2008г., относно отчет на финансираните 

квалификационни дейности, обезпеченост с учебни помагала и 

финансови въпроси на 10.04.2008г.,  относно участието на децата от 

детските заведения в организираните мероприятия за отбелязване на 24 

май на 08.05.2008г., относно обсъждане работата на детските 

заведения през летните месеци на 2008г. на 09.06.2008г. 

• работни срещи с кметовете на населени места и директори на учебни 

заведения в Община Враца във връзка с уточняване на отговорностите 

и синхронизиране на действията при въвеждане на делегираните 

бюджети в системата на образованието и оптимизиране на училищната 

мрежа, обмяна на опит с кметове, преминали през подобни процедури 

– януари и февруари 2008 г. Целта на срещите  е и създаване на широка 

положителна обществена нагласа към промените в сферата на 

образованието. 

• съвещания с директорите на общински учебни заведения – относно  
актуализиране на връзките с училищата и финансови въпроси – 

05.02.08; относно разясняване на системата на делегирани бюджети и 

прилагането й в училищата –29.02.2008 г.; относно изготвяне на 



формулата и правилата за разпределянето на средствата по единните 

разходни стандарти – 06.03.08; относно финансови въпроси и 

изготвяне на проектни предложения – 25.03.08; относно договорите за 

учебници и учебни помагала – 10.04.08; относно участие на 

училищата в тържествата за отбелязване на 24 май – 12.05.08 г.; 

относно определяне на вътрешните правила за формиране на 

работните заплати – 16.06.2008 г. 

 

14. Организиране на  общински тържества и мероприятия . 

• Общински детски спортен празник “Олимпийски искри” 

• “Парад на буквите” с участие на децата от детските заведения на 

Община Враца – 23.05.2008г. 

• Среща на ученици и преподаватели с българската писателка Людмила 

Филипова /Съвместно с библиотека към Читалище “Развитие”Враца”/ 

23.05.2005г. 

• Тържествен спектакъл, посветен на Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост - 23.05.2008г. 

• Тържествено шествие на ученици и  преподаватели от детски и учебни 

заведения и обслужващи звена и празничен водосвет - 24.05.2008г 

• Тържествено връчване на  Наградата на Кмета на Община Враца в 

системата на народната просвета на заслужили педагози, деца и 

ученици 24.05.2008г. 

• Тържествено връчване на  Грамоти от Кмета на Община Враца на 

изявени ученици  31.05.2008г. 

• Изложба-конкурс за децата от предучилищна възраст “Моето детство – 

приказно вълшебство” на 30.5.20089г в ОДК Враца 

• Тържество “Довиждане детска градина” за децата от общинските 

детски градини 

 

15. Актуализиране и усъвършенстване на вътрешните и външни 

комуникации с детските и учебни заведения и други институции:  

• РИО Враца, Областна администрация,  РИОКОЗ Враца, РСПАБ Враца, 

РПУ Враца, РПЦ Враца , ДНА Враца  

•  Читалище ”Развитие”, Инспекция по труда Враца, КНСБ, 

КТ”Подкрепа”, НУС Враца,  ДКТ Враца, ОМД Враца 

• Отделите от Община Враца :”Здравеопазване и социални дейности”, 

”Култура”, ”Строителство”, ”Туризъм, спорт, развитие на младежта и 

гражданското общество”, ”Оперативни програми”, ”Гражданско 

състояние”  

•   Детските и учебни заведения и други  

Изградена е база данни за детските и учебни заведения на територията 

на общината на хартиен носител и на електронен вариант. Създадена е 

актуална система за комуникация и взаимодействие с директорите. 

Изградени са работещи взаимоотношения с регионалните структури на 



административни и културни институции за съвместна дейност. 

Проведени са 7 работни срещи с представители на културните 

институции в града във връзка с отбелязването на 24 май 2008г.  

 

16.  Участие в комисии и вземане на експертни решения . 

•  С Отдел ”Здравеопазване и социални дейности” относно идеи за 

равнопоставеност и оптимизиране на системата  от Детските ясли и 

ОДЗ, относно медицинското обслужване на детските и учебни 

заведения, относно 12 процентното съкращение на медицински 

специалисти в системата на образованието, относно преразпределяне 

на медицинските кадри в детските и учебни заведения след 

анализиране резултатите от проведена анкета за оценка от директорите, 

относно търсене консенсус при отписване децата от детска ясла и 

записване в детска градина през летните месеци 

• С Отдел ”Туризъм, спорт и  развитие на младежта и гражданското 

общество “ относно участие на ученици от Община Враца в Зимен 

спортен празник и участие на децата от детските заведения в 

Общински детски спортен празник “Олимпийски искри” 

•  С Отдел ”Оперативни програми” относно изготвяне на проектна 

документация на детски и учебни заведения за кандидатстване по 

ОП”Регионално развитие” 

• С Отдел ”Строителство” относно изготвяне на проектно-сметна 

документация във връзка с кандидатстването по Национална програма 

“Оптимизиране на училищната мрежа” и  определяне приоритетните 

капиталови ремонтни дейности с акцент върху най-нуждаещите се 

детски и учебни заведения в населените места 

• С РИО Враца относно контролната дейност на директорите на детски 

и учебни заведения на 23.01.2008г., относно организиране Общинска 

конференция по предучилищно възпитание “Водим бъдещето за  ръка”  

на 25.01.2008г., относно организиране Общинска конференция 

“Училището - желана територия на ученика” на 11.02.2008г., относно 

изготвяне предложение за наградите на Кмета на Община Враца в 

системата на народната просвета, относно определяне критерии към 

показателите за  диференцираното възнаграждение на директорите на 

общински детски и учебни заведения в изпълнение РМС  № 339/ 

26.05.2008г. и Национална програма “Диференцирано заплащане” на 16 

и 17.06.2008г. 

• С Комисия по образование към Общински съвет Враца относно  

Програма за оптимизация на училищната мрежа 

 

17. Повишаване професионалната квалификация на експертите  и 

организиране квалификацията на учителите от детските заведения 

чрез участие в обучителни семинари . 



• Обучение по въвеждане на делегираните бюджети в системата на 

образованието на 25 и 26 януари 2008год. Национален център за 

квалификация Банкя – главен счетоводител ДДО и експерти от “Отдел 

“Образование” и м.февруари  2008год. в гр.Велико Търново – 

Заместник-кмет по образованието и Главен счетоводител ДДО 

• Обучение на учители от детските заведения на тема “Умения за 

презентиране” -  м.февруари 2008г. 

• Участие с презентация в І  Национална среща по предучилищно 

възпитание и подготовка “Водим бъдещето за ръка” в гр.Ловеч 

•  Обучение по въвеждане на делегираните бюджети в общинските 

детски заведения 10-13.06.2008год. –Център за обучение на местните 

власти към НСОРБ -  с.Гергини, общ.Габрово – главен експерт 

„Предучилищно възпитание” 

• Обучение на тема главен експерт”Предучилищно възпитание””Ролята 

на общината за управление и финансиране  на училищата”  23-

26.06.2008год. –Център за обучение на местните власти към НСОРБ 

с.Гергини, общ.Габрово – главен експерт “Средно образование” 

 

18.  Популяризиране на дейността на Отдел “Образование” към 

Община Враца чрез медийни изяви /телевизия, радио, периодичен 

печат/ 

• Телевизии :Канал 1,  BTV, TV Враца,  

• Радиа: Дарик, Силвър, 

• Периодичен печат: в.”Конкурент”, в.”Зов”, в.”Враца днес”, в.”Шанс 

експрес” 

 

19.  Въвеждане на НАССР система чрез разработване, внедряване, 

вътрешен одит и лабораторен контрол в детските заведения на 

територията на Община Враца. Проведен обучителен семинар за 

директори, медицински специалисти, завеждащи административна 

служба, домакини, готвачи и помощник готвачи за адекватно 

прилагане системата в практиката на 07,08 и 09 януари 2008г. – 127 

човека. Ежемесечен анализ на резултатите от докладите от проведения 

вътрешен текущ контрол.  

 

20.  Подобряване на финансовата дисциплина и отговорност на 

директорите относно цялостната дейност в общинските детски и 

учебни заведения. 

Делегирани са права на директорите на учебните заведения да 

реализират собствени приходи от наеми и услуги. 

 

21.  Извършени анализи , справки и обобщения на: 



• Кадровата обезпеченост и професионалната квалификация на 

педагозите от детските и учебни заведения на територията на 

Община Враца 

• Количествената обезпеченост с учебници и учебни помагала за 

децата и учениците 

• Ежемесечната средна посещаемост в детските заведения в 

Общината 

• Броя и пълняемостта на групите и паралелките в общинските детски 

и учебни заведения, съотношението учител – ученик и учител-дете 

• Материално-техническата база и оборудването на детските и учебни 

заведения  

• Заявките за задължителна документация за детските градини, 

училищата и обслужващите звена за края на учебната 2007/8 година 

и началото на 2008/9 година 

• Заявките за учебници и учебни помагала за учебната 2008/9 година 

• Събиране и подреждане база данни за общинските детски заведения  

 

22. Дейност на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

/МКБППМН/. 

    Към МК работят 16 обществени възпитатели , които 

осъществяват корекционно-възпитателна работа с малолетни и 

непълнолетни поставени под възпитателен надзор или в риск от 

извършване на противообществени прояви. Изборът  на възпитателите 

беше направен след публикации в местния печат за набиране на 

обществени възпитатели. Към настоящия момент възпитателите 

упражняват надзор над 42 подрастващи с противоправни деяния . Във 

връзка с политиката на общинското ръководство за прозрачност, 

информация за  съставът на МК и на обществените възпитатели към 

нея беше качен на сайта на Общината . 

   ▪ С цел повишаване ефективността на работата и в съответствие 

със Закона за БППМН  беше разработена и приета Програма за 

превенция на противообществените прояви на малолетни и                                  

непълнолетни , предотвратяване насилието в училищата и 

отпадането на подлежащи на задължително обучение от 

учебните заведения на територията на Община Враца .  

 Необходимо е да се отбележи , че за пръв път акцента на работа 

пада и върху предотвратяване отпадането на подлежащите на 

задължително обучение подрастващи от училищната мрежа . 

 ▪ МКБППМН към Община Враца е една от първите комисии 

приели Механизъм за подобряване взаимодействието между 
институциите предоставящи услуги за деца с девиантно 

поведение . Той е разработен в изпълнение на Националния 

интегративен план за прилагане на Конвенцията за правата на детето и 



Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. . Негова основна 

задача е да се подобри взаимодействието между институциите 

работещи по проблемите на превенцията на девиантното поведение и 

предотвратяване отпадането от училище на деца подлежащи на 

задължително обучение. Същият беше подписан и от Отдел „Закрила 

на детето „ към Дирекция „Социално подпомагане” – Враца и РПУ – 

Враца . 

  ▪ В изпълнение на чл. 10 , ал. 1 от Закона за БППМН беше 

направена и открита Стая за полицейска закрила . Същата се намита 

в Центъра за работа с деца в риск към МКБППМН. Откриването на 

стаята стана на 30.05.2008 г. и е практическа реализация на приетата 

на 29.05.08 г. Общинска програма за закрила на детето . 

     ▪ Към МКБППМН работи и Център за работа с деца в риск . 

Той дава възможност обществените възпитатели да работят с 

поставените под възпитателен надзор деца и с родителите им . 

  ▪ Във връзка с новите приоритети в работата на МК беше приет 

Правилник за устройство и дейност на центъра . По този начин се 

утвърди разширяване дейността на Центъра . Започнаха работа 

кабинет за консултации и лекции по превенция на девиантното 

поведение и упоменатата по-горе стая за полицейска закрила . 

   ▪ До месец юни в МКБППМН са постъпили преписки , както 

следва: 

        -преписки от РП - Враца – 14 броя 

-преписки от РП - София -  1 брой                                                                                       

-преписки от РПУ - Враца – 5 броя 

-сигнали от институции – 3 броя 

 На база постъпилите преписки са образувани възпитателни дела : 

 -образувани ВД  - 23 броя 

    -отложени ВД – 5 броя 

    ▪ С цел подобряване взаимодействието с другите институции за 

повишаване ефективността от междуинституционалното 

сътрудничество участват в работата на други органи и институции 

предоставящи услуги за деца . Секретарят на МК е член на 

Общинския съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и участва в 

разработването на Програмата за работа на ОСНВ и Правилника за 

устройство и дейност на ОСНВ . Участник е в Комисията за закрила 

на детето към Дирекция „СП” – Враца заедно със Зам. председателя на 

МКБППМН. И двамата участваха в разработването на Програмата за 

закрила на детето на Община Враца . 

 

23. Изводи и перспективи 

 

23.1 Основни принципи в дейността на Отдел „Образование” за 

отчетния период са експедитивност, коректност, ефективност, 

отговорност, прозрачност и екипна работа.  



• Перфектна екипна работа по отговорните процеси, свързани с 

революционните промени на оптимизацията на общинската 

мрежа от детски и учебни заведения 

• Своевременно изготвяне на необходимата документация в 

динамичния процес на оптимизация 

• Своевременно реагиране на всеобхватни и разнородни 

проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието,  обучението 

и социалната реализация на децата и учениците 

• Компетентна експертна работа с кадровия потенциал в 

системата на образованието 

• Лоялна, отговорна и компетентна работа за издигане на имиджа, 

авторитета и доверието в дейността на Отдел „Образование” в 

Община Враца 

• Толерантност, прозрачност и добронамереност в комуникациите 

и взаимодействието с другите отдели и институции 

           

 

 

  23.2.  Приоритетна задача на Отдел „Образование” за второто 

полугодие на 2008 год. е финализиране на процеса по оптимизацията на 

общинската мрежа от детски и учебни заведения и подготовка за 

преминаването на детските заведения към делегирани бюджети. 

• Изграждане на средищните училища като привлекателно 

място за целодневен престой и обучение / подобряване на 

материално-техническата база, създаване на условия за столово 

хранене, организиране на транспорта  и осигуряване на 

целодневно обучение на учениците/ 

• Приспособяване на сградния фонд на закритите училища в 

съответствие с новите образователни и културни потребности на 

населените места 

• Обучение на директорите на детските заведения за 

прилагане на делегираните бюджети 

• Повишаване ролята на общината за провеждане на местна 

политика в областта на образованието 

• Усъвършенстване на превантивния контрол по отношение 

на обхвата на децата в подготвителните за училище групи, 

привличането и задържането на учениците в училище и 

мениджмънта на педагогическите ръководители 

• Изготвяне на предложения за актуализиране на 

нормативните документи в системата на образованието на 

общинско ниво. 

 

 

 



КРАТЪК ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА В РЕСОР  “ОБРАЗОВАНИЕ” 

 

ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2008 ГОДИНА 

 

 
1.Съставяне на Общински План за развитие за периода 2008/ 2011 година.  
 
2.Създаване на Стратегия за развитие на образованието в Община Враца за периода 2008/ 2011год. 
 
3. Изготвяне на Управленска програма за развитие на Община Враца в областта на образованието за 
2008/ 2011 година. 
 
4.Изработване на Програма за оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения приета с 
Решение № 64 / 10.03.2008г. на Общински съвет Враца .  
 
5.Проведени са  21 агитационни беседи в населените места на Общината във връзка с промотиране на 
Програмата за оптимизация и положителните ефекти от оптимизирането на училищната мрежа.  
 
6.Учреден тристранен съвет на браншово равнище  с регулярен дневен ред по въпросите на 
образованието в Община Враца.  
 
7.Въвеждане системата на делегирани бюджети за учебните заведения и подготовка за преминаване на 
детските заведения.  
 
8. Подписвано е Споразумение и  е взето Решение № 97 с Протокол №13 от 29.05.2008г. на 
Общинска сесия за осигуряване на условия от Община Враца за създаване на филиал към Полския 
университет по науки и изкуства гр.Келце.  
 
9. Изготвен е проект по Национална програма на МОН „Оптимизация на училищната мрежа” , модул 
”Оптимизиране на училищната мрежа ”, на стойност 2 275 000 лв., във връзка с изпълнение на  ПМС 
89/ 07.05.2008г. 
 
10.Дейности по проекти 
 
11.Внесени на Общинска сесия 14 броя Докладни записки , които са приети и са влезли в сила. За 
периода са разгледани 261 жалби, сигнали и писма и са изпратени отговори. 
 
12.Извършване на проверки, осъществяване на текущ контрол. 
 
13.Семинари, съвещания, работни срещи с директорите на детски и учебни заведения. 
 
14.Организиране на  общински тържества и мероприятия. 
  
15.Актуализиране и усъвършенстване на вътрешните и външни комуникации с детските и учебни 
заведения и други институции. 
 
16.Участие в комисии и вземане на експертни решения . 

 
17.Повишаване професионалната квалификация на експертите  и организиране квалификацията на 
учителите от детските заведения чрез участие в обучителни семинари . 
 
18.Популяризиране на дейността на Отдел “Образование” към Община Враца чрез медийни изяви 
/телевизия, радио, периодичен печат/. 
 
19.Въвеждане на НАССР система чрез разработване, внедряване, вътрешен одит и лабораторен 
контрол в детските заведения на територията на Община Враца. Проведен обучителен семинар. 



 
20.Подобряване на финансовата дисциплина и отговорност на директорите относно цялостната 
дейност в общинските детски и учебни заведения. 
 
21.Извършени анализи , справки и обобщения на: 
 
22. Дейност на МКБППМН 

22.1   Приета Програма за превенция на противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни , предотвратяване насилието в училищата и отпадането на подлежащи на 
задължително обучение от учебните заведения на територията на Община Враца .  

 
            22.2 Механизъм за подобряване взаимодействието между институциите предоставящи услуги 
за деца с девиантно поведение . 
 
            22.3    Открита Стая за полицейска закрила 
 
            22.4    Приет Правилник за устройство и дейност на Центъра за работа с деца в риск 
 

23. Изводи и перспективи 
23.1 Основни принципи в дейността на Отдел „Образование” за отчетния период са 
експедитивност, коректност, ефективност, отговорност, прозрачност и екипна работа.  

  23.2.  Приоритетна задача на Отдел „Образование” за второто полугодие на 2008 год. е 
финализиране на процеса по оптимизацията на общинската мрежа от детски и учебни 
заведения и подготовка за преминаването на детските заведения към делегирани бюджети. 

 


