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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Разработването на настоящата стратегия е продиктувано от влизането в 

сила новия Закон за предучилищното и училищно образование.  

Подготовката на човешки ресурси със съответстващи на нуждите на 

националната икономика квалификации изисква нови подходи в областта на 

професионалното образование и обучение. При осъществяването им следва да 

се отчитат обстоятелствата, пред които е изправен нашя регион. В 

краткосрочен план те са свързани с ниското ниво на социално-икономическо 

развитие, а в по-дългосрочен – с демографските проблеми и глобализацията. 

Както се посочва и в стратегията за развитие на професионалното 

образование и обучение в България 2015-2012 „Европейските инициативи в 

отговор на бързите промени в икономиката и обществото изискват 

перманентно подобряване на системите за професионално образование и 

обучение и модернизация на базата, така че тези системи да допринесат за 

увеличаване на заетостта и социалната интеграция, да дадат възможност на 

всеки за учене през целия живот и да улеснят достъпа до повишаване на 

квалификацията, в съответствие с нуждите на обществото и пазара на труда.“ 

Въпреки, че се осъзнава и афишира ролята на професионалното 

образование за преодоляване на редица социално-икономически проблеми и 

особено проблемите, свързани с пазара на труда, реално то не е подкрепено с 

реални действия в националните политики. 

Националната стратегия поставя фокуса върху следните направления: 

 Превръщане на началното професионално и продължаващото 

професионално образование и обучение в привлекателна възможност 

за учене; 

 Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на 

квалификация;  

 Поемане на отговорности от заинтересованите от ПОО страни чрез по-

активно участие;  

 Координирано прилагане и управление на националните и 

европейските инструменти в областта на признаване на придобитите 

компетенции, осигуряването на качество, на мобилността и на 

прозрачността на механизмите и процесите в областта на ПОО.  
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II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 

 

1. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА - Вътрешна среда 

 

Населението на област Видин представлява 11,89% от населението на 

Северозападния район за планиране /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ 

и около 1,36 % от това на страната към 31.12.2011г. 

За сравнение по данни от 2001г. област Видин представлява 24% от 

населението на Северозападен регион за планиране и около 1,5% от това на 

страната. В периода от 2004 год. до 2011 год. населението е намаляло с 20 771 

човека или 17,23%, като от 120 192 души през 2004г. става - 99 481 души през 

2011г. Отчетената трайна тенденция на намаляване е резултат, както на 

естественото му движение, така и на развилите се през последното 

десетилетие миграционни процеси и икономическа обстановка. 

През периода 2004 – 2011 г. се наблюдават съществени изменения и във 

възрастовата структура на населението, свързани с неблагоприятните 

тенденции в развитието на демографските процеси. Задълбочава се процеса на 

застаряване на населението, дължащ се на непрекъснато намаляване на 

относителния дял на лицата до 14 години и увеличаване делът на населението 

над 60-годишна възраст. 

 

Възраст  Общо  Възраст  Общо  

Видин  99481  

0  682  65 - 69  8003  

1 - 4  3077  70 - 74  5950  

5 - 9  4044  75 - 79  5660  

10 - 14  4100  80 - 84  3766  

15 - 19  4706  85 - 89  1950  

20 - 24  4191  90 - 94  398  

25 - 29  4826  95 - 99  44  

30 - 34  5431  50 - 54  6346  

35 - 39  6609  55 - 59  7478  

40 - 44  6964  60 - 64  9229  

45 - 49  6024  

 

При хипотеза за конвергентност, която се определя като реалистичен 

мвариант и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографското и социално-икономическото развитие на страните членки 

очакванията са следните: 



4 

 

 

Области Видин  I вариант (при хипотеза за конвергентност)1  

Години 2015  2020  

Общо Видин  93037  86054  

 

Ясно се забелязва постоянната тенденция на стремително намаляване на 

населението (средно 6-7 хиляди на всеки пет години). 

Образователната структура на населението също говори за изостаналост 

на региона. 

 
Общо  Висше 

образование  

Средно 

образован

ие  

Основно 

образовани

е  

Начално 

образован

ие  

Незавърше

но начално  

Никога не 

посещавали 

училище  

Дете  

Общо за 

страната  

1 348 650  2 990 424  1 591 348  536 686  328 803  80 963  14 303  

% за 

страната  

19,57%  43,39%  23,09%  7,79%  4,77%  1,17%  0,21%  

% за 

областта  

13,86%  45,40%  27,55%  7,40%  4,63%  0,92%  0,24%  

(данните са от последното преброяване през 2011г.) 

 

През последните пет години продължава тенденцията на намаляване 

броя на учениците и на училищата. Повечето професионални училища в 

региона преминаха на общинска издръжка с тенденция да се слеят със 

съществуващите там общообразователни училища. В община Видин останаха 

учебни заведения само в град Видин и Дунавци.  

Постигнатото през последните години преминаване на бивши СОУ-та 

към формата но ОУ, беше нарушено през последните няколко години, като се 

реализира прием в гимназиален етап в СОУ „П. Р. Славейков”. Това влоши 

допълнително състоянието на професионалните гимназии, при които се 

забелязва постоянна тенденция на намаляване броя на паралелките и 

учениците. Освен това в СОУ „Цар Симен Велики” се премина от прием в 

хуманитарен профил към прием по профили, дублиращи предлаганите в 

ГПЧЕ или в ПМГ. Водещите профилирани гимназии запазват приема си на 4 

паралелки, което води до понижаване на качеството и липса на подбор. 

Всичко това създава дисбаланс в разпределението на учениците между 

общото и професионалното образование.  

 

 

РЕАЛЕН И ПРОГНОЗЕН БРОЙ УЧЕНИЦИ 

В 7- ми клас по учебни години 
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2008/09 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

936 

ученици 

851 

ученици 

839 

ученици 

795 

ученици 

826 

ученици 

826 

ученици 

- 30 - 85 - 11 - 42 + 21 - 

47 

паралелки 

41 

паралелки 

42 

паралелки 

41 

палалелки 

43 

паралелки 

42 

паралелки 

- 5 - 6 + 1 - 1 + 2 -1 

 

2014/15 2015/2016 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

812 

ученици 

747  

ученици 

738 

ученици 

800 

ученици 

746 

ученици 

793 

ученици 

- 14 - 65 - 9 + 62 - 54 + 47 

42 

паралелки 

37 

паралелки 

36 

паралелки 

37 

палалелки 

34 

паралелки 

36 

паралелки 

- - 5 - 1 + 1 - 3 + 2 

 

Данните показват, че след резкия през 2009/2010 учебна година и 

последвалия през 2015/2016 година, следва известна стабилизация около 750 

ученици на випуск и около 36 паралелки за област Видин. Наблюдава се 

тенденция на резки скокове в намаляване на броя ученици през 6 години. Това 

означава, че следващата криза ще настъпи през 2021г. 

Изводът, който трябва да направим е, че трябва да се работи активно за 

привличане и задържане на учениците в училище и с да се търсят нови 

решения за предотвратяване на отпадането от училище или напускането. 

Смятаме, че демографския фактор ще продължава да влияе силно на 

развитието на училището през следващите 4 години и привличането на 

ученици ще става все повече лична кауза на всеки учител, отговорност за 

високо професионалната работа на всеки и грижа за развитието и успехите на 

учениците, ако искаме да се задължим на образователния пазар. 

 

2. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА - Външна среда 

Развитието на област Видин през последните години се характериза с 

преобладаващо негативни тенденции в областта на икономиката, което 

рефлектира върху всички останали сфери на местното развитие. 

Съгласно данните за развитие на областта превес има отрасъл 

„Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети“ – 

43,72%, следван от сектор „Промишленост“ – 12,77%, „Производство и 

разпространение на ел.енергия“ – 10%, „Селско, горско стопанство, лов и 
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риболов“ – 8,26%, „Транспорт, складиране и съобщения“ – 7,87%, 

„Строителство“ – 4,54%, „Хотели и ресторнти“ – 1,74%. Тези сектори са 

водещи по отношение формиране на брутните приходи в областта. За 

съжаление цитираните данни от 2011г. бележат спад в сектор 

„Промишленост“ с около 3%, а към настоящия момент вероятно картината е 

още по-тревожна. Въпреки отбелязания ръст на в областта на енергетиката, 

моментната картина е съществено променена със спирането на работата на 

ТЕЦ при Видахим АД. Забелязва се тенденция на ръст в селското стопанство 

и спад в строителството. 

През 2011г., за която има официални данни броя на предприятията е: 

- микро /до 9 заети/ - 93.56 %;  

- малки /от 10 до 49 заети/ - 5.50 %; 

- средни /от 50 до 249/ - 0.82 % и  

- големи /с над 250 заети/ - 0.13 %. 

Което към момента най-вероятно изглежда още по-тревожно. 

Забелязва се овладяване на негативната тенденция на пазара на труда. 

На пазара на труда се наблюдава отново ръст на безработицата (коефициент 

на безработика 22,2% за 2014 г.) след лекия спад рпез 2012 и 2013 г. (около 

17%).  

Оформят се следните тенденции: 

- Делът на безработните с основно и по-ниско образование постоянно 

се повишава и достига 46,3% от безработните 

- Лицата без професия и специалност са 52,18 % от общия брой 

безработни и делът им постоянно расте 

От горните данни следва, че интересът към професионалното образованеи и 

обучение ще нараства и особено голям потенциал има в обучението на 

възрастни. Това се потвърждава и от факта, че най-голям интерес и нужда за 

трудовия пазар през последните години се наблюдава към курсовете за 

преквалификация – 74%, след това към курсовете за допълнителна 

квалификация. – 16%. 

Проблем остава една от най-ниските средни брутни заплати за страната, 

което води до голяма миграция на квалифицирания персонал 

 

3. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ 

В Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин се 

обучават ученици от община Видин, останалите общини на област Видин и 

почти като изключение - от други области. Като цяло постъпващите ученици 
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са с много добър и добър успех от свидетелствата за завършен седми клас и 

основно образование. Активната работа за привличане на повече ученици в 

паралелките след 7 клас показва резултат и вече приемаме само една 

паралелка след завършено основно образование. С промяната в структурата 

на образованието, определена с новия Закон за предучилищното  и училищно 

образование, преминаваме изцяло към прием след 7-ми клас, когато всички 

ученици ще завършват основно образование.  

Учителския състав е окомплектован от 4 учители по български език и 

литература, трима по математика, един по физика, един по история, двама по 

география, учител по биология, един учител по философски дисциплини, 6 – 

по английски език, по един учител по руски и немски език, 2 – по физ.култура, 

двама по информатика и информационни технологии, 2 – по приложна 

информатика, 1 – по машиностроене и енергетика, 3 – по хотелиерство и 

туризъм, 3 – по електроника и компютърни системи, 6 учители по 

счетоводство, икономически дисциплини и административно обслужване. 

В помощ на нормалния учебен процес работи и педагогически съветник 

и двама заместник директори. 

Демографските промени се отразяват и на броя на учениците и 

паралелките през последните години. 

 

Брой ученици и брой паралелки през последните 5 години 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Брой паралелки 27 28 27 25 23 21 

Брой ученици 667 650 655 600 540 490 

Реализиран прием през последните 6 години 

Брой паралелки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

След 7-ми 4 4 5 4 3 3 

След 8-ми 2 2 1 1 1 1 

Общо 6 6 6 5 4 4 

 

За да запази училището своето утвърдено място в системата на 

професионалното образование в област Видин при съществуващите 

демографски и социално икономически фактори, трябва изключително 

активна, целенасочена и ефективна работа на всички учители и целия 

персонал.  
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Ползваме се с престиж сред обществеността. Работим в сътрудничество 

с родителите, представители на различни организации и фирми, с областната 

и общинска администрация и РУО Видин. Не можем да си позволим да 

намалим темпото и да отстъпим от завоюваните позиции.  

Не трябва да се допуска намаляване в броя на паралелките през 

следващите няколко години, като основната ни задача трябва да бъде 

максимизиране на пълняемостта. 

 

III. SWOT АНАЛИЗ 

 

Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” 

Силни страни Слаби страни 
- Добра материално база в различни 

професионални направления; 

- Осигуреност с преподаватели по широк 

кръг специалности; 

- Опит в организирането и провеждането на 

обучение по голям кръг професии; 

- Потенциал за развитие и разширяване на 

материалната база; 

- Добър качествен състав на учениците; 

- Опит в обучение на възрастни; 

- Добро партньорство с университетите; 

- Традиционни контакти и партньорство с 

работодатели; 

- Възможност за използване на Интернет, 

компютърни и комуникационни технологии; 

- Прилагане на организационни и 

образователни иновации; 

- Опит в управление на проекти от 

национален и международен мащаб. 

 

- Отдалеченост от центъра на града; 

- Липса на регулярен градски транспорт; 

- Малък процент учители, владеещи 

свободно чужд език, което затруднява 

международните връзки и чуждоезиковата 

подготовка на учениците в професионалната 

им област. 

- Недостатъчно използване на разнообразни 

методи на обучение и възможности за 

индивидуално развитие на учениците; 

- Незадоволителна спортна база и липса на 

закрита такава. 

 

Възможности за развитие Заплахи 
- Поддържани на широкия спектър от 

професионални направления, в които се 

предлага обучение с цел по-пълно 

съответствие с нуждите на икономиката и 

пазара на труда; 

- Утвърждаване на висок обществен престиж 

на получаваната професионална квалификация 

във всички предлагани направления; 

- Разширяване на кръга на предлаганите 

занимания по интереси и извънкласни 

дейности да постигане на национално значими 

резултати; 

- Въвеждане на дуално обучение; 

- Навлизане и утвърждаване, като 

- Тежката икономическа ситуация и липса на 

перспективи за развитие на производството; 

- Липсата промишлени предприятия не 

стимулира внедряването на  съвременни 

технологични постижения и съответно не 

способства за развитие на професионалното 

обучение в такива области. Л 

- Липсата на условия за акумулиране на 

финансови средства в региона затруднява и 

развитието на туризмам 

- Липсва и реална общинска и областна 

политика за изпълнение на начертаните 

стратегически приоритети; 

- Заплахата от все по-чувствително 
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обучителен център по нови професии – 

енергетика, социални и посреднически услуги, 

компютърни науки, сигурност; 

- Внедряване на прецизна система за 

качество на предлаганото образование; 

- Ремонт и саниране на сградата и създаване 

на съвременна учебна среда; 

- Разширяване възможностите за мобилност 

на ученици и учители; 

намаляване на учителските кадри с добро 

качество и висока професионална 

квалификация. Ниското заплащане и 

глобализирането на пазара на труда е 

предпоставка добрите специалисти да търсят 

по-добра алтернатива за реализация от 

учителската професия; 

- Ниския социален статус на учениците води 

до по-ниски постижения и липса на мотивация 

за самоусъвършенстване и развитие; 

 
IV. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

 Основното предизвикателство, което стои пред екипа на Професионална 

гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин е да сплоти усилията си 

по най-ефективния начин за успешно преминаване към работа в 

условията новия Закон за предучилищното и училищно образование; 

 Конкуренцията в образователната система на общината и областта и 

предстоящите промени в мрежата на училищата; 

 Постоянно намаляващия брой ученици и липсата на достъп до тях за 

представяне на възможностите, които им предлага училището; 

 Лошата икономическа обстановка и липса на работодатели, които 

сериозно са заинтересовани от висококвалифицирани кадри. 

 Учителите да съумеят да отговорят на очакванията, които поставя пред 

тях съвременната ситуация. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА 

 

1) Прилагане на училищни политики за привличане и задържане 

на учениците и повишаване на техните резултати, дисциплина и 

индивидуален подход; 
 

1.1 Организиране и провеждане на серия от дейности, насочени 

към ученици от 2-ри до 7-ми клас  

Поради невъзможността за контакт с учениците от 7-ми клас и 

отказа от достъп до основните и средните училища, се налага да бъдат 

развивани различни дейности, в които да се включват ученици от 

училищата в града и региона. В този контекст трябва да продължи 

работата на Училището по роботика, както и организирането и 

провеждането на Пролетната академия на природните науки. В рамките 

на предстоящия период трябва да изнесем дейността на училището и в 

други градове от областта – най-вече Белоградчик и евентуално Кула. 
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Трябва да се търсят и други подобни дейности в областта на 

туризма и предприемачеството, като се използват в максимална степен 

възможностите на Учебния туристически информационен център и 

програмите на Джуниър Ачийвмънт. 

Очакван ефект: Привличане на повече мотивирани ученици, 

подобряване привлекателността на училището и като общо на 

професионалното образование. Запознаване на учениците от рано с 

атмосферата на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и гарантиране 

реализация на приема. 

 

1.2 Индивидуален подход при работата с учениците – работа с 

успяващите деца и подкрепа на проблемните ученици 

От особена важност е да се работи индивидуално с всяко дете в 

зависимост от неговите особености и възможности. На добрите ученици 

трябва да се отделя време за допълнителна работа с цел постигане на 

високи резултати на национално или поне регионално ниво. На децата, 

които имат дефицити в подготовката си, трябва да бъдат организирани 

подходящи занимания за компенсиране на пропуските, за преодоляване 

на социалните затруднения, които провокират в някои случаи и лоша 

дисциплина. За целта трябва да се използват възможностите на 

извънкласните дейности, на консултациите и работата на екипите за 

подкрепа на личностното развитие. 

Учителите трябва да въведат система за индивидуално 

проследяване напредъка на всеки един ученик, като си планират мерки 

за подобряване на резултатите. За постигане на търсения ефект от 

голямо значение е предварителното добро планиране на часа и 

подробна разработка на урока. 

Очакван ефект: Ще се подобри задържането на учениците, тъй 

като в ранен етап ще се открият проблемите и ще може да им се 

противодейства. Ще се подобрят резултатите на учениците, защото 

изискванията и темпа им на работа ще отговаря на индивидуалните им 

особености.  

 

1.3 Ред и дисциплина в училище 

Изграждането на личностни качества, като организираност, 

дисциплина, инициативност, отговорност, се посочват като водещи от 

работодателите. Освен това наличието на правила и тяхното спазване от 

всички създава спокойна и позитивна работна среда. Дисциплината 

помага и на нормалното протичане на работата в класната стая и на 

дейностите извън училище.  
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За тази цел е важно да бъдат приети ясни правила, които важат за 

всички и се приемат от всички. Разработването на новия Правилник за 

дейността на училището трябва да способства постигането на ред и 

дисциплина. По тази причина е добре в изготвянето му да се включат 

всички заинтересовани страни.  

В тази връзка е важно и осигуряването на сигурна и безопасна 

училищна среда. Поддържането на ефективен пропускателен режим, 

спазване на инструкциите за здравословни и безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд. 

Очакван ефект: Ще се изградят личностни качества у учениците, 

които ще им помогнат за по-добра бъдеща трудова реализация. Ще се 

подобрят условията за работа в час, а от там и резултатите. Ще бъде 

създадена сигурна и безопасна учебна среда. 

 

2) Непрестанно търсене и прилагане на иновации, поддържане на 

високо качество на предлаганото образование; 

 

2.1. Усъвършенстване системата за управление на качеството 

През планирания период трябва окончателно да бъде завършена 

системата от процедури за осигуряване на качество на обучението. 

Самооценката на качеството да стане ефективна форма на самоанализ, 

откриване на силните и слабите страни, както и на необходимите 

въздействия за подобрение. 

Сертифициране на училището по ISO 9001, което ще гарантира, 

както постигане на качество, така и престижа на училището. 

Очакван ефект: Системата за управление на качеството в 

гимназията ще повиши привлекателността на предлаганото 

професионално образование, мотивацията за реализиране на трудовия 

пазар по придобитата квалификация, доверието на бизнеса към 

подготовката, осъществявана в училището. 

 

2.2. Разширяване на прилагането на модулна организация на 

професионалната подготовка 

Обучението, основано на модулен принцип, предоставя 

възможности на обучаемите да надграждат всеки учебен модул и всяко 

следващо ниво над предходните. Модулното обучение се базира на 

кредитната система и дава възможност на обучаваните да постигнат 

единиците резултати от учене, предвидени в ДОИ за придобиване на 

квалификация по професия или по част от професия. След оценяване и 
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валидиране на придобитите единици резултати от учене на обучавания 

се присъждат кредити за тези единици.  

Очакван ефект: Повишаване качеството на практическата 

подготовка, повишаване на адаптивността и възможностите за заетост 

на обучаваните, повишаване привлекателността на ПОО, създаване на 

възможности за постепенно натрупване на резултати от учене с цел 

придобиване на професионална квалификация в процеса на учене през 

целия живот 

 

2.3. Поощряване на иновациите в училище 

Подкрепа на креативността на учителите и учениците. 

Използване възможностите на електронното обучение и платформата 

Мудъл, уроци извън темата, гъвкавост в посещението на часовете, 

разнообразни методи на обучение – CLIR уроци, сугестопедични 

елементи, използване на интерактивна дъска и smart класна стая, 

провеждане на уроци на открито и извън училище. Използване на 

различни организационни модели на учебното време и разпределение на 

заетостта на учениците и учителите. 

Очакван ефект: Повишаване интереса и мотивацията на 

учениците за учене. Подкрепа на любопитството и любознателността. 

Подобряване на резултатите. Подобряване на ефективността в 

управление на класната стая.  

 

2.4. Подобряване резултатите на учениците 

Крайната цел на процеса на обучение е постигане на резултати 

от ученето. Функциите на професионалното училище са да бъдат 

постигнати заложените резултати, както в общообразователната област, 

така и в професионалната сфера. Това прави задачата особено сложна. В 

тази връзка трябва да продължи работата по подготовката за успешно 

представяне на учениците на ДЗИ, както и за успеха им на Държавните 

изпити по теория и практика на професията. С промените в новия закон 

се очаква в близките 1-2 години всички ученици да пренасочат усилията 

си за подготовка за явяване на втори ДЗИ към подготовка за изпитите 

по теория и практика на професията. Тъй като само за резултатите от 

матурата по БЕЛ се поддържа национална рейтинг скала, важно е да се 

постигне напредък в резултата на гимназията като цяло и да се постигне 

трайна тенденция към подобрение.  

Важен фактор за повишаване на резултатите е и участието в 

различни олимпиади и състезания, където традиционно имаме високи 
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постижения. Необходимо е разширяване на кръга от състезания, в които 

учениците участват, както и тематичните области на конкурсите.  

Очакван ефект: Трайно придвижване напред в националната 

рейтинг скала за резултати от ДЗИ по български език и литература. 

Повишаване резултатите на учениците и подобряване пригодността им 

за заетост. Постоянно увеличаване на процента на успешно 

дипломиралите се ученици на първа сесия до 99%. Достигане на 95% от 

учениците, придобили степен на професионална квалификация при 

завършване на средното си образование.  

 

3) Организационна култура и позитивен микроклимат; 

 

3.1. Етичен кодекс на институцията 

Създаването и най-вече спазването на Етичния кодекс в 

организацията ще подпомогне поддържането на спокойствие и добър 

микроклимат. Постепенното приспособяване към правила, поощряващи 

взаимното уважение, добронамереност, подкрепата на колеги, 

споделянето и търсенето на помощ. 

Прозрачността на действията също ще подпомогне подобряване 

на микроклимата, използването на разнообразни нетрадиционни методи 

на взаимодействие също е подходяща практика. 

 

3.2. Коучинг на персонала (психологическа подкрепа) и 

тиймбилдинг 

Често проблеми възникват поради натрупване на напрежение, 

възникнало в различни ежедневни ситуации, често дори не свързани с 

училището и работата. Сложните социално-икономически отношения от 

една страна и особеностите на съвременното младо поколение, 

предизвикват конфликт между желанието на учениците да работят по 

нов начин и невъзможността на голямата част от учителите да 

предложат нови решения. 

В тази ситуация все по-силно се откроява необходимостта от 

допълнителна подкрепа на учителите от специалисти, които могат да 

предоставят тренинг обучения според нуждите на конкретния човек, 

подкрепа и анализ на проблемите, с които конкретния учител се 

сблъсква, да се предложат решения и варианти за подобрение и 

преодоляване на критичните точки. 

Необходима е и повече екипна работа (по методически 

обединения, по класове, в които се преподава или просто на неформален 

принцип). Опознаването и споделянето, повишаване на взаимното 
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доверие, подчинението на общата цел на организацията, ще доведе и до 

подобряване на работата. Потенциал за организиране и реализиране на 

тази идея трябва да се търси във финансирането на допълнителни 

специалисти за подкрепа на личностното развитие. 

Очакван ефект: Позитивна работна атмосфера, спокойствие, 

обединение около една обща цел, взаимопомощ, екипност. От своя 

страна това ще доведе до значително подобряване и на резултатите от 

работата и привлекателността на институцията. 

 

4) Добър мениджмънт, съвременна образователна среда и 

високотехнологична МТБ; 

 

4.1. Прозрачно управление 

За подобряване прозрачността във взимане на решение и 

разпределение на задачите могат да бъдат използвани възможностите на 

информационните технологии и създадения училищен майкрософтски 

акаунт. За текущите задачи ще продължи поддържането на 

информационното табло в учителската стая. Необходимо е да бъде 

създадена по-ефективна и съответстваща на новите изисквания 

структура на информацията, която се поддържа в папка TEACHERS и е 

достъпна за всички учители. 

За подобряване на синхрона на задачите, може да се въведе 

календар на задачите, който всеки един учител и педагогически 

специалист да поддържа ежеседмично. Това ще подобри ефективността 

на работата и ще допринесе за прозрачността на всичко, което се случва 

в училище. 

Необходима е и актуализация на училищния сайт, която да 

отговори на изискванията в Новия закон, а също така с оглед 

международната дейност на училището ще трябва част от рубриките да 

се предлагат и на английски език. В сайта ще се обогати съдържанието 

на рубриката „Финанси“, като освен тримесечните отчети за 

изпълнението на бюджета ще бъдат качват и месечни анализи на 

приходите и разходите. 

Необходимо е да се засилят контролните и организационни 

функции на директора и зам. директорите за сметка на пряко 

изпълнение на конкретни учебни, възпитателни и административни 

дейности, които следва да бъдат разпределени между по-голяма част от 

учителите. 

Очакван ефект: Повишаване доверието в ефективността на 

взетите решения. Предотвратяване възникването на напрежение в 
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резултат на неправилно предадена или изкривена информация. 

Повишаване ефективността на управлението и делегиране на 

отговорности на повече хора. 

 

4.2. Осигуряване на достатъчно финансиране и средства в 

бюджета на училището 

Поради намаляване броя на учениците, както и поради 

предлагане на обучение по две специалности в една паралелка, се 

очаква тенденция на намаляване на бюджета на училището. Това ще 

доведе до ограничение на възможностите за финансиране на дейности 

по осигуряване на иновации, квалификация и въвеждане на нови 

методи, тъй като основната част на средствата ще отиват за заплати. 

По тази връзка трябва да се работи в две посоки – намаляване 

на разходите и увеличаване на приходите.  

За намаляването на разходите трябва да се направи подробен 

анализ за последната година. Най-сериозните пера са разходите за 

охрана и разходите за ел.енергия. При изпълнение на мерките за 

сигурност по Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ ще 

можем да елиминираме нощната охрана, чрез използване на СОТ и 

видео наблюдение. По този начин ще търсим намаляване на разходите 

за охрана. Вероятно намалението няма да е много съществено, поради 

постоянното увеличение на Спешно трябва да се пристъпи и към 

възможностите за договаряне на цените за доставка на ел.енергия на 

свободния пазар.  

За ограничаване разходите на енергия, вода и други 

консумативи ще търсим резерви в използване на по-изгодни условия, 

както и за смяна на доставчиците с оглед по-добри цени. 

За увеличаване на приходите трябва да се използват всички 

възможности за проектно финансиране. Да се търси предлагането на  

различни услуги, свързани с дейността на училището – за 

професионално обучение, за валидиране, за отдаване под наем, за 

туристически и екскурзоводски дейности. 

За тази цел ще трябва да търсим възможност за обособяване на 

отговорности на отделен човек, който да ръководи работата на Центъра 

за професионална обучение, както и за изготвянето и реализирането на 

проекти. В случай, че това не може да бъде поето от главен учител, 

подходящо би било да се търсят резерви за създаване на такава 

длъжност или вменяване на подобни задължения на първо време на 

единия от зам. директорите. За съжаление, както използването на главен 

учител, който има пълен норматив, така и зам.директор, който е по-



16 

 

важно да изпълнява функциите по организиране и контрол, ще понижи 

ефективността на работата в тази област, но в случай на липса на 

достатъчен бюджетен ресурс, няма да можем да си позволим друго 

решение. 

Очакван ефект: Осигуряване на достатъчно средства за 

дейността на училището. Оптимизация на разходите и привличане на 

приходи. Възможности за финансиране на допълнителни дейности, 

иновации, квалификация. 

 

4.3. Естетична учебна среда, енергийно ефективна сграда и 

съвременно оборудване и обзавеждане 

Към момента имаме проблем със състоянието на сградите на 

учебния и учебно-производствения корпус. Те се нуждаят от основен 

ремонт и саниране. Същото се отнася и за по-голямата част от класните 

стаи.  

Ремонтирането и изграждането на нов облик на учебните сгради 

ще бъде извършено по Оперативна програма „Региони в растеж“. Важно 

е да подходим максимално професионално и стриктно да следим 

изпълнението на планираните дейности, така че крайният резултат да 

бъде едно съвременно и приветливо училище. Освен саниране на 

сградата, в проекта са включени осигуряване на достъпна среда, 

пожароизвестителна уредба, ремонт на входа на училището, на двора и 

спортните площадки. Ще бъде подменена дограмата на двете сгради 

(където все още не е), ще се напарви ремонт и боядисване наголяма част 

от  учените кабинети, ще бъдат подменени настилките и ще се осигуря 

обзавеждане за част от стаите. 

По Националната програма за „Достъпно и сигурно училище“, е 

планирано изграждане на цялостна система за пропусквателен режим и 

сигурност  училище. В случай, че програмата не се реализира, трябва да 

се намерят други източници за осигуряване на безопасност и 

здравословни условия на труд.  

Относно оборудването и обзавеждането, с помощта на проекти, 

национални програма, както и със  средства от собствения бюджет сме 

успели да създадем отговарящи на съвременните технологии условия за 

обучение. Все още стои предизвикателството за осигуряване на 

достатъчно бърз и сигурен интернет на територията на цялото училище, 

както и използване на съвременните технологии от всички учители. Не 

трябва да се спира работата по постоянно поддържане на високо ниво 

на съвременно оборудване за предлагане на качествено професионално 

образование. За интернет се водят преговори за цялостно предоставяне 
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на оптична връзка и изграждане на wi-fi зони в училището. Необходимо 

е да бъдат използвани всички възможности, които националните 

програми и проектите, с различни източници на финансиране предлагат. 

Очакван ефект: Обновена, уютна, естетическа, сигурна и 

енергийно ефективна учебна среда. Съвременни условия за обучение и 

придобиване на професионална квалификация. Снижени разходи за 

енергия и консумативи. Привлечени бюджетни средства за иновации и 

квалификация. Използване на нови технологии, smart приложения и 

интерактивни класни стаи. Осигуряване на пълно покритие с 

високоскоростен интернет. 

 

5) Поддържане на висок имидж и конкурентоспособност; 

 

5.1 Участие и класиране на национални състезания и конкурси 

Едно от най-важните неща за създаване на обществен престиж 

са успехите на учениците и учителите от училището. Трябва да 

продължи създадената вече традиция за класиране на учениците в 

националните състезания по професиите от областта на икономиката, 

счетоводството, електрониката, хотелиерството и туризма. Важно е да 

бъдат подкрепени и участията в областни и национални олимпиади и 

състезания по различни общообразователни предмети и спорт. За тази 

цел трябва да се използват както възможностите на проектното 

финансиране, така и индивидуалната ангажираност на учителите за 

подготовката и представянето на учениците. 

Освен подготовката и самото участие, важно е да се дава и 

публичност на постиженията и резултатите, като се правят публикации 

в местните или национални медии, в интернет и в социалните мрежи. 

Очакван ефект: Високи постижения на учениците в в областта 

на професионалното обучение, литературата, технологиите и спорта. 

Поддържане на висок престиж сред обществеността. 

 

5.2 Участие в национални и международни проекти 

Участието на училището в национални и международни 

проекти допринася за повишаване на имиджа му, чрез създаване на нови 

възможности за развитие и израстване на учители и ученици.  

Необходимо е да се използват всички възможности за 

реализиране на проекти, финансирани от Европейски фондове, 

Оперативни програми и Национални инициативи. Важно е да 

продължим натрупания опит в тази сфера. Ежегодно ще се търсят 

възможности за организиране на мобилности с цел квалификация или 
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практика на ученици и учители в различни Европейски страни. Ще 

продължим партньорските инициативи с училища и организации от 

други държави, ще продължим да си сътрудничим и с училищата от 

Сърбия. Полезно е да използваме всички възможности по Националните 

програми на МОН, както и предложенията на различни 

неправителствени организации.  

За съжаление в настоящия програмен период не са планирани 

процедури за кандидатстване по процедури с конкурентен подбор. 

Единствената възможност е в областта на дуалното обучение. 

Предстои, обаче МОН да изпълни няколко по-крупни проекта 

като конкретен бенефициент, като най-съществените от тях са „Твоят 

час“ – за извънкласни дейности, „Ученически практики“, 

„Квалификация“. Това са добри възможности за предлагане на 

разнообразни извънкласни занимания, работа с проблемни ученици, 

работа в реална среда. 

Очакван ефект: Международен авторитет на гимназията. 

Създаване на разнообразни възможности за развитие на учениците. 

Условия за допълнителни доходи на учителите и придобиване на 

подходяща квалификация. Увеличаване на броя на мобилностите на 

ученици и учители. Международен обмен на добри практики. 

 

5.3 Резултатност и прозрачност в обучението и оценяването 

Системата за оценяване има най-висок принос към доказване на 

постигнатите от учениците резултати. В същото време, тя е и основен 

източник на конфликти между участниците в образователния процес. 

Повече от 10 години работим в посока създаване и функциониране на 

прозрачна и обектина система за оценяване, която разбира се, трябва да 

кореспондира и с методите на преподаване и общуване с учениците. 

Най-голям проблем възниква в процеса на устни изпитвания, защото 

там субективния фактор е най-силно изразен. С приемане на 

стандартите към новия закон ще имаме възможност да акцентираме 

върху процеса на учене, а не постоянно да се правят оценявания, които 

в повечето случаи действот демотивиращо. Необходимо е да се 

променят процедурите по оценяване, като се наблегне на повече и 

разнообразни начини за оценка, каквито са екипните проекти, казуси, 

портфолио. Важно е да може да се отчете и напредъка на всеки един 

ученик, като по всеки предмет учителя систематизира резултатите от 

работата му. 

Очакван ефект: Подобряване на мотивацията на учениците за 

учене, повишаване на актиността и интереса им към решаване на 
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различни видове проблеми. Прозрачна и ясна система за оценяване. 

Подобряване на резултатите. 

 

5.4 Организиране и провеждане на имиджови дейности. 

Подобряване работата на туристическия информационен 

център 

За поддържане имиджа на училището е важно то да присъства в 

живота на общността – на общината, областта, региона. За това е 

необходимо да се полагат усилия за участие в различни обществени 

инициативи, събития и мероприятия, като се представят уменията и 

възможностите на учениците. Като пример могат да се посочат 

инициативите: „Мениджър за един ден“, „Коледни и Никулденски 

празници“ в общината, Откриване на туристическия сезон, 

Организиране на кетеринг и представяния пред обществеността и 

родителите. Туристическия информационен център трябва да 

активизира дейността си, като поддържа предлагането на различни 

услуги за ученици и граждани – туристическа обиколка с екскурзовод, 

разходка с електромобил, ежедневна актуална туристическа 

информация на фейсбук страницата. Участието в различни конкурси и 

празници в общината, осъществяване на нестандартни инициативи по 

време на празници и събиране на повече хора в града. Провеждане на 

конкурса и фестивала „Дъга над Дунав“, предлагане на атракции и игри 

с използване на автентичните условия на крепостта „Баба Вида“, 

участие в „Туристическата борса Ваканция“ и т.н. 

Очакван ефект: Създаване на условия за придобиване на 

разнообразен опит за обществена активност и инициативност у 

учениците. Формиране на умения за представяне, постигане на 

сътрудничество и добра комуникация с различни институции. 

Информиране на обществеността за постиженията и възможностите на 

училището. Имиджова реклама. 

 

5.5 Поддържане на актуална информация във фейсбук 

страницата на училището, работа с медиите. 

Един от основните начини за присъствие в общественото 

пространство е използване възможностите на соцеалните мрежи и 

интернет. Освен нова структура на сайта е необходимо ежедневно да се 

актуализира информацията на училищната фейсбук старница, като се 

правят обществено достояние дейностите в училище. За всяко събитие 

организаторите трабва да представят информация и снимки за 

разпространение на резултатите и визуализиране. По-важните събития 
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трябва да бъдат отразявани и медийно. Въпреки, че местната телевизия 

не е много популярна, трябва да се заложи и на присъствие с реклами в 

нея. Добре е да има разписана и да се спазва процедурата за публичност 

и разпространение на инфорамиция в медиите. Добре трябва да се 

планират и по-сериозните медийни изяви.   

Очакван ефект: Присъствие на училището в публичното 

пространство. Информиране на обществеността за дейностите на 

училището. Популяризиране на професионалното обучение и 

възможностите, които се предлагат. Подобряване имиджа на 

гимназията. 

 

6) Квалификация на персонала и привличане на млади учители. 

 

6.1. Система за вътрешна квалификация 

Постоянно действащата квалификационна система в училище е 

вътрешно-кволификационната дейност. Споделянето и обсъждането на 

постиженията и проблемите трябва да стане сестемна практика в 

училище. За целта трябва да бъде решено в какъв формат ще се прави. 

Дали ще се използват съществуващите структури на методически 

обединения, ще се работи по класове или по неформални групи. 

Необходимо е ясно и прозрачно планиране на дейностите, въвеждане на 

система за регистриране и пирзнаване на квалификационните кредити. 

Документиране на проведената квалификация. Ще бъде стимулирано 

използването на съвременните технологии при обсъждане и анализ на 

проведените уроци, като всеки ще може да записва урока си и след това 

да го наблюдава и обсъжда с колегите в групата. За постигане на по-

голяма ефективност от вътрешно квалификационната дейност е добре 

да се изработи механизъм за планирането, провеждането и отчитането 

й. Може да бъде създаден и квалификационен модул за учителите в 

електронната система за обучение. С помощта на ИКТ могат да бъдат 

използвани и споделени облачни пространства за качване на материали 

и разработки. 

Очакван ефект: Подобряване ефективността на работа на 

учителите, споделяне и обсъждане на решения за подобряване на 

резултатите от работата. По-добра информираност и познаване на 

нормативната уредба.  

 

6.2. Участие в квалификационни курсове, според нуждите и 

интересите на учителите 
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Постоянно променащите условия, напредъкът в технологиите, 

научните новости в реалния сектор водят до необходимост от постоянно 

актуализиране на квалификацията на учителите в различни сектори и 

теми. Освен педагогически и методически теми, интерес за учитите 

представляват и различни въпроси по управление на класната стая, 

работа с родителите, използване на ИКТ, преодоляване на стреса, 

техники за създаване на екипи и управление на класа. За учителите по 

професионална подготовка е важно да поддържат актуална своята 

квалификация по въпроси от професионалне характер – нови методи за 

производство, промени в законодателството, нови технологии и т.н. За 

целта се налага да бъдат използвани възможноситте на различни 

външни организации за квалификация. Съгасно закона, всеки трябва да 

придобие определен минимален брой квалификационни кледити. Тази 

дейност трябва да бъде основна грижа на един от гладните учители. Ще 

продължи да се поддържа регистъра на квалификациите и въведената 

процедура за заявяване на учстие в такива дейности. Може да се 

помисли върху система за електорнно регистриране и поддържане на 

информация за квалификациите.  

Очакван ефект: .Повишаване на квалификацията на учителите 

по ключови теми с висока степен на важност за развитие и осигуряване 

на качество в училище. Подобряване на резултатите на учениците и 

ефективността на училището. 

 

6.3. Поддържане на учителско портфолио 

С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно 

образование се въвежда процедура по оценка на учителите, директорите 

и педагогическите специалисти. Това ще става на база портфолио на 

всеки един. Това налага въвеждане на модел на изработване и 

поддържане на лично портфолио. Нещо, което в някаква степен е 

поощрявано и до момента, провеждани са обучения и демонстрации за 

изработване, но като цяло няма голяма практика в прилагането му. 

Необходима е подкрепа за учителите в първоначалния етап на 

въвеждане на портфолиото. Така създаването му ще има и функцията на 

обобщаване на резултатите и мотивиране на учителите за по-добра 

работа. Портфолиото ще бъде и добър източник на инфорация за 

диференцирано заплащане в края на учебната година. 

Очакван ефект: Систематизиране на постиженията на 

учителите, подобряване на мотивацията. Възможност за поощряване на 

постиженията по обективни критерии и с документирани доказателства. 
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Ранно идентифициране на проблеми в работата и осигуряване на 

подкрепа за преодоляването им. 

 

6.4. Партньорство с ВУЗ-ове за привличане на учители-

стажанти и млади учители 

Често в разговори с учениците се поставя въпроса за липсата на 

млади учители. От една страна децата предпочитат да работят с по-

млади преподаватели, а от друга – младите учители внасят нови идеи и 

разнообразие в преподаването. Идеята за привличане на учители-

стажанти е от няколко години, но реализацията й е затруднена от 

липсата на висше учебно заведение наблизо. Въпреки това трабва да 

направим опит да реализираме този замисъл. Привличането на такива 

хора и партньорството с университетите ще доведе до повече 

възможности за разнообразяване на учебния процес, както и до 

използване на академичните постижения в педагогическата наука и 

технологиите. 

Очакван ефект: Поддържане на висока квалификация при 

водещите учители. Стимулиране на педагогическите специалисти за 

споделяне на опит и наставничество. Познаване и използване на 

научните постижения в педагогическата наука, директно от 

унивирситетите.  

 

7) Успешна реализация на учениците и връзка с ВУЗ; 

 

7.1. Осигуряване на работеща система за трансфер на кредити 

към висшето образование, чрез партньорство с 

университетите 

Към момента разполагаме с партньорски споразумения с пет 

български университета (НБУ, ВУЗФ, ТУ – Габрово, УНСС и ХТМУ). 

Все още държавните университети нямат опит в прилагане на идеята за 

трансфер на кредити между професионалното и висшето образование, 

но ясно личи интереса и готовността им това да се случи. Имаме 

започнати процедури в областта на техниката и икономиката. 

Необходимо е да запазим активната си позиция и да продължим да 

работим в тази посока. Добре е да се възползваме от предложението на 

университетите за провеждане на уроци от техни преподаватели, за 

организиране на обучения за учителите и на съвместни инициативи. 

Добре е да използваме контактите си с университетите и с цел 

предлагане на колежанско образование в контекста на ЗПОО и ЗВО. 
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Очакван ефект: Повишаване привлекателността на 

професионалното образование, скъсяване пътя за придобиване на ОКС 

бакалавър. Разкриване на възможности за придобиване на по-висока 

квалификационна и дори образователна степен.  

  

7.2. Изграждане и поддържане на база данни за реализацията на 

завършилите ученици и връзка с работадателите 

Крайната цел на образованието е да бъдат създадени 

предпоставки за успешна реализация на завършилите ученици. В 

днешния глобален свят е погрешно да се ръководим от нуждите 

единсвено и само на местната икономика, защото трудовия пазар е поне 

европейски, а до голяма степен и световен.  

За рейтинга и резултатността на една образователна 

институция, говори реализирането на учениците. До момента ние 

събираме данни за това какво се случва непосредствено след 

завършване на училище, но не стигаме до проследяване на развитието 

на младите хода. За тази цел е необходимо да реализираме идеята, която 

започнахме да обсъждаме още преди 2-3 години за създаване и 

поддържане на БД за завършилите ученици. В нея е добре да можем да 

проследим и личната оценка на завършилите и на техните работодатели. 

Тазо обратна връзка е ценна информация за внасяне на корекции в 

текущата ни работа – образователна, възпитателна, развиваща. 

Очакван ефект: Възможност за получаване на полезна 

информация за необходимите промени в организацията и съдържанието 

на работата в училище. Създаване на възможности за полезни връзки с 

успешни ученици на училището. 

 

7.3. Активизиране работата на алумни организацията и 

връзката с настоящите ученици 

С оглед създаване на устойчива училищна общност е важно да 

се създаде нагласа и отношение към развитието на училището. От 

голяма полза биха били срещите на поколенията, участие на успели в 

бизнеса и живота млади хора в часовете на класа и в разготори с 

ученици. Подкрепа за реализирне на различни инициативи. 

Съществуването на регистриран Алумни клуб, като неправителствена 

организация е добра предпоставка за организиране и провеждане на 

различни дейности. За съжаление през последните няколко години 

активността рязко спадна, участието по проекти затихна. Трабвя да 

намерим решение за активициране на работата на клуба и привлечане в 
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управлението му на няколко активни младежи, които да проявяват 

загриженост и инициатива. 

Очакван ефект: Създаване на училищна общност. 

Подобряване на мотивацията на учениците за учене и личен успех. 

Развитие на меки умения у децата, чрез споделяне на примери и 

успешни модели. Развитие на гражданска активност и доброволчество. 

 

8) Успешно партньорство с родителите и институциите; 

 

8.1. Активизиране работата на училищното настоятелство и 

привличане на родителите в работата на училището 

Преди няколко години беше извършена актуализация в състава и 

устава на училищното настоятелство. Въпреки това не се получи 

очакваната активност от страна на родителската общност. Въведени 

бяха предварителни родителски срещи с родителите и учениците от 

осми и девети клас, но не сме постигнали необходимата степен на 

ангажираност от тяхна страна. Общо мнение е, че ако успеем да 

привлечем родителите към общата ни цел, ще се получат по-добри 

резултати.  

В тази връзка трябва родителите да бъдат неизменна част от 

процедурите, които засягат учениците и работата в училище. Възможно 

е за целта да е необходима и допълнителна квалификация на учителите 

и персонала, както и споделен опит от други училища и 

неправителствени организации.  

Тясната връзка с родителите може да доведе и до поддържане на 

обществен престиж на училището, а също така и до финансова, 

материална и обществена подкрепа. 

Ще се наложи и известна промяна в организацията на работа на 

училищното настоятелство, продиктувана от навия Закон за 

предучилищното и училищното образование.  

Очакван ефект: Подкрепа за подобряване резултатите на 

учениците. Повишаване на обществения престиж на училището. 

Разширяване на възможностите за развитие и подобряване на условията 

за обучение в гимназията. 

 

8.2. Изграждане на Обществен съвет към училището 

Обществения съвет е нова структура в училищното образование. В 

тази връзка предстои неговото изграждане. От голяма важност е 

неговата дейност да допринесе за по-ефективното и резултатно 
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управление на училището. Важно е членовете му да са компетентни и 

мотивирани за работа в името на развитието на училището. Би било 

ненужно, ако се окаже, че работата е формална, а още по-страшно би 

станало, ако действията му доведат до обратен ефект в стремежа за 

подобряване на ситуацията в училище и успешното ни развитие на 

образователния пазар. 

Очакван ефект: Подобряване прозрачността в управлението на 

училището. Внасяне на обществена отговорност и контрол за развитие 

на гимназията. 

 

8.3. Подобряване на системата за информиране на родителите 

относно дейностите на училището и представянето на децата 

Връзката с родителите и най-вече поддържане на акуална 

информация, която да е достъпна за тях в последните една-две години, 

вместо да се подобрява, се влошава. Прекратихме използването на 

електронния дневник, в Мудъл не направихме достъпна информацията 

за родители, но ние не успяхме да въведем обучението по всички 

предмети да стане електронно. Освен оценките и отсъствията на 

учениците е добре до родителите да стига и информация за училищния 

живот. За тази все по-малко се използва и учелещния сайт, а се разчина 

на социалните мрежи. Трябва да се работи в посока осигуряване на 

достъп на родителте до информация за отсътвията, оценките и проявите 

на учениците. Това е предвидено и в новите стандарти. Не на последно 

място трябва да се открият и други пътища, освен социалните мрежи за 

подготвяне и споделяне с родителите на информация за училищния 

живот. За тази цел може да се издава бюлетин на класа, може да се 

изпращат благодарствени писма за постиженията на децата, може да се 

правят неформални срещи с родителите или нещо друго.  

Очакван ефект: Подобряване контрола от страна на 

родителите, подобряване резултатите на учениците. Повишаване на 

обществения престиж на училището. Въвличане на родителите в 

училищния живот. 

 

8.4. Сътрудничество с неправителствени организации 

Дългогодишна е традицията ни за партньорство с различни 

неправителствени организации. Използваме всички възможности за 

съвместна работа и за предлагане на различни дейности, които се 

организират и провеждат в сътрудничество с неправителствения сектор. 

Като пример могат да се посочат – АРРБЦ – Видин, „Достоен живот“, 
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„ДРОМ“, „Подкрепа за реализация“, „Брейн груп“ и много други. 

Съвместната ни работа засяга различни сфери на дейност – младежки 

инициативи, екология, предриемачество, туризъм, толерантност, 

превенция срещу зависимости, работа с родителите, спорт и много 

други. Важно е да бъде запазена постигната степен на актимност, като 

се търсят всички възможности за развитие на нови партньорства и 

съвместни участия в различни инициативи. 

Очакван ефект: Повишаване на обществения престиж на 

училището. Развитие на различни личностни качества у учениците, чрез 

участие в разнообразни инициативи и прояви. 

 

9) Възможности за работа в реална работна среда. 

 

9.1. Заздравяване на сътрудничеството с работодателите 

В професионалното образование най-важна е връзката с 

работодателите. Сътрудничеството в процеса на обучение и особено в 

практическото обучение, гарантира смисъла на цялата работа в 

училище. Практиката ни в тази сфера е дългогодишна. Имаме 

споразумения за сътрудничество с повече от 20 фирми в различни 

сектори. Всички производствени практики и част от учебните се 

провеждат в реална работна среда. Въпреки тежката икономическа 

ситуация в региона, успяваме да поддържаме контакти с работодатели 

от всички икономически сектори, по които предлагаме обучение. При 

провеждане на изпити за придобиване на квалификация във всички 

комисии участват представители на работодателите.  

 Тази традиция следва да продължи, като се търсят пътища за 

по-тясна ангажираност на работодателите към дейността на училището, 

особено в контекста на новия ЗПУО. Необходимо е да се преразгледат и 

актуализират партньорските споразумения и да се предоговорят 

ангажиментите на партньорите.  

Друга посока на работа е осъществяване на контакти с 

работодатели от други региони дори от други страни от ЕС или от 

съседни държави. В условията на глобалния свят и особено в рамките на 

ЕС, следва да се съобразим и с глобалния пазар на труда. 

Очакван ефект: Подобряване на връзката между бизнеса и 

образованието. Повишаване на обществения престиж на училището и 

привлекателността на професионалното образование. 
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9.2. Подобряване организацията на практическото обучение 

Часовете по учебна и производствена практика са преобладаващи 

в професионалното образование. Формирането на умения е ключов 

приоритет в нашата работа.  

За провеждане на учебните и лабораторни практики, в 

училището са създадени отлични условия. Осигурено е съвременно 

оборудване и възможности за качествено провеждане на практическото 

обучение.  

Производствената практика на 100% се провежда в условията на 

реална работна среда. Все по-често се забелязва интерес от страна на 

работодатели да предложат назначаване на учениците през летния сезон 

и осигуряване на съчетание между работа по трудов договор и 

стажуване. Особено голям е интереса в туристическия бранш.  

В резултат от реализацията на проект, финансиран от фондация 

„Роберт Бош“ имахме възможност да обсъдим практическото обучение 

с експерт от SES – Германия. Основните изводи, до които стигнахме са 

следните: 

- При организиране на производствените практики трябва ясно и 

конкретно да се договорят задълженията на всяка една от страните – 

работодател, училище и ученик (родител). Добре е за целта да се 

подпишат тристранни споразумения. Така както се прави при 

мобилностите с цел практика. Така ще се избегне възникването на 

недоразумения и пропиляване на време, през което не се прави нищо; 

- С възможностите, които предоставя новия закон, трябва добре да 

бъдат оценени всички практики и да се моделират времево в 

седмичното разписание, така че да са в най-подходящото време 

(например в края на учебната година или в период, който е най-

подходящ за фирмите и т.н.); 

- Наложително е да се преразгледа документацията, която се води по 

време на практиката, като се въведе подробен доклад за извършената 

работа, а за учебните практики подробни протоколи за проведените 

практически занятия; 

- Да се преразгледа процеса на оценяване, като се съгласува с 

работодателя начина на оценяване. 

Това изисква да се инвестират малко повече усилия в обучение 

и подготовка на самите работодатели или техни представители, които 

ще отговарят за стажантите. Можем да се възползваме и от проектите от 

типа на „Ученически практики“, по които се предлага и някакъв 

финансов стимул за наставниците. Може да се търсят и възможности за 

възлагане на часове по практика на представители на работодателите 
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при условия, че имат необходимата компетентност за организиране и 

провеждане на обучение. 

Условията за провеждане на практическо обучение и 

резултатите от него са едно от предимствата на професионалното 

образование, което може да доведе до подобряване на 

конкурентоспособността. 

Очакван ефект: Подобряване на практическите умения на 

учениците и пригодността им за заетост. Повишаване шансовете за 

намиране на работа. Повишаване на обществения престиж на 

училището и привлекателността на професионалното образование. 

 

9.3. Въвеждане на дуално обучение 

Дуалното обучение предполага по-добро ниво на практическа 

подготовка на учениците в съответствие с конкретните нужди на 

работодателите. Освен това при него преобладава ученето в реална 

работна среда, а учениците имат възможност да получават и 

възнаграждение. От една страна това ги поставя в положение на 

истински работници и служители на фирмата, а от друга – отношението 

на работодателя ще бъде различно. В момента, при организиране на 

производствените практики, работодателите обичайно не се отнасят към 

учениците с висока степен на изисквания и с грижа за тяхната 

подготовка. Не рядко ги оставят без конкретни задачи или дори ги 

освобождават по-рано от планираното работно време. 

При дуалното обучение, обаче, ангажиментите на 

работодателите и техните отговорности са значитнелно по-високи. В 

тази връзка трябва да положим усилия за намиране на работодатели, 

които са склонни да предложат работни места за дуално обучение, както 

и да поемат произтичащите от това задължение. Към момента, с оглед 

тежката икономическа ситуация в региона, можем да търсим потенциал 

за такава форма на обучение главно в областта на търговията. 

Необходимо е да направим стъпки за осъществяване на контакти 

с работодатели за обсъждане на потенциални възможности за дуално 

обучение. Можем да се възползваме и от схемата за безвъзмездна 

финансова подкрепа на проекти по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. Така ще можем да привлечем финансиране за 

експериментално въвеждане на подобна идея. 

Очакван ефект: Подобряване на практическите умения на 

учениците и пригодността им за заетост. Повишаване шансовете за 
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намиране на работа. Повишаване на привлекателността на 

професионалното образование. 

 

9.4. Разширяване на възможностите за мобилност на ученици и 

учители 

Над 15 годишна е практиката ни по реализиране на проекти за 

мобилност на ученици и учители в страни от ЕС. Главната цел на 

повечето проекти и провеждане на ученически практики, но в 

последните години имаме и редица партньорски проекти, които 

включват мобилности по различни теми от областта на училищното 

образование. Мобилността на учителите, която организираме е главно с 

цел обмяна на опит и осъществяване на наблюдение в организация – 

партньор. В процеса на подготовка на подобни проекти сме използвали 

различни подходи, включително сътрудничество в неправителствени 

организации, с училищното настоятелство, Алумни клуба на училището 

или създаване на консорциум от училища и НПО. Освен финансиране 

по програми на ЕС, в частност програма ЕРАЗЪМ+, използваме и 

различни други възможности за трансгранично сътрудничество или 

програми на различни международни организации. 

В тази връзка следва да продължим активната работа по това 

направление, като използваме всички възможности за организиране на 

мобилности с цел практика, обучение, обмяна на добри практики, 

наблюдение и други, както за ученици, така и за учители. Важно е да се 

разшири и кръга от хора, които подготвят, управляват и реализират 

подобни проекти.  

Очакван ефект: Подобряване на практическите умения на 

учениците и учителите. Повишаване на чуждоезиковите умения, 

интеркултурните компетентности, придобиване на нови социални и 

личностни качества. Глобализиране на предлаганото професионално 

образование и издигане на международния престиж на училището. 

 

9.5. Създаване на възможности за приходи от дейности, свързани 

с учебно-производствените практики 

В съответствие със закона, професионалните гимназии имат 

правото да реализират приходи освен от наеми на имущество и от 

учебно-производствена дейности. Към момента не използваме 

потенциала на тази възможност.  

Като предложение за трансграничен проект беше разработена 

схема за създаване на учебно кафене, където да се произвеждат и 

предлагат сладкиши с марката „Феникс кафе“.  Най-голям потенциал 
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има за професиите в област „Туризъм“. В сектор „Електроника и 

компютърна техника“ също могат да се търсят идеи за обвързване на 

обучението с реалните приходи от дейност.  

Учебните компании през последните години показват все по-

слаби резултати и липса на мотивация у учениците за предприемачество 

и инициативност. Необходимо е да намерим решение за възвръщане на 

интереса към тези форми на практическо обучение. 

Очакван ефект: Осигуряване на допълнителни средства за 

финансиране дейности на училището. Създаване на възможности за 

повишаване доходите на персонала и подобряване на социалния статус 

на работещите в училището. 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ 

Финансирането на изпълнението на стратегията ще стане главно 

чрез следните източници: 

- Бюджета на училището; 

- Националните програми на МОН; 

- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“; 

- Оперативна програма „Региони в растеж“; 

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

- Програма „ЕРАЗЪМ+“  

 

Възможности за финансиране ще търсим и по всички възможни 

партньорства с НПО, работодатели, международни проекти и програми. 

Засилване на активността в предлагане на образователни услуги, 

собствени приходи от наеми и учебно-производствена дейност са друг 

източник на финансиране. 

 



ІV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  
 

1. Гарантирано покриване на ДОИ за средно образование; 

2. Високо ниво на професионална подготовка, сертифицирана по Европас и с издаване на приложение към 

сертификат; 

3. Акцентиране върху резултатите от чуждоезиковото обучение; 

4. По-широко използване на разнообразни методи на обучение, насочени към потребностите и личностното 

развитие на учениците и към по-добрата им практическа подготовка; 

5. Поддържане на широки международни контакти с цел гарантиране на европейско качество на обучението и 

мобилност на ученици и учители; 

6. Разширяване на предлаганите професии и въвеждане на ІV степен на квалификация; 

7. Проучване и подготовка на условия за предлагане на обучение, което ще отговори на нужди, които ще 

възникнат в бъдеще. 

 


