
Съгласно ЗАКОН 
за предучилищното и 

училищното образование 

 

СТРАТЕГИЯ НА  

ПГ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-  

ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2020г 

„ ПРОМЕНЯМЕ НАСТОЯЩЕТО, ЗА ДА 

ИЗГРАЖДАМЕ БЪДЕЩЕТО” 

Колектив от ПГ „ Проф. д-р Асен Златаров“ - 
Димитровград 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В управленската практика на Република България се използват 

дългосрочни, средносрочни и краткосрочни документи за стратегическо 

планиране. Нашата стратегия е краткосрочна със срок на изпълнение от 1 

до 3 години. 

I. Анализ на състоянието на сектора 

 
Факторите, оказващи влияние върху развитието на професионалното 

образование в Димитровград са: 

 Намаляване общия брой на учащите се; 

 Застаряване на местното население; 

Трудностите с намирането на работа и разминаването между 

придобитата квалификация и възможността за  реализация водят до отлив 

от професионалното образование на немалка част от младите хора. 

Наложителни са мерки за стимулиране на обучението по търсените 

на пазара на труда професии, степен на квалификациите, съобразно 

степента на развитие на регионалната икономика и заявените 

инвестиционни намерения, като продължава политиката за достъп до 

образование на учениците от специфични целеви групи.  

Приоритетна цел  на Община Димитровград е „ превръщането на 

населението в младежка възраст в достойни,пълноценни и заинтересувани 

граждани, което е и целенасочен общоевропейскистремеж. Създаването 

на възможности за неформално обучение, професионално,социално и 

личностно реализиране на младите хора, за участие в обществения 

иикономическия живот, за приобщаване в управлението на местно ниво е 

стратегическизначим елемент, с доказана ефективност и благоприятно 

въздействие“3. 

III. Програмна система. Визия за развитието на гимназията; 

Мисия на сектора. Ценност. Глобална цел 

1. Програмна система по закона за ЗПУО 

Нормативна рамка Съгласно Конституцията на Р България държавата 

създава условия за организиране и провеждане на професионално 

образование и обучение.  Отправно значение за развитието на системата 

за ПОО има Законът за народната просвета (ЗНП), който урежда 

устройството, функциите и управлението на системата на народната 
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просвета. Със Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план (ЗСООМУП) се определят условията и редът за 

завършване на  степен на образование и за преминаване в следващата 

степен, както и характеристиките на общообразователния минимум и на 

учебния план. Законът за професионалното образование и обучение 

(ЗПОО) има решаващо значение за развитието на системата на ПОО и за 

осигуряването на качество на ПОО.   Законът регламентира управлението 

на системата за професионално образование и обучение на трипартиен 

принцип на национално, регионално и местно равнище, организацията, 

институциите и финансирането на системата на професионалното 

образование и обучение. Кодексът  на труда (КТ) регламентира 

социалното партньорство и  колективното трудово договаряне, както и 

индивидуалните трудови договори, чрез които дейностите по ПОО могат 

да  получат широка обществена подкрепа и оптимално реализиране в 

предприятията.  Законът за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) урежда 

обществените отношения при професионалното ориентиране и 

обучението на възрастни.  Законът за признаване на професионални 

квалификации (ЗППК) е приет в отговор на изискванията на Европейския 

съюз за пълно уреждане в българското законодателство на материята, 

свързана с признаване на професионални квалификации на гражданите на 

държави членки на Европейския съюз и на гражданите на трети страни.   

Законът за народните читалища (ЗНЧ) регламентира възможностите 

занеформално обучение на деца и възрастни. 

2. Визияза развитие на ПГ 

ПГ трябва да продължи да бъде водеща институция в областта на 

професионалното образование в региона , даваща много добра 

общообразователна подготовка. Завършващите ученици ще бъдат с 

висока общообразователна подготовка и умения за учене през целия 

живот, с професионална квалификация за успешна реализация в 

бързопроменящия се пазар на  труда.  

Навлизането на пазарните отношения в професионалното обучение 

предполага както конкуренция така и сътрудничество между отделните 

институции. 

Процесите на сътрудничество се обуславят от няколко фактора: 

• Общи цели и задачи заложени в Закона за професионално 

образование и обучение; 

• Необходимостта от по - ефективно използване на 

съществуващата в училищата и ВУЗ-овете материална база и 

преподаватели; 
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• Усвояването на практически умения в реална производствена 

среда; 

• Динамичния характер на пазара на труда; 

• Финансиране на обучението от страна на работодателите; 

• Съвместно планиране на приема в училищата и ВУЗ овете; 

• Участие в международни програми; 

• Целево изразходване на бюджетни средства; 

• Постигане на високо качество на услугите; 

• Съвместна оценка на обучението; 

• Ученето през целия живот; 

• Новите технологии - дистанционното обучение и др.  

 

ПГ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ще осигурява на своите 

ученици: 

• формиране на широк спектър от професионални компетенции 

и възможности за придобиване на втора и трета степен на професионална 

квалификация и допълнителна професионална квалификация; 

• участие в международни проекти, спечелени от училището, 

или в партньорства с бизнеса – за провеждане на учебни и 

производствени практики, включване в стажантски и стипендиански 

програми и др. 

• компетентност за успешно включване в академичната среда на 

висшите училища, колежи и университети; 

• възможност за участие в различни извънкласни и 

извънучилищни дейности, свързани със спорта, с гражданското и 

здравното образование, както и с изкуствата; 

• възможност за провеждане на практики съвместно с 

преподаватели от ВУЗ и разширяване на знанията в съответните области и 

направления. 

ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” разполага с преподаватели с 

висока квалификация и стремеж за непрекъснато самоусъвършенстване, 

владеещи модерни образователни технологии. 

 

ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ще бъде училищен център с 

развита инфраструктура и много добър стандарт на материалната среда. 

 

3. Мисия и училищенпрофил 
 

Мисията на ПГ”Проф.д-р Асен Златаров” е: 

 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

1. Да бъде ориентирана към своите ученици, училищна институция за 

изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото 

си развитие. 

2. Да бъде среда за развитие на социално загрижени личности, която 

подготвя хората за живот в условията на демокрация, гражданско 

общество, пазарни отношения, европейска интеграция и 

глобализация. 

3. Да осигурява общо и тясно специализирано образование, основано 

на Държавните общообразователни изисквания и връзка с 

практиката. 

4. Да бъде предприемчива училищна институция, основана на връзката 

между образование и практика, която реагира на пазарните и 

социалните интереси, като създава нови практики. 

5.  Да осъществява сътрудничество – Професионална гимназия, ВУЗ, 

лицензирани центрове за професионално обучение, различни 

общински организации и обществените съвети1. 
 

Училищен профил 

 

ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”определясвояучилищенпрофил в 

областта на: 

 Общообразователната подготовка (средното образование); 

 Химичните технологии; 

 Хранителните технологии; 

 Електротехниката и енергетиката; 

 Автоматизацията и новите технологии; 

 Икономиката и мениджмънта; 

 Гражданското образование; 

 Здравното образование. 

4. Ценност. Ценностите по националната стратегия (от закона за ЗПУО) 

5. Глобална цел - по националната стратегия (от закона за ЗПУО) 

Европеизирането на българското образование и обучение с цел 

адаптирането му към икономика на знанието е основен държавен 

приоритет. Това налага създаването на нормативна рамка, очертаваща 

изпреварващо посоката на развитие на детската градина и училището в 

следващите 10-15 години. 

В тази връзка, имайки предвид динамично променящите се потребности в 

съвременния свят, фундаментални принципи на една модерна и устойчива 

образователна система безусловно са: 
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Равенство – образователната система трябва да осигурява равенство на 

достъпа, участието и ползата за всички, участващи в образователния 

процес в зависимост от техните нужди и способности. Само така всеки 

обучаващ се ще има възможност да разкрие своя потенциал.  

Партньорство – този принцип включва активно сътрудничество между 

всички пряко и косвено свързани с образователния процес – държавни 

институции, учители, ръководства на учебните заведения, синдикати, 

родители, ученици. Това сътрудничество трябва да е основано на ясно 

разпределени права и отговорности на всички участници, които да 

повишат прозрачността и отчетността. 

Качество – този принцип включва множество елементи: качество на 

учебната програма, и средства, подпомагащи учебния процес, качество на 

училищния и институционалния мениджмънт. Съвкупността от всички 

тези елементи детерминира равните на-високи стандарти на обучение на 

всеки ученик, чрез които са постига общата ефикасност на образователната 

система.  

Отвореност – училищата, квалификационните центрове и университетите 

трябва да бъдат отворени към света: да засилват своите контакти с 

местната среда (фирми и работодатели). Освен това образователната 

система трябва да бъде открита към културата на чуждите страни, което 

повишава нейната ефикасност. 

6. Основните цели на предучилищното и училищното образование са 

представени в чл. 5 от Закона. Те са: 

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност; 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за 

устойчиво развитие; 

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и 

ученик и насърчаване на развитието и реализацията им; 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през 

целия живот; 
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7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и 

свободи, на активното и отговорното гражданско участие; 

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на 

всеки гражданин; 

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания; 

10. Познаване на националните, европейските и световните 

културни ценности и традиции; 

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални 

процеси, тенденции и техните взаимовръзки; 

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от 

членството в Европейския съюз.“ [2, 2-3] 

Появата на ясно формулирани цели в този Закон е крачка напред в 

нормативната уредба в областта на средното образование. За сравнение 

можем да посочим, че в Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план са записани само 

основните цели на общообразователната подготовка [3, 3] 

IV. Водещи принципи при изпълнение на стратегията; 

 принципът на партньорство, 

  принципът на допълняемост, 

  принципът на концентрация и др. 

V. Стратегически цели на училищната политика; 

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като 

институция, научно, културно и спортно средище. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и 

защита на децата в училището 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и 

ефективността на училищното образование и подготовка ( +система за 

оценка и самооценка на персонал по ЗПУО) 

Цел управление на качеството се въвеждат нови процедури по 

оценяване и самооценяване. В Закона е записано, че самооценяването „е 

насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 
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3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, 

определени от детската градина или училището.“ [2, 100] Оценяването 

ще се извършва чрез самооценяване и инспектиране, като второто ще се 

осъществява от Националния инспекторат по образованието. На всеки 

пет години ще се извършва поне по една инспекция на всяка детска 

градина и всяко училище. [2, 101] Критериите за самооценка са описани в 

съответния стандарт. 

Приоритетно направление  

4: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация 

и обучение 

Приоритетно направление  

5: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности 

на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности 

Приоритетно направление  

6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и 

активни връзки с общественост, НПО и органи чл2 ал.2 от ЗПУО 

Приоритетно направление 7. Развитие и подобрения във външната 

и вътрешна среда на училището 

Приоритетно направление  

8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 

публична изява, инициатива и творчество 

Приоритетно направление 

 9: Участие в програми и проекти (национални и вътрешни) 

Приоритетно направление  

10: Училищна имиджова политика:е-политика, работа с медии и 

външни звена изграждащи имидж на учебното заведение. 

Приоритетно направление  

11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие (темпове, 

етапи) 

Приоритетно направление  

12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации. 

V. Цели 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

Стратегически цели(дългосрочни) 

Оперативни цели (краткосрочни в годишния план за дейността) 

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните 

Релевантност (целите трябва да стимулират институцията да изпълнява 

своята мисия); 

Реалистичност на подхода (целите трябва да бъдат реалистични, като се 

отчитат външните и вътрешните фактори); 

Мотивираност (целите трябва да стимулират дейностите в рамките на 

съответната област на политиката); 

Прозрачност/разбираемост (целите трябва да бъдат определени просто и 

ясно); 

Ангажираност/задължителност (целите трябва да предопределят 

задълженията); 

Хармонизираност (целите в областта на политиката и звената вътре в 

институцията трябва да бъдат в тясна взаимна връзка). 

VI. Дейности за постигане на целите (план за действие); 

Приоритети в развитието на ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ” 
 

Постигането на визията за гимназията предполага следването на 5 основни 

приоритета. Всеки приоритет ще се реализира чрез система от проекти по 

стратегическа рамка. 

 Висококачествена и ефективнаобщообразователна и професионална 

подготовка- «Да бъдемпрофесионалисти» 

 Адаптиране на формалното професионално обучение към европейските 

изисквания на пазара на труда –«Визи за пазарана труда» 

 Изграждане и практическо изпитание на механизъм за взаимодействие 

между основните акционери в образованието2 на местно ниво – 

«Инициатива, участие, отговорност» 

 ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” -  водеща институция в областта на 

професионалното образование врегиона– «Развитие на човешкия 

потенциал» 

 Възобновяване на Интеграциония център в училище “Сега Тук Има 

Всичко” /СТИВ/, да продължи и се доразвие работата на клуб “Млад 

електротехник” и клуб “Млад изследовател” - «Да направим училището 

привлекателно за младите хора » 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

 

Стратегически проекти по приоритети 

 
Приоритет“ Висококачествена и ефективна общообразователна и 

професионална подготовка“- Да бъдем професионалисти 

Проекти: 

1.1  Оптимизиране на учебно-възпитателния процес и използване на 

всички възможни организационни форми, в това число и 

дистанционно, модулно, задочно и индивидуално /най-вече за 

придобиване на кредити/. 

1.2  Усъвършенстване на подготовката за придобиване на СПК-и за 

всички специалности, както и на съответнатадопълнителна 

квалификация по направления, чрез увеличаванепродължителността 

и периодичността на практическите занятия в реални условия. 

Прилагане на европейски инструменти за оценка на знанията и 

професионалните компетенции, отговарящи на ДОС.  

1.3  Валидирането на УИС като основен механизъм за осъществяване на 

уеббазираното обучение, комуникациите между различните 

специалности, както и между учители и ученици, осигуряване на 

елетронно съдържание по различни учебни предмети и изготвянето 

на характеристиките на учениците. 

1.4  Чуждоезиково обучение – 1 чуждезик, 2 чужд език, чужд език по 

професията 

1.5  Развитие на материалната средакъмПрограми – Изграждане на 

специализираникабинети за чуждоезиково обучение и гражданско 

образование ;Доизграждане на фитнес зала; 

1.6  Собствено производство – проучване на възможностите за 

организиране на частичен производствен процес, в който да се 

включат учениците. 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

Приоритет “Адаптиране на формалното професионално обучение 

къмевропейскитеизисквания на пазарана труда “ 

Визи за пазарана труда 

 

Проекти: 

 

2.1 Обучение по програмите на Джуниър Ачийвмънт – Ученическа 

компания, Виртуално предприятие, Бизнес етика. 

2.2 Участие в международни проекти по програмите Еразъм+и  др. 

2.3 Включване в стажантските програми на фирми-работодатели. 

2.4 Създаване и оптимизиране на модулни програми за: 

 - проучванепазарана труда и изисквания на работодателите на 

местнониво;  

-  ефективно взаимодействие между гимназията и фирмите- работодатели; 

-  предприемачество и бизнес 

 - проучване на интересите, професионалната насоченост и 

професионална консултация на ученици, завършващи основно 

образование през 2017, 2018 и 2019 год. 

2.5 Прилагане на Европейска система за трансфер на кредити в областта 

на професионалното образование и обучение, включване в системата за 

валидиране на квалификации, придобити чрез неформално и 

самостоятелноучене и акредитация на предишен опит „Учене презцелия 

живот”. В последствие прераства в приоритет. 

Приоритет: „Изграждане и практическо изпитание на механизми за 

включване в Европейскакредитна система за професионално 

образование” 

 

 

 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

Приоритет: ”Изграждане и практическо изпитание на механизъм за 

взаимодействие между основните акционери в образованието на 

местно ниво” 

 
Инициатива, участие, отговорност 

Проекти: 

3.1 «Подай ръка» - програми и инициативи за превенция за отпадане от 

училище. 

3.2 Разработване на проекти по предложения на Ученическиясъвет под 

ръководството на Училищнотонастоятелство. 

3.3 Разработване на програми и проекти, насоченикъмдесегрегацията и 

интеграцията на ученици от етническитегрупи. 

Приоритет ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” - водеща институция 

в областта на професионалното образование в региона” 

Развитие на човешкия потенциал 
 

Проекти: 

4.1 Системно и многостранноизследване на качеството на дейностите и 

процесите в ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”. 

4.2 Стимулиране на преподавателите за повишаване на тяхната 

квалификация и осигуряване на условия за това. 

4.3 Въвежданенасистема за диференциранозаплащане на труда, 

обвързанасъс система за атестиране на персонала и система за качество. 

4.4 Изграждане на интегрирана информационна система, която да 

осигури прозрачност на качеството на учебно-възпитателнияпроцес.  

4.5 Участие в семинари и конференции по теми, свързани с развитието 

на стандартите за професионална квалификация, представянето на най-

добрите практики в обучението и др. 

4.6 Организиране на срещи за обмен на добри практики в 

професионалното образование на регионално ниво. 



1.обществените съвети - нова структура в образованието, която трябва да приобщи максимално 

обществото и общността към всяко училище, за да се знае какво се случва там по отношение на бюджета, 

на учебните планове и на цялостната организация. 

2.акционери в образованието-учителскаобщност, родителскаобщност, ученици, местни власти и 

местниоргани в областта на образованието;  
3.Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград  за периода 2013-2017 г. 

 

Приоритетвъзобновяване на дейността  

на  „Интеграционенцентър в училище СТИВ”, 

продължаване дейността на клуб“ Млад електротехник“ и 

„Млад изследовател“ 

 

Данаправим училищетопривлекателно за младите хора 
 

Проекти: 
 

5.1. „Питам и търся” – ПИТЪР 

 

5.2. Реализиране на програма “Спортът на всяко ниво - най-доброто 

училище на всички нива”. 
 

5.3. Провеждане на лекции, семинари и обучения, 

свързанисъсздравното образование. 

5.4. Провеждане на съвместни мероприятия с ТУ гр. Габрово и ХТУ 

гр. Пловдив 
 

Работни програми: 

 

- Изграждане на специализираникабинети по чуждоезиково обучение и 

гражданско образование;  

-  Доизгражданенафитнесзала. 

- ОптимизираненаИнформационнатасистема 

- Подновяванена договорите /сключванена нови/ с фирмите-

работодатели за провеждане на учебна и производствена практика. 

- Разработване на съвместнипрограми за прилагане на системата за 

трансфер на кредити и акредитация на предишен опит. 


