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ПРИЛОЖЕНИЕ № -  
към Стратегия за развитието на училището  

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  

по изпълнение на Стратегията за развитие на  

Професионална Гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"  

за периода – 2019год. - 2020 год. 

 



Стратегическа цел  Основни дейности  Конкретни дейности  Очакван резултат  Осигурява се от:  

Утвърждава

не на 

училището 

като 

институция, 

научно, 

културно и 

спортно 

средище.  

 

Работа по приетата 

програма за 

извънкласни дейности 

Дейности в 

изпълнение на спортния 

календар  

Участие в 

кулинарен празник на 

тема „С гозбите на 

дедите ни“ с автентични 

ястия, организирано от 

читалище „В.Левски 

1929“ с. Сталево . 

 Провеждане на 

традиционното парти 

„У дома сме“ за 

посрещане на 

осмокласниците и 

приобщаването им към 

ценностите и 

традициите на 

гимназията  

 Посрещане на 

ученици от основните 

училища в общината, 

във връзка с 

Европейската седмица 

на професионалните 

умения и организирания 

от РУО-Хасково „Ден 

Работа по приетата програма 

за извънкласни дейности 

Дейности в изпълнение 

на спортния календар  

 Инициативи, свързани с 

„Европейски ден на спорта“ 

– футбол, волейбол, 

баскетбол, щафетно бягане, 

тенис на маса и федербал 

 Майсторско управление на 

велосипеди 

 Крос „Златна есен“  

 Общинско първенство по 

тенис на маса – 8-10 клас – 

завоювани I и III място 

 Общинско първенство по 

волейбол – 8-10 клас – II 

място 

 Общинско първенство по 

футбол – 8-10 клас - III 

място 

 Областно първенство по 

тенис на маса – I място 

 Волейболен турнир за 

патронен празник 

 Новогодишен и 

осмомартенски волейболен 

турнир 

 Спортен празник по случай 

Деня на спорта 

Работа по приетата 

програма за извънкласни 

дейности 

Дейности в 

изпълнение на спортния 

календар  

 Инициативи, свързани с 

„Европейски ден на 

спорта“ – футбол, 

волейбол, баскетбол, 

щафетно бягане, тенис 

на маса и федербал 

 Майсторско управление 

на велосипеди 

 Крос „Златна есен“  

 Общинско първенство по 

тенис на маса – 8-10 

клас – завоювани I и III 

място 

 Общинско първенство по 

волейбол – 8-10 клас – 

II място 

 Общинско първенство по 

футбол – 8-10 клас - III 

място 

 Областно първенство по 

тенис на маса – I място 

 Волейболен турнир за 

патронен празник 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

 
 

 

Община 

Димитровград 

 

 

 

Община 

Димитровград 

 

Община 

Димитровград 

 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 



на отворените учебни 

работилници“ и 

запознаването им с 

професиите, изучаващи 

се в гимназията 

Отбелязване на 

Деня на народните 

будители – изготвени 

табла, портрети и 

презентации 

Представяне на 

Коледни празнични 

обичаи 

Участие на ученици 

и преподаватели в 

празник на Община 

Димитровград – 

Запалване на коледната 

елха с приготвяне и 

декориране на меденки.  

Отбелязване на 

Международния ден на 

майчиния език 
 

Участие в кулинарен 

празник на тема „С гозбите 

на дедите ни“ с автентични 

ястия, организирано от 

читалище „В.Левски 1929“ с. 

Сталево . 

 Провеждане на 

традиционното парти „У 

дома сме“ за посрещане на 

осмокласниците и 

приобщаването им към 

ценностите и традициите на 

гимназията  

 Посрещане на ученици 

от основните училища в 

общината, във връзка с 

Европейската седмица на 

професионалните умения и 

организирания от РУО-

Хасково „Ден на отворените 

учебни работилници“ и 

запознаването им с 

професиите, изучаващи се в 

гимназията 

Отбелязване на Деня на 

народните будители – 

изготвени табла, портрети и 

презентации 

Представяне на Коледни 

празнични обичаи 

Участие на ученици и 

преподаватели в празник на 

 Новогодишен и 

осмомартенски 

волейболен турнир 

 Спортен празник по 

случай Деня на спорта 

Участие в кулинарен 

празник на тема „С 

гозбите на дедите ни“ с 

автентични ястия, 

организирано от 

читалище „В.Левски 

1929“ с. Сталево . 

 Провеждане на 

традиционното парти „У 

дома сме“ за посрещане 

на осмокласниците и 

приобщаването им към 

ценностите и традициите 

на гимназията  

 Посрещане на 

ученици от основните 

училища в общината, във 

връзка с Европейската 

седмица на 

професионалните умения 

и организирания от РУО-

Хасково „Ден на 

отворените учебни 

работилници“ и 

запознаването им с 

професиите, изучаващи 

се в гимназията 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

Делегиран 
бюджет  

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

 

 

Делегиран 
бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет  



Община Димитровград – 

Запалване на коледната елха 

с приготвяне и декориране на 

меденки.  

Отбелязване на 

Международния ден на 

майчиния език 
 

Отбелязване на Деня 

на народните будители – 

изготвени табла, 

портрети и презентации 

Представяне на 

Коледни празнични 

обичаи 

Участие на ученици 

и преподаватели в 

празник на Община 

Димитровград – 

Запалване на коледната 

елха с приготвяне и 

декориране на меденки.  

Отбелязване на 

Международния ден на 

майчиния език 
 

 

Собствени 

приходи 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

Собствени 

приходи 

 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

Осигуряван

е на 

стабилност, 

ред и 

защита на 

децата в 

училището  

 

Поддържане на 

системата за 

видеонаблюдение в 

училището и 

общежитието 

Поддържане в 

актуално състояние 

управленската 

информационна 

система 

Admin – PRO чрез 

въвеждане на 

информация за 

новопостъпили ученици 

Поддържане на 

системата за 

видеонаблюдение в 

училището и общежитието 

Поддържане в актуално 

състояние управленската 

информационна система 

Admin – PRO чрез въвеждане 

на информация за 

новопостъпили ученици и 

служители Направена 

застраховка „Живот“ на 

всички ученици и учители 

Поддържане на 

системата за 

видеонаблюдение в 

училището и 

общежитието 

Поддържане в 

актуално състояние 

управленската 

информационна система 

Admin – PRO чрез 

въвеждане на 

информация за 

новопостъпили ученици 

и служители 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и служители 

Направена 

застраховка „Живот“ на 

всички ученици и 

учители 

Проведена беседа в 

часа на класа за 

безопасност при 

движение и сигурност 

на пътя 

Организирано 

ежедневно дежурство 

на учители 

За осигуряване на 

безопасна работа в 

часовете по практика се 

провеждат 

инструктажи – начални, 

периодични и 

ежедневни 

Разработен План за 

защита при бедствия и 

аварии и проигран един 

път / вторият бе 

отменен поради 

извънредната ситуация 

в Р България/ 

 Изготвен 

Правилник по ЗБУТ 

Проведена беседа в часа 

на класа за безопасност при 

движение и сигурност на 

пътя 

Организирано ежедневно 

дежурство на учители 

За осигуряване на 

безопасна работа в часовете 

по практика се провеждат 

инструктажи – начални, 

периодични и ежедневни 

Разработен План за 

защита при бедствия и 

аварии и проигран един път / 

вторият бе отменен поради 

извънредната ситуация в Р 

България/ 

 Изготвен Правилник по 

ЗБУТ 

 

Направена 

застраховка „Живот“ на 

всички ученици и 

учители 

Проведена беседа в 

часа на класа за 

безопасност при 

движение и сигурност на 

пътя 

Организирано 

ежедневно дежурство на 

учители 

За осигуряване на 

безопасна работа в 

часовете по практика се 

провеждат 

инструктажи – начални, 

периодични и ежедневни 

Разработен План за 

защита при бедствия и 

аварии и проигран един 

път / вторият бе отменен 

поради извънредната 

ситуация в Р България/ 

 Изготвен Правилник 

по ЗБУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Повишаван

е на 

качеството 

и 

ефективнос

тта на 

училищното 

образование 

и 

подготовка ( 

система за 

оценка и 

самооценка 

на персонал 

по ЗПУО)  

 

Дейности  за 

повишаване на 

качеството и 

ефективността на 

училищното 

образование и 

подготовка ( система за 

оценка и самооценка на 

персонал по ЗПУО)  



Действия и мерки за 

повишаване на качеството и 

ефективността на 

училищното образование и 

подготовка ( система за 

оценка и самооценка на 

персонал по ЗПУО)  



Повишаване на 

качеството и 

ефективността на 

училищното образование 

и подготовка ( система за 

оценка и самооценка на 

персонал по ЗПУО)  



 

Усъвършенс

тване 

системата за 

квалификац

ия, 

преквалифи

кация и 

обучение  

 

 

В МО – обсъждане 

на уроци 

Работа с учебна 

документация и работа 

с електронен дневник 

Сравнителен анализ 

на резултатите от 

входно ниво 

Дискусия 

„Приобщаващо 

образование“ 

Създаване и 

въвеждане на 

В МО – обсъждане на 

уроци 

Работа с учебна 

документация и работа с 

електронен дневник 

Сравнителен анализ на 

резултатите от входно ниво 


Дискусия „Приобщаващо 

образование“ 



Създаване и въвеждане 

на иновативни практики в 

В МО – обсъждане 

на уроци 

Работа с учебна 

документация и работа с 

електронен дневник 

Сравнителен анализ 

на резултатите от входно 

ниво 

Дискусия 

„Приобщаващо 

образование“ 

Създаване и 

въвеждане на иновативни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



иновативни практики в 

обучението / 

преминаване към ОРЕС 

/ 

Иновативни форми 

и методи за оценяване 

на постиженията на 

учениците / онлайн 

тестове в MS Teams и 

Школо / 

Повишаване на 

личната квалификация с 

придобиване на ПКС 

Проведено 

обучение за използване 

на образователната 

платформа MS TEAMS 

в образователния 

процес от външна 

обучителна организация 

ОРАК 

Участие на трима 

учители от гимназията в 

обучение в гр. София - 

Метро академия , 

където се запознаха с 

иновативни технологии 

за приготвяне на храна 

Су-вид и използване на 

микрорастения в 

кулинарията. Запознати 

бяха и с изискванията за 

обучението / преминаване 

към ОРЕС / 




Иновативни форми и 

методи за оценяване на 

постиженията на учениците / 

онлайн тестове в MS Teams и 

Школо / 



Повишаване на личната 

квалификация с придобиване 

на ПКС. 



Проведено обучение за 

използване на 

образователната платформа 

MS TEAMS в образователния 

процес от външна обучителна 

организация ОРАК 


Участие на трима 

учители от гимназията в 

обучение в гр. София - Метро 

академия , където се 

запознаха с иновативни 

технологии за приготвяне на 

храна Су-вид и използване на 

микрорастения в 

кулинарията. Запознати бяха 

и с изискванията за 

провеждане на регионални и 

практики в обучението / 

преминаване към ОРЕС / 




Иновативни форми и 

методи за оценяване на 

постиженията на 

учениците / онлайн 

тестове в MS Teams и 

Школо / 

Повишаване на 

личната квалификация с 

придобиване на ПКС 

Проведено обучение 

за използване на 

образователната 

платформа MS TEAMS в 

образователния процес от 

външна обучителна 

организация ОРАК 


Участие на трима 

учители от гимназията в 

обучение в гр. София - 

Метро академия , където 

се запознаха с 

иновативни технологии 

за приготвяне на храна 

Су-вид и използване на 

микрорастения в 

кулинарията. Запознати 

бяха и с изискванията за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Делегиран 

бюджет 

 

 

 

 

 
 

 

Делегиран 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



провеждане на 

регионални и 

национални състезания 

по професии от 

направление Туризъм 

Участие в работна 

среща на Асоциацията 

на училищата по 

ресторантьорство и 

хотелиерство – гр. 

София 

Обучение на 

класните ръководители 

на 12 клас по 

Националната 

образователна програма 

за ученици „Моето 

първо работно място“ 

 Предоставяне на темите 

от обучението на 

сайта на гимназията и 

коментирането им в 

Час на класа 

Включване в 

организираните 

квалификационни 

мероприятия на РУО 


национални състезания по 

професии от направление 

Туризъм 



Участие в работна среща 

на Асоциацията на 

училищата по 

ресторантьорство и 

хотелиерство – гр. София 





Обучение на класните 

ръководители на 12 клас по 

Националната образователна 

програма за ученици „Моето 

първо работно място“ 

 

 

 Предоставяне на темите от 

обучението на сайта на 

гимназията и 

коментирането им в Час на 

класа 

Включване в 

организираните 

квалификационни 

мероприятия на РУО 


провеждане на 

регионални и национални 

състезания по професии 

от направление Туризъм 

Участие в работна 

среща на Асоциацията на 

училищата по 

ресторантьорство и 

хотелиерство – гр. София 

Обучение на 

класните ръководители 

на 12 клас по 

Националната 

образователна програма 

за ученици „Моето първо 

работно място“ 

 Предоставяне на темите 

от обучението на сайта 

на гимназията и 

коментирането им в 

Час на класа 

Включване в 

организираните 

квалификационни 

мероприятия на РУО 


 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет 

 

 

 

 

 

Удовлетвор

яване на 

специфични

те 

Поддържане на 

актуална информация 

на сайта на гимназията 

Поддържане на актуална 

информация на сайта на 

гимназията 

Поддържане на 

актуална информация на 

сайта на гимназията 

 



образовател

ни 

потребности 

на 

учениците. 

Подобряван

е на 

работата с 

ученици с 

емоционалн

и и 

интелектуал

ни 

затруднения 

и специални 

образовател

ни 

потребности 

Избор на предмети 

от разширена 

професионална 

подготовка за 8 клас с 

участие на бизнес 

партньори и родители 

 



Избор на предмети от 

разширена професионална 

подготовка за 8 клас с 

участие на бизнес партньори 

и родители 

 


Избор на предмети 

от разширена 

професионална 

подготовка за 8 клас с 

участие на бизнес 

партньори и родители 

 



Взаимодейс

твие с 

родителскат

а общност, 

сътрудничес

тво и 

активни 

връзки с 

общественос

т, НПО и 

органи чл2 

ал.2 от 

ЗПУО  

Провеждани 

регулярни съвещания на 

Обществения съвет 

Изградените 

паралелкови активи за 

решаване специфични 

проблеми на 

паралелката не 

функционират 

пълноценно 

Запознаване 

родителите с 

училищните учебни 

Провеждани регулярни 

съвещания на Обществения 

съвет 

Изградените паралелкови 

активи за решаване 

специфични проблеми на 

паралелката не функционират 

пълноценно 

Запознаване родителите с 

училищните учебни планове, 

Правилника за дейността на 

училището 

Провеждане на учебна и 

производствена практика на 

Провеждани 

регулярни съвещания на 

Обществения съвет 

Изградените 

паралелкови активи за 

решаване специфични 

проблеми на паралелката 

не функционират 

пълноценно 

Запознаване 

родителите с училищните 

учебни планове, 

Правилника за дейността 

на училището 

 



 

 

планове, Правилника за 

дейността на училището 

Провеждане на 

учебна и 

производствена 

практика на реални 

работни места в 28 

фирми и предприятия, 

партньори на 

училището 

Затвърждаване на 

контактите с Градска 

библиотека „Пеньо 

Пенев“ и Исторически 

музей 

Посещение на 

„Язаки България“ по 

време на организирани 

отворени врати 

Запознаване с 

производствения процес 

на фирмите „Евтерпа“ и  

„Язаки България“ 

Добре 

функциониращ 

Обществен съвет 



реални работни места в 28 

фирми и предприятия, 

партньори на училището 

Затвърждаване на 

контактите с Градска 

библиотека „Пеньо Пенев“ и 

Исторически музей 

Посещение на „Язаки 

България“ по време на 

организирани отворени врати 

Запознаване с 

производствения процес на 

фирмите „Евтерпа“ и  „Язаки 

България“ 

Добре функциониращ 

Обществен съвет 



Провеждане на 

учебна и производствена 

практика на реални 

работни места в 28 

фирми и предприятия, 

партньори на училището 

Затвърждаване на 

контактите с Градска 

библиотека „Пеньо 

Пенев“ и Исторически 

музей 

Посещение на „Язаки 

България“ по време на 

организирани отворени 

врати 

Запознаване с 

производствения процес 

на фирмите „Евтерпа“ и  

„Язаки България“ 

Добре 

функциониращ 

Обществен съвет 





Развитие и 

подобрения 

във 

външната и 

вътрешна 

среда на 

училището  

 

Ремонт на 

вътрешна среда на 

учебен корпус: 

 Променено подово 

покритие в класни 

стаи 

 Подмяна на 

осветителни тела 

 Шпакловка и 

боядисване на всички 

помещения в учебен 

корпус 

  Изградена 

пожароизвестителна 

инсталация 

 Частична подмяна на 

дограма 

Монтиран 

интерактивен дисплей 



Ремонт на вътрешна 

среда на учебен корпус: 

 Променено подово покритие 

в класни стаи 

 Подмяна на осветителни тела 

 Шпакловка и боядисване на 

всички помещения в учебен 

корпус 

  Изградена 

пожароизвестителна 

инсталация 

 Частична подмяна на 

дограма 





Монтиран интерактивен 

дисплей 



Ремонт на вътрешна 

среда на учебен корпус: 

 Променено подово 

покритие в класни стаи 

 Подмяна на осветителни 

тела 

 Шпакловка и боядисване 

на всички помещения в 

учебен корпус 

  Изградена 

пожароизвестителна 

инсталация 

 Частична подмяна на 

дограма 





Монтиран 

интерактивен дисплей

 

 

 

 

Фиинансиране от 

МОН 

Фиинансиране от 
МОН 

 

Фиинансиране от 

МОН 

 

 

Фиинансиране от 

МОН 

 

Фиинансиране от 

МОН 

 
 

 

 

 

 

Проект 

„Образование за 

утрешния ден“ 

Осигуряван

е на широк 

спектър от 

извънкласн

и форми за 

свободното 

време на 

учениците и 

създаване 

Участие в 

ученически игри по 

следните видове спорт: 

футбол, волейбол, тенис 

на маса, баскетбол, 

бадминтон 

Разкрити 7 клуба по 

интереси  

Участие в ученически 

игри по следните видове 

спорт: футбол, волейбол, 

тенис на маса, баскетбол, 

бадминтон 

Разкрити 7 клуба по 

интереси  

Представяне на пиеса 

Участие в 

ученически игри по 

следните видове спорт: 

футбол, волейбол, тенис 

на маса, баскетбол, 

бадминтон 

Разкрити 7 клуба по 

интереси  

Представяне на пиеса 

 

 

 

 

 

 

 

Делегиран 

бюджет 

 

 



на условия 

за тяхната 

публична 

изява, 

инициатива 

и 

творчество 

Представяне на 

пиеса 

Организиран 

турнир по волейбол  

Провеждане на 

състезания по професии 

Участие в 

общински конкурси: 

 „Коледна камбанка“  - I 

и III място 

 Конкурс за мартеница 

„Пижо и Пенда“ - II и 

III място 

Участие в конкурс 

„Фотоприказки“ – гр. 

Кърджали 

Отпечатан първи 

брой на училищния 

вестник „Златаровци“ 


Организиран турнир по 

волейбол  

Провеждане на 

състезания по професии 

Участие в общински 

конкурси: 

 „Коледна камбанка“  - I и III 

място 

 Конкурс за мартеница „Пижо 

и Пенда“ - II и III място 

Участие в конкурс 

„Фотоприказки“ – гр. 

Кърджали 

Отпечатан първи брой на 

училищния вестник 

„Златаровци“ 



Организиран турнир 

по волейбол  

Провеждане на 

състезания по професии 

Участие в общински 

конкурси: 

 „Коледна камбанка“  - I и 

III място 

 Конкурс за мартеница 

„Пижо и Пенда“ - II и 

III място 

Участие в конкурс 

„Фотоприказки“ – гр. 

Кърджали 

Отпечатан първи 

брой на училищния 

вестник „Златаровци“ 


 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

програми и 

проекти 

(националн

и и 

вътрешни)  

 

Участие и 

изпълнение на проект 

„Подкрепа за успех“ 

Проект 

„Образование за 

утрешния ден“ 

    Занимания по 

интереси 

Участие и изпълнение на 

проект „Подкрепа за успех“ 

Проект „Образование за 

утрешния ден“ 



    Занимания по интереси 

НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“ – Модул 

Участие и 

изпълнение на проект 

„Подкрепа за успех“ 

Проект „Образование 

за утрешния ден“ 

    Занимания по 

интереси 

НП „Оптимизация на 

училищната мрежа“ – 

Проект 

„Подкрепа 

за успех“ 

Проект 

„Образование 

за утрешния 

ден“ 

 

Делегиран 

бюджет 

 



НП „Оптимизация 

на училищната мрежа“ 

– Модул 

„Оптимизиране на 

вътрешната структура 

на персонала“ за 

изплащане на 

обезщетения 

Еразъм + 



„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала“ за изплащане на 

обезщетения 

Еразъм + 



Модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала“ за изплащане 

на обезщетения 

Еразъм + 



НП 

„Оптимизация 

на училищната 

мрежа“ 

 

 

 
Програма 

„Еразъм+“ 

Училищна 

имиджова 

политика: е-

политика, 

работа с 

медии и 

външни 

звена 

изграждащи 

имидж на 

учебното 

заведение. 

Изградена фейсбук 

страница на училището 

за популяризиране на 

дейността 

Осигурен  

доставчик на Интернет 

за училището 

Изградена Wi-Fi 

мрежа за ученици, 

педагогически 

специалисти, 

администрация 

Използване на 

интернет банкиране 

Направени 5 

абонамента за сайта 

„Уча се“ 

Използване на 

имейли за консултиране 

на ученици от задочна и 

самостоятелна форма на 

Изградена фейсбук 

страница на училището за 

популяризиране на дейността 

Осигурен  доставчик на 

Интернет за училището 

Изградена Wi-Fi мрежа 

за ученици, педагогически 

специалисти, администрация 

Използване на интернет 

банкиране 

Направени 5 абонамента 

за сайта „Уча се“ 

Използване на имейли за 

консултиране на ученици от 

задочна и самостоятелна 

форма на обучение и фейсбук 

страници 

Поставяне на начало на 

изграждане на електронна 

библиотека от уроци и 

мултимедийни презентации в 

Школо и Тиймс 

Изградена фейсбук 

страница на училището 

за популяризиране на 

дейността 

Осигурен  доставчик 

на Интернет за 

училището 

Изградена Wi-Fi 

мрежа за ученици, 

педагогически 

специалисти, 

администрация 

Използване на 

интернет банкиране 

Направени 5 

абонамента за сайта „Уча 

се“ 

Използване на 

имейли за консултиране 

на ученици от задочна и 

самостоятелна форма на 

Проект „Подкрепа 
за успех“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Изготвил: ................  

- ,  

 

Съгласувал: ................  

- ,  

 

 

 

обучение и фейсбук 

страници 

Поставяне на 

начало на изграждане 

на електронна 

библиотека от уроци и 

мултимедийни 

презентации в Школо и 

Тиймс 

Съвместна работа с 

местните медии и 

редовно отразяване на 

събития от дейността на 

ПГ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

Реализирана 

рекламна кампания – 

изработен рекламен 

клип и интервю на 

преподаватели и 

ученици от местна 

медия 


Съвместна работа с 

местните медии и редовно 

отразяване на събития от 

дейността на ПГ „Проф. д-р 

Асен Златаров“ 

Реализирана рекламна 

кампания – изработен 

рекламен клип и интервю на 

преподаватели и ученици от 

местна медия 


обучение и фейсбук 

страници 

Поставяне на начало 

на изграждане на 

електронна библиотека 

от уроци и 

мултимедийни 

презентации в Школо и 

Тиймс 

Съвместна работа с 

местните медии и 

редовно отразяване на 

събития от дейността на 

ПГ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ 

Реализирана 

рекламна кампания – 

изработен рекламен клип 

и интервю на 

преподаватели и ученици 

от местна медия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи от наеми 

и дарения 
 

 

 

 

 

Приходи от наеми 

и дарения 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


