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I Раздел 

 

Анализ на дейността на училището за 2018-2019 година 

 

Дейността на ПГХТТ през учебната 2018/2019 година протече съгласно залегналите в 
годишния план задачи и цели. Общият брой на учениците в началото бе 609, в края на 
учебната годината – 599, разпределени в 26 паралелки, дневна форма на обучение. В 
гимназията се обучават и 10 ученици със специални образователни потребности от Центъра 
за специална образователна подкрепа. В самостоятелна форма на обучение са записани 14 
ученици. Дейностите в училището бяха разнообразни по характер и подчинени на основната 
цел на образователната политика за подготовка на граждани, притежаващи нужните знания и 
умения, осигуряващи стабилна позиция в Европейския съюз. 

Създадена бе система за по-ефективна организация на дейностите, съгласуваност и 
отчетност на резултатите, единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния 
процес. Правилното планиране на същите и подчертаният стремеж в ежедневната работа за 
повишаване качеството на образователния процес допринесоха за превръщането на 
училището ни в привлекателна територия за учениците. 

В последните години ПГХТТ се развива и утвърждава като авторитетно училище, с 
отлично подготвени кадри, чийто стремеж е непрекъснатото повишаване на квалификацията. 
Този стремеж е в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно-възпитателния 
процес, като партньор на ученика в бъдещото му личностно израстване на знаещ и можещ 
специалист в областта на ХВП и способен на реализация, с оглед новите изисквания на 
динамичната глобална икономика и предизвикателствата в живота. 



Силни страни: 

 

1. Добрата работа на учителите по подготовката на зрелостниците за явяването им на 
държавните зрелостни изпити, като организация на работата и резултати на зрелостниците.  
Доказателство за успешното представяне – явили се 131 ученика по БЕЛ, среден успех 3,86. 
Като втори ДЗИ бяха избрани пет общообразователни предмета, от които най-голям е броят 
на явилите се на изпит по английски език – 22 явили се, среден успех – 4,05; философски 
цикъл – явили се 12, среден успех 3,55; биология и здравно образование – 10 явили се, 
среден успех 3,54. За 81 зрелостника като втори ДЗИ бе зачетена оценката от ДКИ за 
придобиване степен на професионална квалификация, среден успех – 5,03. 

2. Придобиване на III степен на професионална квалификация – издадени са 101 
свидетелства за професионална квалификация. 
3. Резултати от националното външно оценяване на Дигитални компетентности на 
учениците от X клас. 
Явили се 122 ученика, от тях 102 (83,61%) получили удостоверение от МОН за резултат по-

голям или равен на 50% от тест и практическа задача от националното онлайн оценяване на 
дигитални компетентности – самостоятелно ниво на владеене по европейската реферетна 
рамка за оценяване. 
4. Успешно внедряване на облачни технологии в обучението – G Suite за образованието. 
5.  Извънкласна дейност: 

- провеждане дни на техническите и технологичните специалности; 
- професионални състезания; 
- практически дейности; 
- изложби; 
- викторини; 
- презентации; 
- участия в различни национални програми, проекти; 
- активно участие в спортните прояви от областния ученически спортен 

календар; 
- участие в общинските кръгове на олимпиадите, организирани от МОН; 
- дейности в училищни клубове за занимяния по интереси организирани 

съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Организиране на група за 
обучителни затруднения по учебния предмет история и цивилизации по проект 
„Подкрепа за успех“. 

6. Рекламна дейност – активно участие на всички колеги в подготовката и реализирането на 
рекламната кампания. 

7. Системен контрол и прозрачност в работата и организацията на дейностите от страна на 
училищното ръководство. 

8. Качествено планиране и усъвършенстване на организацията, структурата и управлението 
на училището. 

9. Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 
ежедневната работа при осъществяване на образователно-възпитателния процес. 

10. Активна дейност на класните ръководители за осъществяване на връзката учител – 

родител – ученик. 
11. Повишаване квалификацията на учителите – участие в планираните квалификационни 

форми и предоставените от РУО и МОН. 
12. Сключени договори с нови фирми и предприятия за провеждане на производствени 

практики. 
13.  Активна дейност на ЦПО към ПГХТТ. По двете направления са проведени 5 курса за 

професионално обучение, като са обучени 41 курсисти.  
 



Слаби страни: 
 

1. Допускане на неизвинени отсъствия.  
Средно 5,63 на ученик, което показва тенденция към стабилизиране, но не и към 
подобряване по този показател. 

2. Допускане голям брой извинени отсъствия – средно по 100,83 на ученик. 
3. Недостатъчно използване възможностите на ученическия съвет и на Обществения 
съвет. 
4. Недостатъчна адекватна реакция от страна на родителите на проблемните ученици. 
5. Пропуски при воденето на задължителната училищна документация. 
6. Липса на ритмичност при проверка и оценка по някои предмети. 
7. Затруднения при провеждане на учебните практики, произтичащи от страна на 
фирмите. 
Изводи: 
 От анализа на действителното състояние на дейността в ПГХТТ следва : 
Постиженията в образователно-възпитателната работа, положителните промени в 
естетизирането на учебната среда, екипната работа на преподавателите имат своя резултат, а 
именно – подобряване качеството на учебно-възпитателния процес. 
В процеса на работа са констатирани някои специфични проблеми и затруднения: 

o тенденция за допускане голям брой на неизвинени и извинени отсъствия 

o тенденция за понижаване на оценките поради ниска мотивация на учениците и 
недостатъчна ангажираност на родителите 

o недостатъчна ефективност от дейността на ученическия съвет и училищното 
настоятелство. 

 

 

II Раздел 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Максимално развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална 
и професионална реализация. Обучение в съответствие с държавните образователни 
стандарти и възпитание в духа на демократичните общочовешки и национални ценности. 
 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

ПГХТТ – конкурентноспособно училище, където работи екип от професионалисти, силно 
отговорни личности, възприемащи ученика като пълноправен субект в образователно-

възпитателния процес, които успяват да изградят личности, способни да справят с 
житейските и професионални предизвикателства. 
ПГХТТ е училище, в което учениците са спокойни и уверени, че завършвайки го, ще могат да 
реализират в максимална степен своите житейски планове. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 
 

Високо качество на обучението /общообразователно и професионално/, възпитание в дух на 
общочовешки и национални ценности, даващи възможност за най-добра реализация на 
учениците. 
 



ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Запазване престижа на училището; 
 Ориентация на образователно-възпитателния процес към личността на ученика, към 

неговите потребности и стремежи; 
 Засилване на индивидуалната и диференцирана работа в учебни часове и на консултации 

с изоставащи и изявени ученици 

 Увеличаване обхвата на учениците в клубни форми и стимулиране създаване на нови 
такива за превръщане на училището в желана територия за учениците 

 Стимулиране на изявените ученици за участие в олимпиади и състезания на общинско, 
областно и национално равнище 

 Успеваемост на обучението и задържане на учениците в училище; 
 Реализиране на оптимална връзка между задължителна, разширена и допълнителна 
подготовка с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности 
на учениците; 
 Обучение по информационни и комукационни технологии, използване на дигитални 
инструменти в облачна среда; 

 Обучение в интеркултурна среда; 
 Обучение по чужди езици и чужд език по професия; 
 Поддържане и повишаване квалификацията на учителите; 
 Изграждане на приветлива, естетична и енергоспестяваща материално-техническа база, 

обогатяване на библиотечния фонд; 
 Координация и сътрудничество в работата на педагогическия съветник, класни 
ръководители, учители и родители по проблемите на личността на ученика. 

 Създаване на подходяща образователна среда и качество на обучение на учениците от 
паралелката със СОП. 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СТРАТЕГИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ И 
ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА 

 

1. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици с цел намаляване броя на учениците 
със слаби оценки; индивидуална работа с учениците. 

2. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

3. Стриктно спазване  на правилника за вътрешния ред на ПГХТТ. 
4. Създаване на условия за непрекъснато усъвършенстване на работата на учителите и 

прилагане на иновации в обучението. 
5. Своевременно информиране на родителите и ангажираност на училищното настоятелство 

и ученическия съвет. 
6. Синхронизиране на обучението със съвременните европейски изисквания. 
7. Използване на активна рекламна кампания, показваща постиженията и предимствата на 

ПГХТТ. 
8. Системно обогатяване на материалната база. 
9. Създаване на навици и способности за самостоятелното формиране на знания и умения, 

както и правилното им използване. 
10. Зачитане на личното достойнство на учениците и възприемането му като партньор в 

ОВП. 
 

 

 



Раздел III 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ: 
 

№ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК СРОК 
МЯСТО 

НА ОТЧЕТ 

1 2 3 4 5 

м. Септември 

1. Изготвяне на учебни програми за ЗИП и СИП. 
Учители,  
заместник - директор 
учебна дейност 

03.09.19 г. РУО 

2. Утвърждаване на класните ръководители. 
Директор, 
заместник -директор 
учебна дейност 

13.09.19 г. ПС 

3. 
Запознаване на педагогическия персонал с 
актуалните нормативни документи на МОН. Директор 13.09.19 г. ПС 

4. 

Провеждане на държавни изпити за придобиване 
степен на професионална квалификация – теория, 
практика, сесия септември. 

Заместник-директор 
учебно-

производствена 
дейност 

11.09.19 г. 
теория 

12.09.19 г. 
практика 

Директор 

5. 
Изготвяне на седмично разписание и график за 
учебните занятия.  

Заместник-директор 
учебна дейност,  
комисия 

10.09.19 г. РУО  
РЗИ 

6. 

Педагогически съвет за организация на новата 
учебна година. Приемане на промените в плана за 
изпълнение на дейностите по стратегия за 
развитието на училището.  

Директор, 
заместник-директори 

 

13.09.19 г. ПС 

7. 
Приемане на промени в правилника за дейността на 
училището. 

Директор,  
комисия 

13.09.19 г. ПС 

8. 

Приемане формите на обучение и модулите за 
допълнителния учебен час по физическо 
възпитание и спорт за XI и XII клас  

Директор,  
заместник-директори  13.09.19 г. ПС 

9. Приемане годишния план за дейността на ПГХТТ. Директор, 
заместник-директори 

13.09.19 г. ПС 

10. 

Планиране на работата на комисията по 
квалификационната дейност, методичните 
обединения, другите  комисии и учителите във 
връзка с годишния план за дейността на 
гимназията. 

Заместник-директор, 
председател на 
комисията по 
квалификационната 
дейност,  
методични 
обединения 

13.09.19 г. 

Председа-

тел на 
комисията 
по квалифи-

кационната 
дейност, 
МО 

11. 

Приемане състав и дейност на координационен 
съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието 
и асоциалните прояви на учениците в училище. 

Директор,  
комисия 

13.09.19 г. ПС 

12. 
Приемане на промените в програма за превенция на 
ранното напускане на училище 

Директор,  
комисия 

13.09.19 г. ПС 

13. 

Приемане на промените в програма за предоставяне 
на равни възможности и за приобщаване на децата 
и учениците от уязвимите групи. 

Директор,  
комисия 

13.09.19 г. ПС 



14. 
Приемане промените в етичен кодекс на 
училищната общност 

Директор,  
комисия 

13.09.19 г. ПС 

15. 
Приемане на училищни символи, ритуали и други 
отличителни знаци 

Директор 

 
13.09.19 г. ПС 

16. 

Приемане на програма за гражданско, здравно, 
екологично и интеркултурно образование за 
учебната 2019/2020 година 

Директор 13.09.19 г. ПС 

17. 

Санитарно разрешително за наличие на санитарно- 

хигиенни условия за провеждане на учебно- 

възпитателна работа, утвърдени от Регионална 
здравна инспекция. 

Директор, 
заместник-директор  13.09.19 г. РУО 

18. 

Приемане комисия за изработване на карта за 
оценка на резултатите от труда на педагогическите 
специалисти 

Директор,  
комисия 

13.09.19 г. ПС 

19. 
Приемане на годишен план за дейностите за 
подкрепа на личностно развитие 

Директор, 

комисия 
13.09.19 г. ПС 

20. 
Тържествено откриване на учебната 2019/2020 

година 

Директор,  
комисия 

16.09.19 г. Директор 

21. 
Запознаване на новоприетите учители и служители 
с длъжностните им характеристики. Директор 16.09.19 г. Директор 

22. 

Начален инструктаж на учениците от новоприетите 
паралелки – VІІІа, VІІІб, VІІІв, VІІІг, VІІІд, VІІІе, 
VІІІж – относно здравословните и безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд.  

Заместник-директор, 
класни ръководители 

16.09.19 г. Директор 

23. 

Изготвяне и представяне за утвърждаване в 
НЕИСПУО на Списък образец 1 за разпределение и 
утвърждаване на преподавателската дейност на 
учителите. 

Директор, 
заместник - директор 

16.09.19 г. НЕИСПУО 

24. 

Изготвяне на годишни тематични планове върху 
учебния материал по учебни предмети за 
електронния дневник.  

Учители 16.09.19 г. Директор 

25. 
График за класни и контролни работи през първия 
учебен срок.  

Учители, 
Заместник-директор 
учебна дейност 

27.09.19 г. Директор 

26. 
Изготвяне и представяне на формуляри-образци на 
Националния статистически институт.  Заместник-директори 27.09.19 г.  

27. Провеждане на сбирки на методичните обединения. 

Председатели на 
методични 
обединения, 
учители 

 

27.09.19 г. Председате
ли МО 

28. 
Входно равнище на знанията и уменията на 
учениците по учебни предмети. Главни учители 30.09.19 г. Директор 

ЗДУД 

29. 

Утвърждаване на график за изпитите на ученици от 
самостоятелна форма на обучение и график за 
приравнителни изпити. 

Заместник-директор 
учебна дейност  30.09.19 г. Директор 

м. Октомври 

1. 
Провеждане на приравнителни изпити и изпити за 
определяне на годишна оценка за ученици от СФО 

Директор,  
заместник - 
директори 

01.10.- 

31.10.19 г. директор 



2. 
Избор на представители по класове за ученическия 
съвет. 

Класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник 

01.10.19 г. ПС 

3. 

Родитело-учителска среща на новоприетите 
ученици от VІІІа, VІІІб, VІІІв, VІІІг, VІІІд, VІІІе, 
VІІІж. Запознаване на родителите с училищния 
учебен план, правилник на ПГХТТ, график на 
учебното време, график за класни и контролни 

работи, график за консултации на учителите. 

Класни 
ръководители 

Заместник-директори 

01.10.19 г. ЗД 

4. 

Заседание на педагогическия съвет. Обсъждане на 
резултатите от проверка на входното равнище. 
Гласуване на занимания по интереси и техните 
ръководители. 

Директор, 
Заместник-

директори, 
учители, комисия 

08.10.19 г. ПС 

5. 

Заседание на Ученическия съвет – организационни 
въпроси, информация за изминалата година, задачи 
за новата. 

Заместник-директор 
учебна дейност 

11.10.19 г. Педагог. 
съветник 

6. 
Утвърждаване на списъка на учениците, които ще 
получават стипендии за първия учебен срок. 

Класни 
ръководители, 
комисия за 
стипендии 

16.10.19 г. ПС 

7. 
Изготвяне на план за осигуряване на нормален 
учебен процес през зимата. Заместник-директор 16.10.19 г. ПС, РУО 

8. Военно обучение на учениците от IX и X клас 

Педагогически 
съветник, класни 
ръководители 

17.10.19 г. Директор 

9. 
Изготвяне и утвърждаване на индивидуални учебни 
планове на учениците със СОП 

Директор,  
учители 

до  
23.10.19 г. Директор 

10. 
Тържество по случай 70 години от създаване на 
ПГХТТ  Директор 24.10.19 г. Директор 

11. 
Обявяване седмица, посветена на Деня на 
Будителите. Комисия 

21.10.19 г. 
- 31.10.19г. Директор 

12. Тренировъчна евакуация при пожар. Заместник-директор 
учебна дейност 

31.10.19 г. Директор 

13. 
Приемане график за провеждане на спортни 
турнири по волейбол, хандбал и футбол 

Учители по ФВС 30.10.19 г. ЗДУД 

 

м. Ноември 

1. 
Организиране на инициатива „Мениджър за един 
ден“ 

Венециана Жекова, 
Илияна Василева 

Ноември 

2019 г. Директор 

2. Литературно четене. Учители по БЕЛ 
04.11-08.11. 

2019 г. ЗДУД 

3. 
Организиране и провеждане Бал на випуските по 
случай 70-годишнината на ПГХТТ 

Учители 09.11.19 Директор 

4. 

Провеждане на родитело-учителска среща по 
класове. Обсъждане на образователно- 

възпитателни постижения и проблеми. Тематична с 
родителите на учениците от ХІІ клас за 
предстоящите Държавни зрелостни изпити и 
Държавни изпити за придобиване на 
професионална квалификация. Избиране на 

Директор, 
Заместник-

директори, 
учители 

12.11.19 г. ПС 



представители от паралелките за членове на 
Обществения съвет.  

5. 

Заседание на новоизбрания Обществен съвет при 
ПГХТТ във връзка със съгласуването на 
училищния план-прием 

Заместник-директор 
учебна дейност,  
класни 
ръководители 

12.11.19 г. УН 

6. 

 

Заседание на педагогическия съвет за гласуване на 
план-приема за 2020/2021 г. Санкции на учениците.  

Директор, 
Заместник-

директори, 
учители 

12.11.19 г. Директор 

7.  
Изработване на план за отбелязване на 
празника на ХВП. 

Директор, 
Заместник-директор 

15.11.19 г. ПС 

8. 
Квалификационни мероприятия в методичните 
обединения по плана на методичното обединение. 

Председатели на 
методични 
обединения 

Първи 
учебен срок 

ПС 

9. 
Участие на ученици от ПГХТТ във фестивал 

„Дефиле на младото вино” 

МО на учителите по 
технологични 
дисциплини 

Ноември 

2019 г. Директор 

10. 
Инициатива «БЪДИ В ЧАС» - отбелязване 
Световния ден за борба със СПИН 

Педагогически 
съветник, 
Класни 
ръководители, 
учители 

29.11.19 г. Директор 

м. Декември 

1. 

 Стартиране на Общински кръг на ученическите 
олимпиади, в съответствие на графика на МОН и 
РУО 

Директор, ЗДУД 03.12.19г.  Директор 
РУО 

2. 
Начало на кампанията по приема на ученици  за 
учебната 2020/2021 г. 

Заместник-директор 
учебна дейност, 
класни ръководители  

05.12.19 г. Директор 

3. 
Допускане до изпит учениците на самостоятелна 
форма на обучение по утвърден график. 

Директор,  
заместник-директор 
учебна дейност 

11.12.19 г. Директор 

4. Празник на ХВП, благотворителен базар 

Директор,  
комисия, 
учители 

18.12.19 г. ПС 

5. Коледни тържества. Класни 
ръководители 

20.12.19 г. Директор 

6. 

Подготовка и допускане на ученици до Държавни 
изпити за придобиване степен на професионална 
квалификация – сесия януари. 

Заместник-директор 
учебно- 

производствена 
дейност, 
класни ръководители 

20.12.19 г. Директор 

м. Януари 

1. Периодичен инструктаж на учениците за 2020 год. класни ръководители 06.01.20 г. Директор 

2. 

Изготвяне на обобщен списък на учениците със 
здравословни проблеми и хронични заболявания, 
освободени от ФВС, СОП 

Директор, класни 
ръководители, 
медицинско лице 

10.01.20 г. Медицинско 
лице  



3. 

Изготвяне на заявка за задължителната 
документация за края на учебната 2019/2020 

година. 

Директор,  
заместник-директори 

10.01.20 г. РУО 

4. 
Изработване и представяне на становище за прием 
в VIII за учебната 2020/2021г. Директор 14.01.20 г. 

РУО 

Община 
Пловдив 

5. 

Провеждане на януарска изпитна сесия: Държавни 
изпити за придобиване степен на професионална 
квалификация и изпитите на ученици от 
самостоятелна форма на обучение.  

Заместник-директор 
учебно и учебно-

производствена 
дейност 

Януари 
2020 г.  
по график, 
утвърден 
от 
директора 
на ПГХТТ 

Директор 

м. Февруари 

1. 

Заседание на педагогическия съвет за отчитане и 
анализиране на резултатите от образователния 
процес през първия учебен срок. Санкции  на 
учениците. 

Заместник-директор 
учебна дейност,  
класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник 

04.02.20 г. ПС 

2. 
Анализ на противообществените прояви на 
малолетни в училище. 

Училищен 
координационен 
съвет за справяне с 
насилието/ УКССН/ 

04.02.20 г. ПС 

3. 
Разясняване и насоки за предстоящите ДЗИ на 
учениците. 

Заместник-директор 
учебна дейност,  
класни 
ръководители, 
учители 

04.02.20 г. Директор 

4.  

Актуализиране и утвърждаване на списъка с 
учениците, които ще получават стипендии през 
втория учебен срок 

класни 
ръководители, 
комисия за 
стипендии 

 

04.02.20 г. ПС 

5. Трифон Зарезан и Денят на влюбените 

МО на учителите по 
технологични 
дисциплини, 
учители 

14.02.20 г. Директор 

6. 
Изработване на график за контролните и класни 
работи през втория учебен срок. 

Заместник-директор 
учебна дейност, 
учители 

14.02.20 г. Директор 

7. 
Отбелязване годишнина от обесването на Васил 
Левски. учители 19.02.20 г. Директор 

8. 
Изготвяне на информация за броя на отпадналите 
ученици и анализ на причините. 

Директор,  
Заместник-директор 
учебна дейност 

19.02.20 г. Директор 

 

9. 

Информиране на ученици и родители за реда, 
условията и сроковете за провеждане на ДЗИ за ХII 
клас и НВО за Х клас 

/на сайта на гимназията/. 

Класни 
ръководители, 
Заместник-директор 
учебна дейност 

21.02.20 г. Директор 

10. 
Изработване на рекламен пакет от материали за 
училището. 

Координатор по 
рекламата 

28.02.20 г. Директор 



11 Тренировъчна евакуация при терористична атака. Учители 28.02.20 г. ЗДУД 

м. Март 

1. Изложба на мартенички и картички. 

Класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник, училищен 
съвет 

02.03.20 г. Директор 

2. Честване 3-ти март. Комисии 02.03.20 г. Директор 

3. 
Начало на кампанията по разпространение на 
рекламните материали за новия план-прием. 

Координатор по 
рекламата 

13.03.20 г. Директор 

4. 8-ми март – Ден на жената. Комисия 06.03.20 г. Директор 

5. 
Изготвяне на обобщена заявка за задължителната 
документация за началото на учебната 2020/2021 г. 

Директор,  
заместник-директор 

16.03.20 г. РУО 

6. 

Унищожаване на задължителна учебна 
документация с фабрична номерация за 
предходната учебна година. 

комисия 30.03.20 г. Директор 

м. Април 

1. 

Провеждане на родитело-учителска среща. 
Заседание на педагогическия съвет за обсъждане 
наказанията и успеха на учениците. 

класни 
ръководители 

21.04.20 г ПС 

2. 

Провеждане на пробна матура и пробни изпити за 
придобиване степен на професионална 
квалификация с ученици от ХІІ клас и пробни 
изпити за НВО в Х клас 

учители, 
класни 
ръководители 

Април 
2020 г. Директор 

3. Спортен празник 

Ат. Георгиева, 
Д.Карналова, 
Т.Добрева, 
Зл.Трайкова, 
В.Каравасилева 

10.04.20 г. Директор 

4. 
Провеждане на рекламна дейност за реализация на 
план-приема за  2020/2021 г. 

Заместник-

директори, учители 

Април 
2020 г. Директор 

5. 

Провеждане на инициатива „В търсене на най-

добрия човек” 

Педагогически 
съветник, училищен 
психолог 

Април 
2020 г. Директор 

6. Дни на специалностите в ПГХТТ. 
Класни 
ръководители, 
учители 

Април 
2020 г. ЗДПД 

7. 
Отбелязване Световния ден на книгата и авторското 
право. 

Библиотекар,  
класни 
ръководители на 
VІІІ класове 

Април 
2020 г. Директор 

8. Великденски празници и обичаи 

Педагогически 
съветник, училищен 
психолог 

06.04.-

10.04.20 г. Директор 

9 Ден на английския език 
Учители по 
английски език 

23.04.20 г. ЗДУД 

м. Май 

1. Ден на самоуправлението. Венециана Жекова, 
Евдокия Колева 

08.05.20 г. ПС 

2. Тържество за изпращане на абитуриентите. Комисия, класни 
ръководители 

14.05.20 г. ПС 



3. Тренировъчна евакуация при земетресение. Директор 21.05.20 г. Директор 

4. Провеждане на ДЗИ- сесия май- юни. 

Директор, 
заместник- директор 
учебна дейност, 
комисия,  
главни учители 

20.05.20 г. 

- 

22.05.20г. 
РУО 

  5. 

24-май – Ден на българската култура и славянска 
писменост – участие в шествие на новоприетите 
ученици с класните им ръководители. 

Комисия,  
Елеонора Ковачева, 
Евдокия Колева 

24.05.20 г. Директор 

6. Организиране и провеждане на екскурзии. 
Класни 
ръководители на ХІІ 
клас, учители 

26.05.20 г 
- 

29.05.20 г. 

Класни 
ръководи-

тели 

7. 

Определяне на групи за ЗИП, СИП, РПП, втори 
чужд език, спортни дейности за учебната 2020/2021 

година. 

Заместник-директор 
учебна дейност,  
учители 

29.05.20 г. РУО 

8. 
Отбелязване на Деня на Ботев и всички загинали за 
освобождението и независимостта на България. Учители по история 

29.05.-

02.06.20 г. Директор 

м. Юни и м. Юли 

1. 

Провеждане на държавни изпити за придобиване 
степен на професионална квалификация – сесия 
юни-юли. 

Заместник-директор 
учебно- 

производствена 
дейност 

06.06.19г.-
теория; 
Изпит по 
практика - 

по график 

 

Директор 

2. 
Национално външно оценяване по БЕЛ и 
Математика за Х клас 

заместник-директор, 
учители 

09.06.20 г 
- 

11.06.20 г. 
Директор 

3. 
Национално външно оценяване по чужд език (по 
желание на ученика) 

заместник-директор, 
учители 

17.06.20 г. Директор 

4. 

Национално външно оценяване по информационни 
технологии за измерване на дигитални 
компетентности (по желание на ученика) 

заместник-директор, 
учители 

15.06. – 

19.06.20 г. 
по график 

Директор 

5. Работа по училищната документация. заместник -директор, 
учители 

22.06.20 г 
- 

26.06.20 г. 

Директор 

ЗД 

6. Провеждане изходно равнище на учениците. 
заместник-директор, 
учители 

по график Директор 

7. 
Провеждане на изпити за промяна на годишна 
оценка сесия юни-юли. 

заместник -директор, 
учители 

по график Директор 

8. 

Заседание на педагогическия съвет за отчитане и 
анализиране на резултатите от образователния 
процес през втория учебен срок. Наложени санкции 

на учениците. 

Директор, заместник- 

директор учебна 
дейност, 
заместник - директор 
учебно- 

производствена 
дейност, комисии 

30.06.20 г. ПС 

9. 
Организация и провеждане на прием на ученици за 
учебната 2020/2021 г. 

Директор,  
заместник - 
директори, комисии 

01.07.20 г. РУО 



10. 

Годишен педагогически съвет за отчитане 
дейността на ПГХТТ през учебната 2019/2020 г. и 
приемане на училищните учебни планове за 2020/ 

2021 г. 

Директор 
01.07.- 

07.07.20 г. ПС 

11. 
Изготвяне на обобщена информация за броя на 
отпадналите ученици и анализ на причините. 

Директор, 
заместник-директор 
учебна-дейност, 
класни ръководители 

Юли 

2020 г. ПС 

12. 
Провеждане и отчитане на производствените 
практики. 

Заместник-директор 
учебно-

производствена 
дейност, учители 

01.07. - 

14.07.20 г. Директор 

 м. Август и м. Септември 

1. Провеждане на ДЗИ – сесия август-септември. 

Директор,  
Заместник-директор 
учебна дейност, 
комисия и главни 
учители 

По график 
на МОН 

РУО 

2. 

Провеждане на изпити за промяна на годишна 
оценка на ученици от дневна и самостоятелна форма 
на обучение. 

Заместник-директор 
учебна дейност 

По график ПС 

3. Изготвяне на учебни програми за ЗИП и СИП. 
Учители,  
заместник-директор 
учебна дейност 

02.09.20 г. ПС, РУО 

4. 
Педагогически съвет за организация на новата 
учебна година.  

Директор, 
заместник-

директори 

10.09 -

11.09.20г. РУО 

5. 

Санитарно разрешително за наличие на санитарно- 

хигиенни условия за провеждане на учебно-

възпитателна работа, утвърдени от Регионална 
здравна инспекция.. 

Директор, 
заместник-директор  11.09.20 г. РУО 

6. 

Провеждане на държавни изпити за придобиване 
степен на професионална квалификация – сесия 
септември. 

Заместник-директор 
учебно-

производствена 
дейност 

Септември 
2020 г. Директор 

7. 
Изготвяне на седмично разписание и график за 
учебните занятия.  

Заместник-директор 
учебна дейност,  
комисия 

11.09.20 г. РУО  
РЗИ 

8. Утвърждаване на класните ръководители. 
Директор, 
заместник-директор 
учебна дейност 

11.09.20 г. ПС 

9. Актуализиране на училищния правилник. Директор,  
комисия 

11.09.20 г. ПС 

10. 
Запознаване на педагогическия персонал с 
актуалните нормативни документи на МОН. Директор 11.09.20 г. ПС 

11. 

Изготвяне и приемане на план за квалификация на 
педагогическия персонал. Запознаване на колектива 
с възможностите за кариерно развитие на учители и 

Председател на 
комисия по 
квалификационната 

11.09.20 г. ПС 



директори. дейност 

12. 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и 
приоритетите в годишния план на училището за 
учебната 2019/2020 г. 

Директор,  
заместник-

директори 

11.09.20 г. ПС, РУО 

13. 

Планиране на работата на комисията по 
квалификационната дейност, методичните 
обединения, другите  комисии и учителите във 
връзка с настоящия план . 

Заместник-

директор, 
председател на 
комисията по 
квалификационната 
дейност,  
методични 
обединения 

11.09.20 г. Председател
и МО 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. Стратегия на учебното заведение 

За да отговори на социално-икономическите и демографски предизвикателства и се 
утвърди като привлекателно място за придобиване на професия, ПГХТТ следва 
приоритетите за модернизиране на професионалното образование и обучение, заложени в 
европейските и национални стратегически документи за развитие на ПОО. В тази посока е 
изградена стратегията за развитие на училището, насочена към повишаване 
привлекателността на професионалното образование и обучение, подобряване на 
постиженията при усвояване на професиите и осигуряване съответствие на професионалната 
подготовка с потребностите на пазара на труда. За постигане на тези цели основният акцент 
на мерките и дейностите е свързан с повишаване качеството на професионалното обучение и 
резултатите от качеството на подготовката на учениците. За постигане ефективно 
подобряване качеството на обучението в ПГХТТ като стратегическа задача се очертава по-

активно и целенасочено въздействие върху професионалното израстване на педагогическите 
специалисти чрез: 
1. Актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което 
осигурява съответствие между потребностите на системата на училищното образование, 
образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите 
специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа; 
2. Реализирането на политиката на ПГХТТ за осигуряване на напредък и подобряване на 
образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране; 
3. Изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално 
усъвършенстване; 
4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 
съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност 
за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие; 
5. Мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на образованието; 
6. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на 
творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики; 
7. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 
педагогическия специалист. 

За повишаване качеството и ефективността на ПОО е нужна подкрепа за 
професионалното развитие и квалификация на учителите както при новопостъпилите, в 
началото на кариерата им, така чрез възможностите на продължаващото професионално 
развитие за усвояване на съвременни педагогически технологии и интерактивни и 



електронни методи на обучение, а също и развитие на ключови умения за упражняване на 
професията. 
 

ІІ. Цели на Плана за КД:  
1. Осигуряване на условия за ефективно управление на качеството на образованието в 

училище. 
2. Стимулиране на професионалното развитие на педагогическия персонал чрез: 

● създаване на икономически и социални стимули и мотивация за усъвършенстване и 
развитие на учителите; 

● Повишаване творческата активност на учителите и поддържане на високо качество на 
обучение на учениците. 

3. Регулиране на процеса на квалификация на педагогическия персонал и създаване условия 
за професионално и кариерно развитие. 

 

ІІІ. Задачи на Плана за КД:  
1. Повишаване качеството на подготовка по всички предмети чрез поддържаща 
квалификация. 
2. Усвояване на  ключовите компетентности според Европейската референтна рамка, 
необходими за успешна реализация и активен граждански живот. 
3. Разработване и управление на проекти. 
 

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:  
1. Актуализиране на научната подготовка на учителите специалисти в съответствие с 
новостите в науката, технологиите и техниката. 
2. Ефективно използване на съвременни информационни технологии за повишаване 
качеството на образованието и въвеждане на иновации в образователния процес. 
 

Забележка: Планът е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с 
променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи, извършена по установения 
ред. 

 

1. Вътрешноучилищна квалификация (това са всички квалификационни форми в 

образователната институция, които обхващат педагогическия персонал и се организират по 
методични обединения или са предназначени за всички педагогически кадри, работещи в 
образователната институция)  



 

№ Тема 

Форма 
на 

обучение 

Целева 
група 

Брой 
участ-

ници 

Брой 
академич-

ни часове 

Срок / 
период на 
провеж-

дане 

Място 
на 

провеж-

дане 

Вътрешноучи-

лищен обучител 

Отговорник за 
провеждане на 

обучението 

1 

Работа с електронни ресурси в 
общообразователната и професионална 
подготовка 

Семинар 
Всички 
учители 

57 16 Март ПГХТТ 

Любка Славова 
Светослава 
Шишиньова 

Директор, Председатели 
на МО 

2. Работа с интерактивна дъска Тренинг 
Всички 
учители 

57 8 Ноември ПГХТТ  Председатели на МО 

3. Разработване и управление на проекти Семинар 
Всички 
учители 

57 8 Декември ПГХТТ 
Нина Стоенчева, 
Евдокия Колева 

Председатели на МО 

4. 
Управление на извънкласната и 

извънучилищната дейност на учениците 

Практи-

кум 

Всички 
учители 

57 8 Октомври ПГХТТ 
ЗДУД, предсе-

датели на МО 
 

 

2. Извънучилищна квалификация (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната 
институция са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на делегирания бюджет на 
учебната институция). 

№ Тема 

Форма 
на 

обуче-

ние 

Целева 
група 

Брой 
участ-

ници 

Брой 
акаде-

мични 
часове 

Обучител / 
Обучителна 
институция/ 
ако е ясна/ 

Място на 
провеждане 
/ако е ясно/ 

Обща 
цена на 
обуче-

нието – 

прогноз-

на 

Срок / 
период 

на 
провеж-

дане 

Място на 
провеждане 

Отговор-

ник за 
провежда-

не на 
обучението 



1. 

Атестирането – инструмент 
за повишаване 
компетентностите на 
педагогическите 
специалисти и подобряване 
на качеството на 
образованието 

лектория 
Всички 
учители 

51 16 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

51х40=2040 лв 
Бюджетни 
средства 

ноември 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

 

2. 

Повишаване мотивацията 
за учене. Методи за 
създаване на положителна 
перспектива 

Специа-

лизации  Учители 
20 

16 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

20 х 40 лв.= 
800 лв. Бюджетни 

средства 

Постоя-

нен  

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

Директор, 
Донка 
Николова 

3. 
Добавена реалност в 
учебния процес 

Тренинг 

Членове на 
Комисията 
по 
качеството 
на 
образованиет
о 

9 16 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

9х40=360 лв 
Бюджетни 
средства 

декември 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

 

Директор,  
Мария 
Попова 
Донка 
Николова 

4. 
Дистанционни форми на 
обучение 

Тренинг 
Всички 
учители 

51 16 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

51х40=2040 лв 
Бюджетни 
средства 

април 

ВУЗ, научни и 
обучаващи 
институции 

Директор, 
главни 
учители 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА:  
1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва 
да се вписват в Плана за КД на образователната институция  

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се 
планира институционално.  
  



V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните 
средства за работна заплата на педагогическия персонал /чл. 35 от новия КТД, подписан на 
19.06.2016 г./, равняващ се минимум на 1,2% от ФРЗ на педагогическия персонал и 
конкретна сума в лева). 
 

VI. Контрол по изпълнение на плана 

Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за 
квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – ЗДУПД Мария Попова 

• В частта вътрешноучилищна квалификация – главен учител Донка Николова 

• В частта финансиране на квалификацията – главен счетоводител Лиляна Атанасова 

 

Приложение № 1 
 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ПГХТТ, гр. Пловдив 

В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА 
ПОДКРЕПА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г. 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ПГХТТ, гр. Пловдив, се осъществява както външна, така и вътрешноучилищна 
квалификационна дейност. 
1.1 Методическите обединения в ПГХТТ през учебната 2019/2020 година са както следва: 
- МО по хуманитарните учебни дисциплини 

- МО Математика и природни науки 

- МО на специалистите по технически учебни дисциплини 

- МО на специалистите по технологични учебни дисциплини 

1.2. Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на педагогическия 
съвет с протокол № 13 от 05.07.2019 година. 

1.3 Този документ определя правилата за участие на персонала в ПГХТТ в 
квалификационната дейност за учебната 2019/2020год. и включва механизъм за финансова 
подкрепа на участниците. Тези правила определят начина, реда и финансирането на 
професионалната квалификация на персонала. 
1.4. Педагогическият и непедагогическият персонал на училището има право да повишава 
образованието и професионалната си квалификация и да получава информация за 
възможностите за повишаване на образованието и професионалната си квалификация. 
Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията: трудовоправни, 
финансови и др. се договарят от една страна между педагогическите кадри и Директора на 
училището, и от друга – между Директора на училището и обучаващата институция по реда 
на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие със ЗПУО. 
1.5 Повишаването на квалификацията се осъществява от специализирани обслужващи звена, 
висши учебни заведения, научни организации или обучителни организации, чиито учебни 
програми са одобрени според ЗПУО. 
1.6. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез 
система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от 
квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
1.7. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си не по-малко 
от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 
 

2. УЧАСТНИЦИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
2.1. Педагогически персонал.  



2.2. Непедагогически персонал.  
 

3. ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ:  
3.1. Адекватност на обучението.  
3.2. Актуалност на обучението.  
3.3. Обвързаност на обучението с професионалното и кариерно развитие.  
3.4. Осигуряване на равен достъп до обучение на персонала в зависимост от заеманата 
длъжност. 
3.5.Индивидуализация, предполагаща учебни форми и курсове, съобразени с личните 
възможности и интереси на преподавателите и служителите.  
3.6. Ефективност на обучението – резултатите от обучението да допринасят за повишаване 
на качеството на дейността на служителите.  
 

4.ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
4.1 Анализ на кадровия потенциал 

4.2 Проучване на потребности от обучение и квалификация. 
4.3 Определяне на приоритетите за обучение и квалификация. 
4.4 Планиране на обучението. 
4.5 Финансово осигуряване на обучението. 
4.6 Организиране и провеждане на обучението. 
4.7 Анализ и оценка на ефективността на обучението. 
 

5. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
5.1. Педагогическият съвет избира Комисия по квалификационната дейност /ККД/, която да 
бъде в състав: главен учител, председател на комисия за професионално усъвършенстване, 
председатели на методическите обединения. Решенията на ККД се съгласуват с Директора на 
училището.  
5.2. Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се 
осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в 
началото на всяка учебна година от ККД и се приема на заседание на ПС.  
5.3. В края на учебните занятия ККД проучва мнението на преподавателите за избор на теми 
и форми за квалификация, както и предложенията на обучителни организации;  
5.4.Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има за цел:  
- да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището 
на професионалната компетентност на педагогическите кадри;  
- да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите 
кадри и за тяхното професионално развитие.  
5.5. Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със 
съдействието на РУО, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за 
продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за 
квалификационни дейности.  
5.6. Във форми за повишаване на квалификацията могат да участват педагогически кадри, 
които работят в училището.  
5.7.Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на 
квалификацията: 
- по собствено желание, 
- по препоръка на работодателя, 
- по препоръка на експерти от РУО и МОН. 
5.8. За участие в процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени 
директорът на училището осигурява ползването на поисканата от учителя част от редовния 
платен годишен отпуск за предишната година. 



5.9. Приоритетно във формите за повишаване на квалификацията се включват педагогически 
кадри, които: 
- преподават по учебни предмети или направления, за които са въведени нови държавни 
образователни стандарти, 
- заемат педагогическа длъжност, която е нова за системата на образованието, 
- преминават на нова педагогическа длъжност, 
- заемат учителска длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за 
повече от три учебни години, 
- при обявяване на повече от един квалификационен курс да се ползва с приоритет този 
преподавател, който предходната учебна година не е посещавал такъв и има желание да 
участва в такъв квалификационен курс, 
- преподавателите, преминали даден квалификационен курс, се задължават да разпространят 
резултатите от квалификационните обучения. 
 

6. ПРАВИЛА, РЕД И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ВЪТРЕШНОКВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.  
6.1.Осъществяването на обучителни курсове с вътрешноквалификационен характер да става 
по предложение на Комисията по квалификационна дейност и съгласувано с Директора на 
училището.  
6.2.Финансирането на вътрешноквалификационната дейност да се осъществява по 
предложение на ККД и съгласувано с Директора на училището 

 

7. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В 
КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ:  
7.1. Непедагогическият персонал има право да повишава образованието и професионалната 
си квалификация и да получава информация за възможностите за повишаване на 
професионалната си квалификация.  
7.2. Квалификационната дейност се реализира със съдействието на РУО , университети, 
колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, 
неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.  
7.3. Непедагогическите кадри се включват във форми за повишаване на образованието и 
квалификацията си:  
- по собствено желание;  
- по препоръка на директора на училището;  
- по препоръка на експерти от съответната област.  
7.4. Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията : 
Определят се според Системата за финансово управление и контрол в ПГХТТ. 
 

8. УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ:  
8.1. Педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, имат 
право да ръководят дейности за повишаване на квалификацията на училищно равнище.  
8.2.На педагогическите кадри, придобили професионално-квалификационни степени, се 
признава по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда по 
ред, определен от МОН и вътрешните правила за формиране на РЗ в училището. 
8.3. Стимулиране на професионално изявените служители през годината чрез подходящи 
отличия, предвидени във вътрешните Правила на училището, приети на заседание на 
Педагогическия съвет  
8.4. Възможност за кариерното развитие.  
8.5. Допълнително заплащане на придобилите ПКС.  
 

9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА:  



9.1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна 
година и са в размер на минимум 1,2% от годишния ФРЗ на педагогическия персонал 

9.2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност при необходимост може да се 
финансира от бюджета на училището.  
9.3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките 
на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за 
квалификационна дейност и др.; 
9.4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 
финансовия лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, 
финансирането става с лични средства. 
9.5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен 
курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предоставя 
тази възможност.  
9.6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално-квалификационна 
степен се заплащат от учителите.  
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ  
Правилата за реда за участие в квалификационна дейност са приети на заседание на 
Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 05. 07. 2019 г., утвърдени са от Директора на 
училището, подлежат на актуализация по всяко време и могат да бъдат променени по 
писмено предложение на всеки член от колектива с решение на ПС 

ПЛАН-ГРАФИК ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ ПО ПРИЕМ 2020/2021 г. 

I. Изработване на рекламен пакет от материали  
Координатор: Тотка Добрева  
Екип: Мария Попова, Стефан Глухарев, Донка Николова, Юлия Бохорова, Илияна 
Пъкова 

Срок: 26.02.2020 г.  
1. Организационна среща на екипа – цел, задачи за предстоящата работа на екипа, принципи 
на комуникация, отговорности.  
2. Оформяне и редактиране на анотации, презентации, флаери, и реклами за автобуси. 

Срок: 22.01.2020 г.  
3. Изработване на билборд и поставяне на стратегическо място 

Отговорник: ръководството и Ованес Харутюнян 

4. Изработване и редактиране съдържанието на рекламно съобщение за различни сайтове в 
интернет пространството. 

Отговорник: Илияна Пъкова и Таня Грозданова 

5. Графичен дизайн, предпечат на рекламните материали.  
Срок: 26.02.2020 г. 

6. Избор на доставчик на услуга и отпечатване на рекламните материали. 
Срок: 29.01.2020 г.  

7. Изработване на рекламни материали и записването им на флаш-памети. 
Срок: 26.02.2020 г.  

8. Публикуване на одобрените рекламни материали на сайта на училището.  
9. Изготвяне на план-сметка за рекламните дейности 

ІI. Разпространение на рекламни материали.  
Координатор: Мариана Лескова-Грозданова  



Екип: Дамянка Карналова, Боряна Василева, Мария Стоилова, Ралица Христова, 
Васка Каравасилева, Румяна Георгиева, Светослава Шишиньова, Атанаска 
Георгиева  

Срок: месеци март, април, май, 2020г. 
1. Проучване на училищата с паралелки в VII клас в Пловдив и региона и възможностите за 
насочена реклама със съдействието на Директора  

2. Изготвяне график за срещи с родители и ученици в ОУ и СУ в областта и презентиране на 
професиите и специалностите. 

Отговорник: Тотка Добрева, Мариана Лескова- 

Грозданова, Светослава Шишиньова, Златка 
Трайкова, Дамянка Карналова, Румяна Георгиева, 
Стефан Глухарев, Михаела Стоенчева  

3. Разпространение на рекламния пакет на изяви, провеждани на територията на 
Международен панаир – Пловдив от ученици по изготвен график. 

Срок: м. октомври, 2019 г. – м. май, 2020 г. 
4. Подготовка на екипи от ученици за презентиране специалностите на училището. 

Отговорник: Дамянка Карналова 

5. Разпространение на материали от рекламния пакет по населени места съвместно с ученици 
по изготвен график. 

Срок: 1-20 май, 2020 г. 
6. Демонстрации на опити от ученици при подходящи форуми. 

Отговорник: Стефан Глухарев, Румяна Георгиева 

7.Участие на ученици в „Дефиле на младото вино“ и различни форуми с цел реклама. 
Срок: м. ноември, 2019 г. Отговорник: Мариана 
Лескова-Грозданова 

8. Разпространение на материали от рекламния пакет по автобусните линии. 
Срок: м. април – м. май, 2020 г.  
Отговорник: Васка Каравасилева, Ралица 
Христова, Румяна Георгиева, Атанаска Георгиева, 
Светослава Шишиньова, Михаела Стоенчева, 
Стела Ефремова, Мая Парапанова  

9. Разпространение на материали от рекламния пакет по фирмите.  
Срок: 1 април – 10 май, 2020 г.  
Отговорник: Донка Николова, Иван Стойков и 
учителите-специалисти по практическо обучение 

10. Ден на отворените врати в ПГХТТ – отг. Тотка Добрева, срок – месец май 

 

III. Участие в рекламни форуми на образованието.  

Координатор: Златка Трайкова  
Екип: Мария Стоилова, Румяна Георгиева, Васка Каравасилева, Илияна Василева, 
Ралица Христова, Стефан Глухарев, Венециана Жекова 

1. Организация по представяне и подреждане на щанда на ПГХТТ на съответните форуми. 
2. Изготвяне на график за дежурство на форумите. 

Срок: м. март, м. април, 2020 г.  
 

IV. Рекламиране в медии и на обществени места.  
Координатор: Боряна Василева, Тотка Добрева  
Екип: Боряна Василева, Мариана Лескова-Грозданова, Евдокия Колева, Стефан 
Глухарев, Илияна Пъкова 



1.Събиране на информация, анотации и снимков материал за провежданите събития в 
гимназията. Подаване на събраната информация за поставяне в сайта и в други медии.  
 

V. Организиране на работна среща с бизнес-партньори, научни и производствени 
организации на тема „Науката и бизнеса в подкрепа на професионалното образование“ 

Отговорник: Донка Николова, Стефан Глухарев, 
Ованес Харутюнян, Милен Трайков  

 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 
УЧИЛИЩЕ 

за учебната 2019/2020 година 

Разработена  на основание чл. 263 ал. 1 т. 8 от ЗПУО и  приета на заседание на 
Педагогическия съвет с Протокол №14/ 13.09.2019 г.  
 
І. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Преждевременното напускане на училище е значим социален и икономически 
проблем, който намалява възможностите за реализация в живота и на пазара на труда. При 
лицата, които притежават по- ниско образование нарастват рисковете от социално 
изключване и се създават предпоставки за влошаване качеството на живот и 
благосъстоянието на сегашните и бъдещите поколения. 

Училищната програма за превенция на ранното напускане на училище на ПГХТТ – 

гр.Пловдив е разработена в съответствие с рамкови европейски и национални документи, 
определящи приоритети на развитие до 2020 г. и е съобразена с целите в сферата на средното 
образование, определени на областно ниво.  

Програмата е изготвена въз основа на водещи стратегически документи: 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система/ 2013- 2020/; 

 План за 2018- 2019 г. за изпълнение на Стратегия за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образователната система/ 2013- 2020/; 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността/ 2014- 2020/; 

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014- 2020; 

 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието; 
 Закон за предучилищното и училищно образование; 
 Областни и общински стратегически мерки за превенция от отпадане. 

 

С дейностите си училищната програма на ПГХТТ е ориентирана към постигане на 
националната цел „делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020г. 
да не надвишава 11%”, която си поставя Националната програма за реформи 2013–2020 г. (в 
национална цел 4). 

За целите на Програмата се прилагат определенията, дадени в Стратегията за 
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Като 
„преждевременно напуснали училище” се определят лицата между 18 и 24 години, 
завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен и които вече не 
участват в никаква форма на образование или обучение. „Отпадане от училище” е 
отписването от училище на ученик до 18-годишна възраст преди завършване на последния 
гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище.  



Един от факторите за преждевременно напускане на образователната система налага 
въвеждането на единен Механизъм за противодействие на училищния тормоз, който има за 
цел да подпомогне училищата в усилията им за справяне с това явление. Превенцията и 
преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички 
институции, свързани с образованието.  

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В ПГХТТ гр. Пловдив 

В рамките на изтеклата 2018/2019 учебна година в ПГХТТ гр. Пловдив случаите на 
отпадане и преждевременно напускане на образователната система са по-скоро изключение, 
отколкото често срещано явление. В тази връзка могат да бъдат посочени три случая на 
ученици, които са заминали в чужбина. Като проблем се оформи казусът с една ученичка, 
която замина за чужбина, но поради произтичащите в наредба №10 за организация на 
дейностите в училищното образование промени и факта, че родителите не представиха 
документ, че ученичката е записана в училище в чужбина към настоящата учебна година 
ученичката се води отпаднала. По-често срещан е казусът с преместването на ученици в 
друго училище, които са 8 на брой. На фона на общия брой ученици в ПГХТТ тези случаи са 
доста под 11 процентната граница, но като ключова причина за отпадане от образователната 
система продължава да бъде тежката икономическа обстановка в страната и в частност: 
пониженият жизнен стандарт и бедността на голяма част от семействата. 

През учебната 2018/2019 година случаите на преминаване на ученици от дневна в 
самостоятелна форма на обучение в ПГХТТ са два, което по дефиниция не е отпадане от 
образователната система, а констатираните резултати от изпитните сесии на единия от 
учениците от СФО показват завишена мотивация за добро представяне. 

Изключително подготвения педагогически екип, индивидуалния подход при работа с 
ученици в риск /с множество допуснати отсъствия и противообществени прояви/, 
атрактивните специалности, които предлага училището, както и възможността теоретичните 
знания да се отработят в реална работна среда чрез обезпечаване на учебните и 
производствени практики с договори с фирми са само част от мерките, които в ПГХТТ са 
отработвани в годините.  Общите усилия на ръководство, педагогическа колегия и 
педагогически съветник прави възможно при анализирането на обстановката в ПГХТТ да не 
се отчита негативна тенденция. 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА 
УЧИЛИЩЕ НА ПГХТТ 

1. Систематизиране на училищните политики за намаляване на отпадането чрез 
създаване на благоприятна среда за качествено образование и образователна интеграция и 
подкрепа на всяко дете, откривайки и развивайки неговия индивидуален потенциал. 

2. Координиране на всички налични ресурси и трите основни фактора в 
образователния процес /ученици, родители и учители/.  

3. Разработване и изпълнение на училищни политики за намаляване на риска от 
отпадане от образователната система чрез целенасочено единно въздействие, създаване на 
комплекс от мерки и сътрудничество на заинтересованите страни. 

4. Усъвършенстване работата на педагогическите екипи по разработване и 
изпълнение на свои програми, в резултат на което да намалее броят на учениците в риск от 
отпадане. 

5. Увеличаване разнообразието и ефективността на прилаганите от ПГХТТ – 

гр.Пловдив мерки и дейности за превенция и намаляване на риска от отпадане от 
образователната система.  

 



ІV. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на взаимодействие 

Разработване и изпълнение на политики в училището 

Дейности Отговорник 
Срок за 

изпълнение 
Индикатори 

 Прилагане на специфични политики и мерки за 
превенция на ранното напускане на училище 

Директор 

Учители 

В хода на 
учебната година 

Брой ученици в началото и в края на 
учебната година 

 Съставяне на отчети и анализ на класните ръководители 
за проследяване на преместването и отсъствията на 
учениците 

Директор 

Заместник-директор 
Педагогически съветник 

В хода на 
учебната година 

Брой преместени ученици и брой 
извинени и неизвинени отсъствия 

 Повишаване интереса на учениците към работата в екип 
чрез участие в училищни кампании и събития, 
отбелязване на важни дати 

Директор, заместник-

директор, педагогически 
съветник, учители 

В хода на 
учебната година 

Брой кампании, чествания и брой 
участвали ученици 

 Осъществяване на контрол за редовно и точно вписване 
на отсъствията на учениците в училищната документация 

Директор 

Заместник-директор 

В хода на 
учебната година 

Брой извършени проверки 

 Провеждане на съвместни информационни кампании със 
специалисти за намаляване на риска от преждевременно 
напускане на училище и обмен на добри практики  

Директор 

Заместник-директор 

Местни организации 

В хода на 
учебната година 

Брой информационни кампании 

 Дейности за намаляване на риска от преждевременно 
напускане на училище чрез участие в Национални 
програми и проекти 

Директор 

Педагогически екипи 

В хода на 
учебната година 

Национални програми и проекти 

 Организиране на разнообразни извънкласни и 
извънучилищни дейности 

Директор 

Педагогически екипи 

В хода на 
учебната година 

Брой обхванати ученици и видове 
извънкласни и извънучилищни 
дейности 

 Осъществяване на контрол върху работата на класните 
ръководители по превенция на ранното напускане на 
училище 

Директор 

Заместник- директор 

В хода на 
учебната година 

Брой проведени разговори с 
родители. 
Планирани в годишния тематичен 
план часове за превенция. 

Повишаване качеството на образование като предпоставка за развитие на личността и предотвратяване на преждевременното напускане на 
училище 

 Обмен на добри практики в училище 

Директор, 

главни учители, 

методични обединения 

В хода на 
учебната година 

Брой на проведените дейности  



 По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез 
използване на облачни технологии, електронни уроци, 
интерактивни методи, онагледяване, практическа 
насоченост и др. 

Директор 

Заместник- директор 

В хода на 
учебната година 

Брой тематични проверки, 
квалификационни форми, 
неизвинени отсъствия 

 Планиране и реализиране на обучение, което е 
ориентирано към потребностите на всеки ученик. 

Директор 

Заместник-директор 
Учители 

В хода на 
учебната година 

Брой участия в извънкласни 
дейности 

 Изграждане на сътрудничество между бизнес 
организациите и ПГХТТ за практическа реализация на 
завършилите и придобили професия 

Директор 

Учители по 
професионална 
подготовка 

Бизнес-организации 

В хода на 
учебната година 

Брой проведени практики  

 Анализ на движението на учениците и причини за 
напускането им. Директор 

В хода на 
учебната година 

Брой напуснали ученици и причини 

Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни потребности 

 Развитие капацитета на учителите за работа с учениците 
със СОП 

Директор 
В хода на 
учебната година 

Брой учители преминали 
квалификация 

 Подобряване на възможностите за обучение на деца със 
СОП в риск от отпадане: осигуряване на допълнителна 
подкрепа на децата и учениците със СОП от 
специалистите. 

Директор 
В хода на 
учебната година 

Брой назначени специалисти 

Повишаване участието и ангажираността на родителите 

 Утвърждаване на добри практики за включване на 
родителите и местната общност в мерки за 
предотвратяване на преждевременното напускане на 
училище 

Директор 

Педагогически съветник 

В хода на 
учебната година 

Брой реализирани мероприятия 

 Грижи за предотвратяване на ранните бракове и ранни 
раждания - провеждане на беседи с подрастващите за 
начина на предпазване от ранна бременност, за 
опасностите, които крие ранната бременност за майката 
и бебето, за риска от раждане на деца с вродени 
аномалии, наследствени болести  

Директор 

Педагогически съветник 

Учители по биология и 
здравно образование 

НПО 

В хода на 
учебната година 

Брой реализирани мероприятия 



Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 

 Планиране на дейности в плана на класния ръководител, 
насочени към идентифициране на ученици в риск и към 
индивидуалното им консултиране 

Класни ръководители 
В хода на 
учебната година 

Брой проведени беседи и/или 
инициативи 

 Инициативи за подпомагане на ученици в риск от техни 
съученици 

Ръководство 

Педагогически съветник 

Класни ръководители 

В хода на 
учебната година 

Брой реализирани инициативи 

Кариерно ориентиране и консултиране 

 Информационни кампании за популяризиране на ползата 
от придобиване на професионална квалификация като 
възможност за реализация при риск от преждевременно 
напускане на училище 

Директор 

Учители 

Родители 

Представители на бизнеса 

В хода на 
учебната година 

Брой кампании 

Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище по финансови причини 

 Подпомагане чрез осигуряване на финансова подкрепа 
под формата на транспортни карти и помощи 

Директор 
В хода на 
учебната година 

Брой карти за пътуване 

Брой отпуснати помощи 

Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната система на преждевременно напусналите 

 Създаване на условия в ПГХТТ за придобиване на 
квалификация по професии на лица, отпаднали или 
преждевременно напуснали 

Директор 

Заместник-директор 
учебно-производствена 
дейност 

Бизнес-организации 

В хода на 
учебната година 

Брой придобили квалификация по 
професия 

 Увеличаване на възможностите за учене на работното 
място, с акцент върху разкриването на повече места за 
стажуване и мотивиране на местния бизнес за приемане 
на стажанти  

Директор 

Учители по 
професионална 
подготовка 

Бизнес-организации 

В хода на 
учебната година 

  Брой разкрити работни места 

 

Допълнителни пояснения 

Предвидените дейности са заложени в годишния план на гимназията. По време на изпълнение на програмата се очакват промени на 
национално ниво в сферата на образованието, което е предпоставка за нанасяне на корекции в нея. Програмата е отворена за допълнения  от 
членовете на педагогическата колегия и подлежи на актуализация.     

 



ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА 
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА 
ЗА УЧЕБНАТА 2019- 2020 година 

 

І. УВОД 

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите за работа с деца и ученици 
от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника във връзка с 
предоставянето на приобщаващо образование.   

Програмата е изготвена на базата на основни приоритети, а именно да се разгърне 
потенциала на всяко дете и ученик, да се постигне по-високо качество и по-добър достъп до 
образование, да се постигне ранна превенция на обучителните затруднения в посока 
постигане на по-високо качество и по-добър достъп до образование, както и успешна 
реализация и социализация на ученика. Програмата е изготвена в съответствие с 
действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, 
в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички 
българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, като е 
базирана на: 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 
 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 
 Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.); 
 Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.); 
 Закон за защита от дискриминация; 
 Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.  

 

Уязвимите групи ученици имат право на зачитане, уважение и закрила от закона. 
Отношението на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника към тях е 
основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни възможности. За нас те са 
важна и пълноценна част от обществото и затова работим за тяхната социална интеграция и 
социално включване. 

При децата в училищна възраст се обръща особено внимание на семейството като 
част от образователния процес. Предвижда се паралел между интеркултурното образование 
и образованието на ученици със специални образователни потребности /при приемане на 
такива/. И в двата случая потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките 
пред приобщаването на различните са огромни, а в същото време потенциалните рискове от 
игнорирането или дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни. Обхващането на 
всяко дете с увреждане в училищна възраст в образователната система и изграждането на 
съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено 
образование. В резултат от изпълнението на дейностите по изграждане на подкрепяща среда 
в училище нараства броят на интегрираните деца и ученици със специални образователни 
потребности, ресурсните учители и другите специалисти, които подпомагат интегрираното 
обучение. 
 

II. Анализ на училищната среда. 
 

Уязвими групи в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника са 
деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични 
заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени 
или жертва на насилие, деца-сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и с 
други идентифицирани нужди. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за 
общуване и познание за другия. Конкретните действия за подпомагане и предоставяне на 



равни възможности пред тези уязвими групи са предизвикателство, което е неделима част от 
процеса на модернизация на българското образование, което в противен случай ще остане 
чуждо за голям процент български граждани.  

Настоящата училищна програма има за цел да защити правата и интересите и да 
предостави равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи, както и 
ефективното прилагане на училищни политики за подобряване качеството на живот на 
хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване 
на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на училищния 
живот. 
 

III. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ  
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик. Приемането и зачитането на неговата 
уникалност - индивидуалните му потребности и възможности, намират израз в оказването на 
подкрепата на личностното развитие, която се осъществява във връзка със Закона за 
училищното и предучилищното образование и Наредбата за приобщаващото образование. 
 

3.1 Обща подкрепа  
 

В Професионална гимназия по хранителни технологии и техника се осъществява 
обща подкрепа за личностно развитие в изпълнение на Наредбата за приобщаващо 
образование. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и 
ученик и включва: 
 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
2. кариерно ориентиране на учениците; 
3. занимания по интереси; 
4. библиотечно-информационно обслужване; 

5. грижа за здравето въз основа на информация от родителя за здравословното състояние на 

ученика и за проведени медицински изследвания и консултации; 
6. поощряване с морални и материални награди; 
7. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
8. превенция на обучителните затруднения 

 

3.2. Допълнителна подкрепа  
 

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на 
индивидуалните потребности на определено дете или ученик от Професионална гимназия по 
хранителни технологии и техника. 

Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, 
със заповед на Директора на ПГХТТ, съобразно необходимостта на детето и след това се 
потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. 

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните 
уязвими групи: 
-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година  
- деца с хронични заболявания 

- деца в риск 

  

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. 
Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в 
дейностите. 



Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, 
Професионална гимназия по хранителни технологии и техника уведомява отдел „Закрила на 
детето“ по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се 
налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето. 

При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-

учител за подпомагане работата на учителите. При необходимост се изработва индивидуална 
учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, 
а също така се изготвя и индивидуален учебен план. За ученици с изявени дарби също се 
изработва индивидуален учебен план. 
 



IV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА  
 

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Идентифициране на ученици, спадащи към уязвима група, 
които имат необходимост от обща или допълнителна 
подкрепа  

В хода на учебната 
2019/2020 г. 

педагогически съветник, 
психолог, класни 
ръководители  

 

Оценка на потребности на ученици със СОП  В хода на учебната 
2019/ 2020 г. 

Екип за подкрепа на 
личностно развитие  

не по-късно от 3 месеца след 
идентифициране на нуждата 
или насочени от РУО Пловдив 

Екипна работа на учителите, преподаващи в даден клас  В хода на учебната 
2019/2020 г. 

класни ръководител, 
учители, педагогически 
съветник, психолог  

при необходимост 

Допълнително обучение по учебни предмети за ученици 
със системни пропуски по даден учебен предмет, или за 
които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа 

В хода на учебната 
2019/2020 г. 

Координатор по чл.7 от 
наредбата за приобщаващо, 
учителите по съответните 
учебни предмети 

 

Определяне на училищен координатор във връзка с 
оказване на подкрепа за личностно развитие  

В началото на учебната 
2019/2020 г. директор  

Кариерно ориентиране 
В хода на учебната 
2019/2020 г. 

Педагогически съветник, 
класни ръководители 

 

Организиране и провеждане на занимания по интереси 
В хода на учебната 
2019/2020 г. 

Директор, заместник-

директор, учители 
По проект „Подкрепа за успех“ 

Изготвяне на учебни програми за ученици с обучителни 
трудности, с цел адаптиране на учебното съдържание 
съобразно индивидуалните потребности на ученика 

В началото на учебната 
2019/2020 г. 

Преподавателите по 
съответните учебни предмети 

Утвърждава се със заповед на 
директора на ПГХТТ след 
обсъждане на ПС и ежемесечно 
се контролира от РУО 

Допълнителни консултации по учебни предмети, които се 
провеждат извън редовните учебни часове 

В хода на учебната 
2019/2020 г., съгласно 
утвърден от Директора 
на ПГХТТ график 

ЗДУД  

Награждаване на ученици (морално/ материално) постоянен 
директор, заместник-

директори  

При и по определен повод за 
поощрение, определени в 
правилника за дейността на 
ПГХТТ 



Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна 
грамотност 

В хода на учебната 
2019/2020 г. библиотекар 

В изпълнение на училищния 
план за насърчаване и 
повишаване на грамотността 

Осигуряване на подходящи информационни материали и 
беседи относно кариерното ориентиране на учениците от 
ПГХТТ  

В хода на учебната 
2019/2020 г. ЗДУД, класни ръководители  

Провеждане на беседи на здравни теми с цел превенция на 
дадени заболявания и здравословен начин на живот 

В хода на учебната 
2019/2020 г.  Класни ръководители 

Теми, включени в тематичните 
разпределения за часа на класа 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище  В хода на учебната 
2019/2020г. 

директор, зам.-директор, 
учители, психолог, 
педагогически съветник 

 

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в 
състезания и олимпиади  

В хода на учебната 
2019/2020г. учители  

Провеждане на диагностика във връзка с тормоза и 
агресията в училище. Прилагането на цялостен училищен 
подход, координирани и последователни усилия за 
предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 
училищна среда 

В хода на учебната 
2019/2020 г. 

Педагогически съветник, 
училищен психолог 

 

Провеждане на беседи в часа на класа относно приемането 
на „различните“ 

В хода на учебната 
2018/2019 г. Класни ръководители  

Изготвяне на планове за краткосрочна подкрепа на деца в 
риск 

В хода на учебната 
2019/2020 година 

координатор  

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, 
неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции ) трябва да 
бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.  

Настоящата програма е създадена на основание чл. 263, ал 1, т.9 от ЗПУО и е актуализирана с решение на ПС с Протокол №14/ 
13.09.2019 г., като подлежи на изменение и допълнение в хода на учебната година във връзка с актуализацията на нормативната уредба, 
касаеща приобщаващото образование или други нормативни документи, касаещи приобщаващото образование.  



СХЕМА НА ПРОЦЕДУРА 
в случай на конкретна ситуация на тормоз и насилие, актуализирана и приета на Педагогически съвет № 14/13.09.2019 г. 

 

Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране Последователност на процедурите за интервенция 

ПЪРВО НИВО – ниско 
нарушаване на 
правилата: 

 

На първо ниво, по правило, 
действията се предприемат автономно 
от класен ръководител или учител 
заедно с родител, като се предприема 
педагогическа работа – индивидуално, 
за група ученици или за целия клас. 
При наличие на щети от материален 
характер – те се възстановяват. 

Ситуациите от 
първо ниво не се 
регистрират. 

1) Верифициране на подозрение или откриване на 
ситуация на тормоз – подробно информиране за 
случилото се от всички участници. 
2) Прекратяване на ситуацията и 
успокояване/интервенция към всички участници. 
3) Уведомяване на родител 

4) Консултации - предприемане на индивидуални 
разговори с участниците. 
5) Мерки и действия от страна на класен ръководител. 

ВТОРО НИВО – 

повтаряне на едни и 
същи нарушения на 
правилата или с по-

сериозни последици 

На второ ниво, по правило, действията 
се предприемат от класен ръководител 
заедно с психолог , представител на 
координационния съвет и директор и 
задължително участие на родител. 
Координационният съвет прави 
оценка на риска и се инициира 
индивидуална работа по случай. 

Ситуацията на 
тормоз се описва в 
Дневника за 
ситуации на тормоз 
и се предприема 
работа по случай. 

1) Протокол за тормоз 

2) Включване в регистъра на училището. 
3) Уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията 
при ситуации с по-сериозни последици по преценка на 
класния ръководител заедно с психолога или директора; 
4) Уведомяване на родител. 
5) Консултации. 
6) Мерки и действия - работа на координационния съвет. 
7) Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

ТРЕТО НИВО – 

злоупотреба със сила, 
както и при екстремни 
ситуации, в които 
съществува опасност за 
живота и здравето или за 
телесния интегритет, за 
който и да е от 
участниците в 
ситуацията: 

На трето ниво, по правило, 
уведомяването на ОЗД и/или органите 
на полицията става незабавно от 
служителя на училището, 
идентифицирал тормоза. 
Действията на ниво училище се 
предприемат от директор заедно с 
координационния съвет със 
задължителното участие на родител и 
компетентни власти. 

Ситуациите на 
тормоз от трето 
ниво се описват в 
Дневника за 
тормоз, като по тях 
се предприема 
интензивна работа 
по случая, 
включваща всички 
участници. 

1) Протокол за тормоз. 
2) Включване в регистъра на училището 

Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция 

към всички участниците. 
3) Уведомяване на родител. 
4)Консултации- предприемане на индивидуални 
разговори с участниците. 
5) Мерки и действия от страна на координационния 
съвет, интензивна работа по случай, информиране и 
насочване към други служби и/или услуги от страна на 
директора. 

 



ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА ПРОГРАМА НА 

ПГХТТ ЗА УЧЕБНАТА 2019- 2020 Г. 
 

1. Съставът на комисията се утвърждава със заповед на Директора и по предложение 
на Общото събрание. 

2. Основна цел на комисията е мобилизиране на усилията на всички служители за 
гарантиране на прозрачност и публичност на учебно-възпитателния процес и 
административно – управленска дейност, за упражняване на граждански контрол и 
мотивиране на учениците и служителите чрез създаване на антикорупционен климат и 
условия за нормална учебно-възпитателна дейност. 

3. Сигналите за корупция в учебното заведение постъпват чрез докладна записка, 
писмо до директора, чрез уеб сайта, електронната поща pghtt_plov@pghtt.net или чрез кутия 
за сигнали за корупция, поставена на видно място в училище. 

4.  Постъпилите сигнали за корупция се регистрират в деловодството с входящ номер, 
след което се предават на директора за резолюция. 

5. Директорът определя със заповед комисия от учители и служители, които ще 
участват в разглеждането на случая. 

6. Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички 
доказателства по изясняването на подадения сигнал за корупция. След това съставя и 
подписва протокол, към който се прибавят доказателствата. 

7. Комисията за разглеждане на сигналите изготвя доклад по случая, който представя 
на директора, заедно с протокола и събраните доказателства. 

8. В тридневен срок от получаване на сигнала, председателят на комисията свиква 
заседание за разглеждане на случая. 

9. Член от комисията, определен от директора води регистър на образуваните преписки 
по подадени сигнали за корупция. Регистърът съдържа: входящ номер; дата на регистрация; 
име, адрес, телефон на лицето, подало сигнала; резюме на сигнала; краен срок за отговор; 
резюме на отговора. 

10. Комисията разглежда само явни подавани сигнали и по своя преценка взема 
отношение към анонимните. 

11. Членовете на комисията вземат решение чрез гласуване, за което се изисква 
обикновено мнозинство от присъстващите. 

12.  Директорът се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок с 
мотивирано решение. Копие от решението се изпраща на подалия сигнала. 

13. . За изпълнение на целите и задачите си комисията ползва човешки, експертен и 
материален ресурс на гимназията. 

14. Организационно – техническото обслужване на комисията се осигурява от 
гимназията.  

 



УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ 2019/2020 ГОДИНА 

 

Мярка № Дейности Очаквани резултати 
Срок на 

изпълнение 

Текуща 
стойност 

Целева 
стойност 

Отговорник 

Цел 1. Създаване 
на благоприятна 
среда за 
насърчаване на 
четенето и 
повишаване на 
грамотността 

       

 1 
Посещение на народна 
библиотека „Иван Вазов” 

Стимулиране на интереса към 
достъпа до научна и 
художествена литература и 
запознаване с изискванията за 
издаване на членска карта за 
библиотеката. 

През учебната 
2019/2020год
ина 

0 
Ученици от 
училището 

Учители по БЕЛ, 
класни 
ръководители 

 2 

Участие в национални 
литературни конкурси от 
Календара на МОН.  

Стимулиране на творческото 
писане у учениците с цел 
развиване и усъвършенстване на 
техните литературни умения. 

През учебната 
2019/ 2020 

година 

0 
Ученици от 
училището 

Юлияна Бохорова 

 3 

Традиционно участие в 
Националния 
журналистически конкурс 
„Стоян Михайловски”  

Развитие и усъвършенстване на 
литературните умения на 
учениците, които традиционно 
участват в този конкурс. 

Октомври 
2019г. 0 

Ученици от 
училището 

Донка Радева 

 4 

Тематично четене по 
случай Деня на народните 
будители на 
емблематични 
патриотични 
произведения. 
 

Стимулиране на творческото 
писане у учениците с цел 
развиване и усъвършенстване на 
техните литературни умения. 

31 октомври 
2019г. 0 

Ученици от 
училището 

Учители по БЕЛ и 
история, 
библиотекар 



 5 

Отбелязване на Деня на 
народните будители с  
публикуването на 
материали в училищния в. 
„Клио” 

Обогатяване на знанията за 
ролята на народните будители за 
укрепването на българщината и 
българския книжовен език 

Ноември 2019 0 
Ученици от 
училището 

Донка Радева  

 6 

Посещения на 
подходящите за 
учениците събития и 
инициативи от Културния 
календар на гр. Пловдив 
за 2019/2020 г.. 

Обогатяване на културния живот 
на учениците с цел повишаване 
на тяхната грамотност 

През учебната 
2019/ 2020 

година 

0 
Ученици от 
училището 

Учители, 
класни 
ръководители 

Мярка 2. 
Подпомагане на 
родителите за 
усъвършенстване 
на техните уме-

ния да увличат и 
насърчават 
децата към 
четенето 

1 

Беседа с родителите по 
време на родителски 
срещи на тема 
„Значението на доброто 
владеене на българския 
книжовен език” 

Повишаване на 
информираността на родителите 
на учениците относно ролята на 
функционалното владеене на 
българския книжовен език с цел 
добра професионална 
реализация.  

През учебната 
2019/2020год
ина 

0 
Ученици от 
училището 

Учители по БЕЛ, 
класните 
ръководители 

 Мярка 3.  
Осигуряване на 
лесен достъп до 
книги и до други 
четива 

1 

Провеждане на 
информационна кампания 
сред учениците във връзка 
с възможностите за 
използването на онлайн 

ресурси  

Популяризиране на достъпа до 
книги и други четива. 

През учебната 
2019/ 2020 

година 

0 
 Ученици от 
училището 

Учители от 
училището 

 2 

Представяне пред 

новоприетите ученици на 
реновираната училищна 
библиотека 

Популяризиране на достъпа до 
книги 

През учебната 
2019/ 2020 

година 

0 8-те класове 
Учители от 
училището 

 Цел 2. 
Повишаване на 
равнището на 
грамотност 

  .       



Мярка 1. 
Оценяване на 
равнището на 

грамотност  

1 

Разпространяване и обмен 
на училищни практики за 
организиране и 
провеждане на писмените 
изпитвания по БЕЛ. 
Формат на писмените 
работи, обхват на 
учебното съдържание, 
анализ на резултатите, 
мерки за отстраняване на 
пропуските. 

Популяризиране на училищно 
ниво на постиженията в областта 
на грамотността. 

През учебната 
2019/ 2020 

година 

0 
Ученици от 
училището 

Учители по БЕЛ 

 2 

Диагностициране на 
езиковото развитие 
(проследяване и анализ на 
степента на усвояване на 
езиковите норми) 

Получаване на обективна инфор-

мация за степента на усвояване 
на езиковите норми и 
набелязване на съвместни мерки 
за отстраняването им. 

През учебната 
2019/2020 

година 

 0 
Ученици от 
училище 

Учители по БЕЛ 

 3 

Организиране и 
провеждане на пробна 
матура  по БЕЛ за 
учениците от 12 клас и 
пробен изпит по БЕЛ за 
ученици от 10 клас 

Своевременно диагностициране 
на пропуските и мерки за 
отстраняването им с цел по-

добро представяне на учениците 
на матурата  и НВО в X клас по 
БЕЛ 

През учебната 
2019/2020 

година ( по 
възможност ) 

0 

Учениците 
от 10 и 12 
клас 

Учители по БЕЛ,  
ЗДУД 

Цел 3. 
Увеличаване на 
участието и 
приобщаването 

         

Мярка 1. 
Преодоляване на 
равнопоставенос
тта при 
билингвите 

1 

Подпомагане на децата, 
чиито майчин език не е 
български и по-слабите 
ученици от училището чрез 
включването им в изработ-

ването на табла за езиковите 
норми и правила на 
книжовния български език 

Привличане интереса на 
учениците посредством 
нетрадиционни методи  

През учебната 
2019/2020 

година 

  0 

Ученици 
билингви и с 
ниска езикова 
култура 

Учителите по БЕЛ 



 2 

Допълнителни занимания 
в часовете за консултации 
с ученици, невладеещи в 
достатъчна степен 
българския книжовен език  

Ефективна и диференцирана 
работа с по-слабите ученици, с 
цел отстраняване на пропуските 
при усвояването на българския 
книжовен език 

През учебната 
2019/2020год
ина     

0 
Ученици от 
училище 

 Учители по БЕЛ 

 

 3 

Провеждане на 
допълнително обучение 
по български език по 
чл.27, т.1 от наредбата за 
приобщаващото 
образование 

Ограмотяване на ученици за 
които българският език не е 
майчин 

През учебната 
2019/2020год
ина     

0 
Ученици от 
училище 

Учители по БЕЛ 

 

Мярка 2  
Преодоляване на 
дигиталната 
пропаст 

1 

Ефективно използване на 
облачни технологии в 
ПГХТТ – G Suite за 
образованието 

Ограмотяване на учениците чрез 
интерактивни уроци и 
провеждане на електронни 
тестове 

През учебната 
2019/2020год
ина     

0 Учители 

Директор,  
ЗДУД 

 

 



ПЛАН 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 
ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 

 
Цел: Формиране на умения и навици у учениците, педагогически и непедагогически 
персонал за мотивирано поведение при бедствия и аварии, отговорно отношение към 
въпросите за личната безопасност и тази на околните. 
 

1. Да се актуализира Правилника за здравословни и безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в ПГХТТ. 

Срок: 09.2019 г.; 
Отг. по ЗБУТ 

2. Актуализиране на плана за БАК и противопожарното досие на ПГХТТ за учебната 
2019-2020 г. 

Срок: съгласно изискванията в нормативните 
документи;  
Отг. по ЗБУТ 

3. Провеждане на инструктажи на новопостъпилите ученици, новоназначените 
педагогически и непедагогически персонал. Отразяване на инструктажа на 
новопостъпилите ученици в Книгата за начален инструктаж, а на новоназначените 
педагогически и непедагогически персонал в книгата за начален инструктаж на 
персонала. В личното досие на новоназначените учители и служители да бъде 
приложена служебна бележка, удостоверяваща инструктажа. 

Срок: съгласно изискванията в нормативните 
документи;  
 Отг. по ЗБУТ, класни ръководители, домакин 

4. Запознаване на ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал с 
Правилник по ЗБУТ на ПГХТТ. 

Срок: 09.2019 г., 10.2019 г. за родители;   
Отг. по ЗБУТ, класни ръководители 

5. Да се извършат дейности по осъществяване на превенция за действия при бедствия, 
аварии и катастрофи. 

Срок: 2019/2020 уч. г.;  
Отг. по ЗБУТ, класни ръководители, домакин 

6. Изготвяне на план и график с отговорници за действия при зимни условия. 
Срок: 10.2019 г.; 
Отг. по ЗБУТ ЗД, Ованес Харутюнян, домакин 

7. Изготвяне на тематичен график и организиране на занятия по програма «Действия при 
бедствия, аварии и катастрофи» в часа на класа. 

Срок: 10.2019 г.; 
Отг.: главни учители, класни ръководители 

8. Провеждане на две практически занятия (в първи и втори учебен срок) за евакуация и 
действия при пожар и земетресение. 

Срок: 10.2019 г.; 05.2020г.; 
Отг. Директор, ЗД, педагогически и 
непедагогически персонал 

9. Провеждане на тренировъчна евакуация при заплаха от тероризъм 

Срок: 02.2020 г.; 
Отг. Директор, ЗД, педагогически и 
непедагогически персонал 

10. Периодично провеждане на беседи по безопасност на движението и изготвяне на 
график за провеждане на занимания по Начално военно обучение за IX и X клас 



Срок: 2019-2020 уч. год.;  
Отг. ЗД, класни ръководители, педагогически 
съветник 

11. Провеждане на периодични заседания на КУТ ( Комитет по условия на труд) 
Срок: Според нормативните документи;  
Отг.: Председател и членове на КУТ 

12. Периодични проверки, целящи установяване и отстраняване на повреди, 
застрашаващи  живота и здравето на пребиваващите на територията на ПГХТТ. 

Срок: В хода на учебната 2019-2020 г.;  
Отг.: Домакин 

13. Извършване на периодични проверки на пожарогасители и противопожарни шлангове 
с оглед осигуряване на ППБ. 

Срок: според нормативните документи  
Отг. по ЗБУТ 

14. Тясно сътрудничество със службата по трудова медицина с цел осигуряване на 
максимално добри условия на труд за работещите в ПГХТТ. 

Срок: според нормативните документи  
Отг. по ЗБУТ 

 

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

за учебната 2019 /2020 година 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Организацията на дейностите, свързани с безопасност на движението по пътищата се 
осъществява в съответствие със Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на 
образованието и науката относно Система за  Организацията и управлението на 
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по 
пътищата в системата на предучилищното и училищно образование. 

2. Създадена е  училищна комисия по БДП /УКБДП/, определени със заповед на 
директора. 

4. За реализирането на настоящия план се използва: специализирана литература, 
познавателни книжки, интерактивни симулации, технически средства, тематични предавания 
по телевизията и радиото, учебно-методични помагала и др. 

II. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на учениците в училище и извън него. 
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 
разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в градска среда и оказване 
на помощ в случай на опасност. 

3. Критическо и конструктивно решаване на казуси, свързани с регулацията на 
безопасността на движението по пътищата.  

4. Анализиране и оценяване на пътните ситуации и пътни нарушения, произтичащи от 
употребата на алкохол, наркотици и други упойващи вещества.  

5. Познаване и разбиране на безопасното управление на моторни и пътни превозни 
средства.  

6. Познаване и разбиране на нормативната уредба, произтичаща от Закона за 
движението по пътищата.  

IІІ. ЗАДАЧИ 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 



успешната адаптация към живота. 
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората. 
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с 
опасен характер, предизвикани от различни източници. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността 
и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 
движението по пътищата. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез  
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

1. Да се осъществява контрол върху провеждането на планираните мероприятия свързани с 
БДП. 

Отг.: ЗД   
Срок: през цялата учебна година 

2. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 
учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

Отг.: класни ръководители 

Срок: месец септември 

3. На първата родителска среща класните ръководители в рамките на 10 минути да запознаят 
родителите, относно безопасността на движението по пътищата, свързана с рисковото 
поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата и 
останалите участници в движението.  

Отг.: класни ръководители 

Срок: месец октомври 

4. Класните ръководители да проведат беседа  разговор за поведението на учениците като 
участници в пътното движение. 

Отг.: класни ръководители 

Срок: през цялата учебна година 

5. Учителите да провеждат ежедневно " 5-минутка"  краткотрайно занимание, напомнящо на 
учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно 
поведение на улицата. 

Отг.: класни ръководители 

Срок: през цялата учебна година 

6. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за учителите. 
Отг.: ЗДУД, класни ръководители 

Срок: месец септември 

7. Да се изработят нагледни материали. 
Отг.: комисия по БДП, класни ръководители 

Срок: през цялата учебна година 

8. В началото на учебната година да се направи оглед и да изготви предложение за 
обезопасяване района на училището. 

Отг.: директор, комисия 

Срок: месец ноември 

9. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени 
училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне 
правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. 

Отг.: директор, комисия 

Срок: през цялата учебна година 



ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ В ПГХТТ ЗА УЧЕБНАТА 
2019/ 2020 ГОДИНА, РАЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПОДКРЕПА НА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 Мерки Дейности Отговорници Срок 

1. 
 Определяне на координатор за учебната 

 2019/2020 г.  Директора на ПГХТТ 09.2019 г. 

2. 

Изпълнение на дейностите, включени в 
Механизма за съвместна работа на институциите 
по обхващане и задържане в образователната 
система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст 

Предприемане на мерки за обхващане 
на децата, които не са записани в 
училище от екипите за обхват 

МОН, РУО, ПГХТТ, 
Община Пловдив, 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ и МВР гр. 
Пловдив 

постоянен 

3. 

Идентифициране на потребностите и 
обезпечаване на ресурси за подобряване на 
условията на средата за подкрепа ПГХТТ 

Осигуряване на сигурна и безопасна 
материална база 

ПГХТТ постоянен 

4.  Изграждане на достъпна архитектурна среда 

Подобряване на архитектурната среда с 
цел улеснен достъп на ученици със 
СОП до санитарни възли 

ПГХТТ постоянен 

5. 
Подобряване на материалната база за спортни 
дейности  

Ремонт на съществуващите спортни 
площадки 

 постоянен 

6. 

Оборудване на кабинети и класни стаи и 
осигуряване на допълнителни учебно-технически 
средства за подобряване качеството на 
образование и възпитание 

Използване на възможностите на 
програмата за модернизация на учебния 
процес 

Изпълнение на програмата за 
дигитализация на учебния процес 

ПГХТТ 
Съгласно сроковете на 
програмата 

 Дейности за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в ПГХТТ 

7.  

 

Повишаване на квалификацията на 
педагогическите кадри за работа с деца със 
затруднения в обучението, с ученици със СОП 

Предоставяне на информация на 
педагогическите специалисти за 
възможностите за квалификация , 
свързана с приобщаващото образование 

ПГХТТ, РУО, 
Община Пловдив, 
РЦПППО 

постоянен 

  

Провеждане на обучения на училищно, 
общинско и на областно ниво за 
учители, педагогически съветници и 
други специалисти, които работят с 
деца и ученици със СОП. 

ПГХТТ, РУО, 
Община Пловдив, 
РЦПППО 

постоянен 



8. 
 Сътрудничество между педагогическите 
специалисти и обмен на добри практики 

Организиране на форуми за споделяне 
на опит и добри практики от 
педагогическите специалности- на 
училищно, общинско и областно ниво 

ПГХТТ - наставници През учебната година 

9. 

 Осигуряване на занимания по интереси чрез 
предлагане на дейности, отговарящи на 
интересите и потребностите на учениците 

Проучване на интересите и 
потребностите на учениците, свързани 
със заниманията им през свободното 
време. 

ПГХТТ Октомври  2019 

  
Организиране занимания по интереси за 
учениците от ПГХТТ  ПГХТТ През учебната година 

10. 

 Реализиране на дейности за кариерно 
ориентиране и консултиране чрез използване 
капацитета на висши учебни заведения,  
кариерния център към ЦПЛР ОДК- Пловдив 

Дейности по професионално 
ориентиране в ПГХТТ от висши учебни 
заведения и  кариерен център към 
ЦПЛР ОДК- Пловдив 

ПГХТТ, ЦПЛР ОДК- 

Пловдив 
През учебната година 

  

Реализиране на кампания за 
популяризиране на професиите чрез 
предоставяне на пълна информация на 
родителите и учениците за обучението 
в ПГХТТ 

Община Пловдив, 
ПГХТТ 

Декември 2019 г. 

11. 
Осигуряване на качествени грижи за здравето в 
училищата 

Обезпечаване дейностите на здравните 
кабинети 

Районни кметства, 
ПГХТТ 

Декември 2019 г. 

  

Организиране и участие в програми, 
свързани с профилактиката и 
промоцията на здравето  учениците, 
провеждане на превантивно- 

информационни кампании. 

 Медицинско лице -
ПГХТТ, община 
Пловдив, РЗИ- Пловдив 

През учебната година 

  

Запознаване на учениците със 
системата за взаимодействие между 
учители, ученици и медицинско лице на 
ПГХТТ 

Класни ръководители  През учебната година 

12. 
Ранно оценяване на потребностите и превенция на 
обучителни затруднения  

Изготвяне на график за консултации по 
учебни предмети 

 

Учители, ЗДУД 

01.10.2019 г. – І учебен 
срок  
20.02.2020 г.- ІІ учебен 
срок 



  
Запознаване на родителите с графика за 
консултации 

класни ръководители 10.2019 г. 

  

Изготвяне на графици за ученици, 
които имат системни пропуски по даден 
учебен предмет 

Учители по предмети, 
координатор 

в хода на учебната 
година 

13. Библиотечно-информационно обслужване 
Връчване на грамоти на най-активните 
читатели в училищната библиотека 

Директор 

Библиотекар ПГХТТ 
24.05.2020 г. 

14. 

 Реализиране на дейности за превенция на 
насилието, преодоляване на проблемното 
поведение и превенция на обучителните 
затруднения 

Прилагане на нормативната уредба за 
оценяване на индивидуалните 
потребности от допълнителна подкрепа 
на деца в риск, като се извършва оценка 
на рисковите фактори и се създаде план 
за краткосрочна допълнителна 
подкрепа 

ПГХТТ 10 .2019 г. 

  

Планиране и реализиране от ПГХТТ на 
ефективни дейности за партньорство с 
родителите 

ПГХТТ През учебната година 

  

Планиране на дейности по превенция и 
интервенция на училищния тормоз въз 
основа на Механизма за 
противодействие на училищния тормоз 

ПГХТТ През учебната година 

  
Провеждане на превантивни кампании 
срещу агресията и тормоза в ПГХТТ 

Евдокия Колева 

Дамянка Карналова 
През учебната година 

  

Извършване на качествена и 
професионална оценка на 
индивидуалните потребности на 
учениците 

Евдокия Колева 

Дамянка Карналова 

Класни ръководители 

През учебната година 

Дейности за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от ПГХТТ 

15. 

Подаване на информация до РЦПППО с искане за 
ресурсно подпомагане 

 

Осигуряване на необходимите 
специалисти за участие в ЕПЛР на 
личностно развитие на учениците - 
учител, психолог, ресурсен учител 

Директор  

  
Изготвяне на индивидуални учебни 
планове и индивидуални учебни 

учителите, преподаващи 
в паралелки със СОП 

до 1 месец от 
извършване на 



програми на ученици със СОП оценката на 
индивидуалните 
потребности 

  
Изготвяне на график за работа на ЕПЛР 

Провеждане на обучения на ЕПЛР на 
ученици със СОП 

Евдокия Колева 

Дамянка Карналова 
10.2019 г. 

  
Изготвяне на доклад до директора за 
дейността на ЕПЛРД за I учебен срок 

координатор, ресурсен 

учител 
02.2020 г. 

  
Изготвяне на годишен доклад до 
Директора за дейността за обща и 
допълнителна подкрепа за ЛР в ПГХТТ 

координатор 07.2020 г. 

  

Отразяване на информацията относно 
ресурсното подпомагане в Списък 
Образец 1 

Любка Славова 30.09.2019 г. 

  

Осигуряване на необходимата 
материално-техническа база в училище 
за предоставяне на допълнителна 
подкрепа за учениците със СОП 

ПГХТТ През учебната година 

  

Осигуряване на съответните грижи за 
социализация и равен достъп до 
качествено образование на учениците с 
хронични заболявания 

ПГХТТ През учебната година 

  

Обхващане и превенция на отпадането 
от училище на ученици от уязвими 
групи 

Община Пловдив, РУО, 
ПГХТТ, Екип по обхват 

През учебната година 

  

Осигуряване на необходимите 
специалисти за предоставяне на 
качествена допълнителна подкрепа на 
учениците в риск 

ПГХТТ, През учебната година 

  

Прилагане на разнообразни форми и 
програми за работа с деца в риск и от 
уязвими групи 

ПГХТТ През учебната година 

16. 
Подпомагане на даровитите деца от община 

Пловдив чрез държавния и общинския бюджет 

Насърчаване творческите заложби на 
ученици с изявени дарби и подкрепа на 

Община Пловдив, МОН, 
ПГХТТ 

целогодишно 



талантливи деца чрез Програмата на 
мерките за закрила на децата с изявени 
дарби и чрез Правилник за еднократно 
финансово подпомагане на децата с 
изявени дарби от Община Пловдив  

17. 

Подкрепа развитието на творческия потенциал на 
младите хора чрез използване на възможностите 
за участие в международни, национални и 
регионални прояви, състезания и конкурси. 

Осигуряване на възможност за участие 
в различни национални и 
международни изяви 

ПГХТТ целогодишно 

  

Осигуряване на квалифицирани 
педагогически специалисти във всички  
области.  

ПГХТТ  

18. 

Финансиране на участия в международни 
състезания за ученици с високи резултати в 
различни области 

Използване на възможностите, които са 
регламентирани в Правилника за 
еднократно финансово подпомагане на 
децата с изявени дарби от община 
Пловдив 

Комисия по стипендии През учебната година 

19. 

Развитие на ефективни форми за работа с 
родителите на ученици с обучителни затруднения, 
със СОП, с проблемно поведение и на деца с 
изявени дарби 

Осигуряване на подкрепяща среда за 
семействата и близките на децата със 
СОП- консултиране с психолози, 
логопеди, социални работници 

ПГХТТ През учебната година 

 



ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

за учебната 2019/2020 година 
Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия съвет с протокол 

№14/13.09.2019 г. 
 

1. СЪЩНОСТ 
 

 Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 
граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 
общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за 
отговорно гражданско поведение.  

 Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 
поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране 
към поведение, благоприятстващо здравето.  

 Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, 
екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 
познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно 
използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на 
екологичното равновесие. 

 Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 
измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 
интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието 
във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 
взаимодействия в мултикултурна среда. 

 

2. НАСОКИ 
 

 Учениците  
 Да познават институциите и ценностите на демокрацията;  
 Да се формират личности с позиция и способност да защитават своите права чрез 

различни дейности;  
 Да изразяват гражданската си позиция;  
 Да вземат решения за своето развитие; 
 Да носят отговорност за решенията си.  

 

3. РЕАЛИЗИРАНЕ  
 

 Чрез учебното съдържание по общообразователните учебни предмети;  
 В часа на класа;  
 Чрез дейността на педагогическия съветник;  
 В извънкласни и извънучилищни форми на работа;  
 Чрез проекти и мултимедийни презентации, разработени от учители и ученици. 

 

4. АКЦЕНТИ  

 

 Здравно образование;  
 Превенция на зависимостите/наркомания, алкохол, тютюнопушене/;  
 Сексуално образование и превенция на СПИН; 
 Екологично образование и възпитание;  
 Патриотично възпитание;  



 Военно обучение;  
 Превенция на насилието;  
 Справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;  
 Защита при бедствия и аварии; 
 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;  
 Безопасност на движението. 

 

5. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЗА ПОДКРЕПА НА 
ГРАЖДАНСКОТО,ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична 
училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, 
процедури, традиции и колективни ценности. 

 Училищните политики включват: 
1. Училищни ритуали, свързани с: 
а) откриване и закриване на учебната година; 
б) официално раздаване на дипломи за средно образование и свидетелства за 
професионална квалификация; 
в) награждаване на отличили се ученици и учители; 
г) честване на Националния празник на Република България, Деня на славянската 
писменост и култура, Деня на народните будители, други официални празници и на 
празника на училището; 
д) тържествено изпращане на завършилите зрелостници. 
2. възпитаване в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 
самосъзнание чрез: 
а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището 
моменти 

б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището; 
в) отбелязване на годишнини на значими събития от българската история. 
3. Етичен кодекс на училищната общност на ПГХТТ, който се разработва и приема от 
педагогическия съвет, представители на Обществения съвет, на Училищното 
настоятелство и на Ученическия съвет. 
4. училищни символи: знаме, лого на ПГХТТ 

 Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието 
на учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики като: 
1. Участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство, 
регламентирано в рамковите изисквания – Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 от 
Наредба № 13/21.09.2016г. 
2. Поддържане на училищния сайт.  
3. Организиране на училищни кампании в подкрепа на здравето, толерантността, 
социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др. 
4. Организиране на училищни празници и събития 

5. Участие в клубове групи по интереси 

6. Реализиране на различни форми на посредничество при решаване на конфликти, 
превенция на агресията 

7. Въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, 
отпадане от училище и др. 
8. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 
съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот. 



6. ЗАДАЧИ 

1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за 
участие в общоучилищния живот. 
2. Изграждане на здравна и екологична култура. 
3. Свободен и самостоятелен избор на професионален път на развитие и реализация. 
4. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитание на 
инициативност и подготовка за пълноценен живот. 
5. Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на секти. 

7. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Провеждане на часа на класа на базата на рамковия план за провеждане на часа на 
класа, съгласно приложение № 5 към чл. 11, ал. 3   
 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА 

 

   VIII  IХ  Х  ХI  ХII  

Патриотично възпитание и изграждане 
на националното самочувствие  

4  4  4  4  4  

Толерантност и интеркултурен диалог  1  1  1  1  1  

Финансова и правна грамотност, вкл. и 
„Моето първо работно място“  2  2  2  2  12  

Военно обучение и защита на родината   5  5       

Безопасност и движение по пътищата  4 4 4 1 1 

Защита на населението при бедствия и 
аварии и катастрофи; оказване на първа 
помощ  

5  5  5  3  3  

Превенция на насилието, справяне с 
гнева и с агресията; мирно решаване на 
конфликти  

2  2  2  2  2  

Превенция на тероризма и поведение 
при терористична заплаха; 
киберзащита  

2  2  2  2  2  

Кариерно ориентиране    1     

Превенция и противодействие на 
корупцията  2  2  2  2  2  

Безопасност и  движение по пътищата  4 4 4 1 1 

Електронно управление и медийна 
грамотност 

 1 1 4  

 ОБЩО   22  28  29  21  27  

 

8. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, 
ЗДРАВНОТО,ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Гимназията подкрепя гражданското, здравно, екологичното и интеркултурното 
образование, насочено към изграждане и поддържане на демократична училищна 
организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, 
традиции и колективни ценности. През изминалата учебна година темите по гражданско, 



здравно, екологичното и интеркултурното образование бяха застъпени в програмата по 
гражданско образование и в плановете на класния ръководител. Изпълняваха се училищни 
ритуали, като: откриване и закриването на учебната година, отбелязване празника на 
гимназията, награждаване на отличили се ученици в различни сфери на училищното 
образование, отбелязване на националния празник, официалните празници, деня на 
народните будители. Националният химн се изслушва на важни за гимназията събития, а 
националния флаг се поставя на фасадата на училището в чест на националния празник. В 
двора на гимназията има пилон с националния флаг и флага на европейския съюз. В 
училището няма въведено униформено облекло, както и елементи от него. Като слаба страна 
на подкрепата на гражданското, здравно, екологичното и интеркултурното образование може 
да се посочи недостатъчното му застъпване в плановете за часа на класа през изминалия 
период, както и недостатъчно привличане на родителската общност в училищни и 
извънучилищни мероприятия. Необходима е и по-голяма гласност и отразяване на 
събитията-инициативи на гимназията, както и включване на повече ученици, а инициативата 
трябва да идва от всеки ученик-участник в образователния процес. 

 

9. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИАТА НА ПРОГРАМАТА 

Взаимосвързаните компоненти на гражданското образование са гражданско знание, 
граждански навици и граждански добродетели. Те трябва да се изграждат в единство. 

Гражданското образование е важно за страната. Само създаването на добре действащи 
политически институции не е достатъчно основание за поддръжка на конституционната 
демокрация, защото тя зависи от гражданите, от техните знания и навици, от техния морал и 
добродетели. В този смисъл водещите принципи на нашето училище са: 

 Изграждане на граждански добродетели; 
 Насоченост към свободното личностно развитие на всеки ученик; 
 Гражданска ангажираност и активност. 

Гражданското и интеркултурно образование имат пресечни точки. Те са равно поставени и 
съвместими, но  имат и различия. Основното е: 

 Да се окаже помощ на ученика да осъзнае разнообразието; 
 Гражданското и интеркултурно образование чрез социални дейности; 
 Превръщане на отношенията между културите в право на идентичност и гаранция за 

успех в училището; 
 Акцент върху училищните проблеми на културно различните ученици. 

Общото здравно образование: физическо, екологично, сексуално и социално трябва да бъдат 
застъпени във всяка област на училищния живот и да бъдат задачи на всеки педагогически 
специалист при следните принципи: 

 Обективност; 
 Реалност; 
 Научност и правдивост; 
 Системност и последователност; 
 Свързване на здравното образование с нравственост, естетически и граждански 

дейности. 
 

10. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 Създава постоянно действащ екип, сформиран по ред и за срок, определени в 
правилника за устройството и дейността на гимназията за организирането на 
гражданското,  здравно, екологичното и интеркултурното образование; 

 Ученическото самоуправление-сформиране на ученически съвети, по паралелки и 
училищен; 

 Сформиране на родителски комитет; 
 Разработване на планове за часа на класа с включени теми по тематичните 



направления, посочени в Таблицата за разпределение на темите в час на класа преди 
началото на учебната година; 

 Разработване на теми, свързани със здравно, екологичното и интеркултурното 
образование, предназначен за ползване от учителите-заместници на отсъстващ 
учител, когото не са специалисти по съответния учебен предмет; 

 Залагане в годишния план за дейността на гимназията честването на националния 
празник, на официалните празници, на деня на народните будители, на празника на 
училището и др.; 

 Залагане в годишния план за дейността на гимназията официалното раздаване на 
дипломите за средно образование и свидетелствата за придобита СПК; 

 Награждаване на отличили се ученици и учители; 
 Провеждане на срещи с бивши възпитаниците на училището; 
 Тържество отбелязване на откриването и закриването на учебната година; 
 Тържество отбелязване на празника на гимназията; 
 Възпитаване в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 

самосъзнание чрез: изслушване на националния химн в тържествени за държавата и 
училището моменти; 

 Поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме; 
 Отбелязване на училищни събития в сайта на гимназията; 
 Издаване на училищен вестник  
 Изготвяне на информационни табла и кътове по повод на официалните празници и 

бележити годишнини. 
 

11. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Участие на всички заинтересовани страни в училищния живот; 
 Усвоени знания и повишена информираност за права, задължения и отговорности на 

гражданина; 
 Повишена здравна култура на учениците; 
 Повишена степен на гражданското възпитание у подрастващите и изграждане на 

толерантни отношения; 
 Сведено до минимум асоциално поведение; 
 Ниска степен на проява на агресия; 
 Предотвратени конфликти и междуличностни отношения; 
 Изградена позитивна психологическа среда; 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Настоящата програма за гражданското, здравно, екологичното и интеркултурното 

образование на учениците в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника е 
изготвена на основание Наредбата за гражданското, здравно, екологичното и 
интеркултурното образование и е Приета е с решение на ПС, заседание на 13.09.2019 година 
,протокол №14.  
 

 



П Л А Н 

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 г. 
 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Планът е изготвен и разработен във връзка с чл. 23,ал.1 от закона за противодействие 
на тероризма /ЗПТ/ и Наредба 8121з-1225/27.09.2017г. и касае обекти, чиито собственици и 
ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Съгласно чл. 2 
от наредбата план за сигурност разработват всички институции в предучилищното, 
училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория.  

Прилагането на мерките за пресичане на терористична дейност и овладяване на 
последствията от терористични актове се осъществява в сложна обстановка, изискваща 
добра предварителна организация за реагиране, определена от следните основни фактори: 

- затруднено управление вследствие изключителната неопределеност и липса на 
информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и здравето на 
хората; 

- нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт; 
- наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента лица; 
- затруднено взаимодействие между структурите на ведомствата, изпълняващи задачи 

при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствията от терористични 
актове; 

- съкратени срокове за вземане на решения. 
 

2. ЦЕЛ 

Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяване на 
кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на силите и средствата при 
кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и служителите. 

Осигуряване на постоянна и адекватна защита на лицата на територията на ПГХТТ 

срещу терористична заплаха. 
Осигуряване на комуникация и взаимодействие със структурите на ведомствата, 

изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на 
последствията от терористични актове. 

Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията способстващи 
извършване на терористичен акт. 
 

3. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА 
ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ. 

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със заплаха 
посредством насилие или заплаха с насилие. 
3.1. Тероризъм има винаги когато: 

- извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха от 
насилие. 
- дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, надхвърлящи 
непосредствената цел или непосредствените жертви. 
- Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие. 
- дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна държава. 
- терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като 
носят белезите на операцията, която отразява конкретните цели и мотиви на 
изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена за определена 



публика. тактическите прийоми за осъществяване на терористична дейност са в 
съответствие с поставените цели. 

 3.2. Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от 
терористична група при извършване на терористичен акт: 

- отвличане. 
- палеж на обект. 
- взривяване на СВУ в обект. 
- атака и превземане на обект. 
- вземане на заложници. 
- използване на специални оръжия /химическо или биологическо/. 
- замърсяване на околната среда в или около обекта. 

3.3. Специфични особености на обстановката и заплахите за средата в която се 
изпълняват задачите: 

- емоционално въздействие, подбуждане на страх сред обществото и привличане 
вниманието на отделни граждани или групи от граждани към изповядваната от 
терористите кауза. 
- човешки жертви и материални щети в обекта подложени на терористичен акт. 

3.4. Използвани средства: 
Използването на терористичните средства за поразяване могат да се дефинират в две 

групи: 
- взривни устройства. 
- средства за физическо и психологическо поразяване на много хора причиняващи 
значителни екологични щети. 

3.5. Задължителни условия за изпълнение, които се спазват при въвеждането на плана в 
действие. 

- да не се поставя в опасност живота и здравето на деца, взети за заложници от други 
граждани при извършване на терористичен акт. 
- да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в 
предотвратяването, ограничаването и прекратяването на терористичен акт. 
- да се запази целостта и годността на обекта и съоръженията в него. 

3.6. Оценка на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност, дават 
основание действията да се дефинират в два основни варианта: 

- действия при заплаха от извършване на терористични актове. 
- действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична дейност и 
ликвидирането на последствия от терористични актове. 

4. ОБХВАТ НА ПЛАНА. 
Настоящият план регламентира ситуациите, отговорностите, съвместните процедури 

и правила за действие в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника за 
овладяване на кризисна ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен 
терористичен акт, както и прилагане на мерки за преодоляване на последствията за децата и 
учениците, педагогическия и непедагогически персонал и временно пребиваващи външни 
лица на територията на училището. 

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление 
на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, както 
и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен 
терористичен акт. 

При възникване на терористичен акт на територията на обекта се изпълняват задачите 
предвидени в плановете за защита при бедствия. 
II.МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 

1.Оценка на риска. 
1.1. Степен на съществуващия риск. 



а) Функционално предназначение на обекта: Сграда за обществено обслужване в областта на 
образованието - Професионална гимназия по хранителни технологии и техника. Основното 
предназначение на сградата е обучение, като ежедневно пътнико-потока е около 750 човека. 
В сградата има 57 бр. учители и 664 бр. ученици и непедагогически персонал, като събота и 
неделя са почивни дни. 
б) Местоположение на обекта: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156 

в) Транспортна достъпност: в непосредствена близост до Професионална гимназия по 
хранителни технологии и техника, на бул. „Васил Априлов“, има спирка на автобус. 

Стените и рода на сградата са изградени от тухлена зидария и стоманобетон и е от 
втора степен на пожароустойчивост. Отоплението е локално, с котли - газификация. 
Електрооборудване – нормална пожарна опасност.  

В помещенията на сградата има бюра, столове, шкафове, гардероби, компютърни 
конфигурации, канцеларски материали, инвентар и др. Оборудването за пожаробезопасност е 
лесно достъпно.  

Според степента на съществуващия риск се определя като лесно уязвим обект от 
извършване на посегателство, със средна степен на риск. 
 

2. Зони за сигурност. 
В обекта са определени следните зони за сигурност: 

- работна зона – обхваща вход/изход на сградата, където се осъществява контрол на 
влизащите и излизащи лица, както и класните стаи, кабинети, хранилища, 
физкултурен салон и др. 
- външен район – обхваща вход/изход на външния двор, спортни площадки, места за 
игра и др. 

 

3. Мерки и процедури за действие.  
С цел недопускане на предпоставки за възникване на заплахи от терористичен действия 

в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника са взети следните мерки: 
- в извън работно време, в празнични и почивни дни всички врати са затворени и 

заключени, а спиращите достъпа съоръжения са активирани. 
- изградена е пожароизвестителна система за цялата сграда и сигналът от нея е изведен 

при охраната на училището. 
- по пътищата за евакуация и над изхода са поставени евакуационни осветителни тела. 

Изхода за евакуация е вход/изхода на сградата. 
- осъществява се надеждна охрана и пропускателен режим за регламентиран допуск и 

контрол на пребиваването на лица, превозни средства, товари и багажи в сградите и 
прилежащата територия на училището. 

- изградена е система за видеонаблюдение. 
- определен е служител за връзка по сигурността и отговорници за определени зони, 

със задължение за извършване на проверка за съмнителни вещи, багажи, лица и превозни 
средства, както и своевременно уведомяване на СДВР и съответното РУП. 

- регламентиран е достъпа до помещенията и своевременното им заключване след 
тяхното използване. 

- регламентиран е начина за обявяване на заплаха. 
- организирани са действията за безопасна евакуация на застрашените помещения или 

сграда /съгласно Наредба №8121з-647/01.10.14г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност/. 

- съвместно с органите на местната власт са определени безопасни места за временно 
настаняване на ученици и персонал след евакуацията им. 

- изготвен е план за информиране на родителите 

- взети са мерки елиминиране на възможностите за скрито поставяне  



на предмети и материали, застрашаващи живота и здравето на деца, родители и 
персонал.  
 

 4. Физическа защита на обекта. 
 Училището е осигурено с физическа охрана – пазач, невъоръжена охрана и портиер в 
работни дни с работно време. 
 Основните им задължения са в съответствие със заповед на директора, относно 
осигуряване на сигурността, обществения ред и пропускателния режим в училището. 
 4.1. Пропускателен режим в училището .  
 - осъществява се физическа охрана и видеонаблюдение. 
 - влизането на външни лица, родители, изпълнители по договори за ремонти и 
доставка се извършва след потвърждение от лицето, което ще бъде посетено и след 
представяне на документ за самоличност, а при съмнение и физическа проверка на багажа. 
Посещенията се записват в специална книга. Посетителите се придружават от охраната до 
търсените от тях лица. 
 - не се приемат съмнителни и неадресирани пратки, писма и пакети и извършване на 
внимателна проверка на същите. 
 - извършване на щателна физическа проверка на обемистите пакети и багажи с оглед 
недопускането на общоопасни вещества и средства. 
 - недопускане в сградата на училището на посетители без проверена и потвърдена 
ангажираност, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности. 

5. Ред за оповестяване, информиране и реагиране. 
При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт или при осъществен 

такъв незабавно се уведомява дежурния на СДВР /съответното РУП/ и се подава сигнал на 
тел. 112. Уведомява се ръководството на учебното заведение и НКТЦ към ДАНС. 
При получаване на сигнал. 

- заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална. 
- своевременно се уведомяват служителя за връзка по сигурността и ръководителя на 

учебното заведение за сигнала. 
 При осъществен терористичен акт. 
- директорът ръководи мероприятията по защита на хората/децата на територията на 

обекта. 
- директорът организира, координира временното извеждане и предоставяне на 

неотложна помощ на пострадалите лица. 
- организира се своевременно събиране на информация за жертви и материални щети. 
- оказва се съдействие за информиране на хората/децата за предприетите 

ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката. 
 

 6. Достъп до обекта на външни лица. 
 Външни лица, които посещават сградата на Професионална гимназия по хранителни 
технологии и техника се пропускат след потвърждение по телефона от приемащите директор 
/ зам. директор / учители. 
 В случаите на извършване на строителни/ремонтни или други дейности в обекта от 
външни изпълнители се издава писмена заповед, в която се посочват пълните установъчни 
данни на фирмата и лицата, които ще работят на обекта /отговорник, три имена, тел. за 
връзка/ и времето, през което ще извършват дейностите. Пропускането в обекта се 
осъществява от охранителя съгласно издадената заповед и само след проверка на 
документите за самоличност и съдържанието на внасяните материали. 
 

 7. Служител за връзка по сигурността. 



  Служителят за връзка по сигурността е длъжен да се запознае с реда за оповестяване, 
информиране и реагиране съгласно т. 4 от плана и при установяване на опасности и рискове 
за обекта да уведоми незабавно оперативния дежурен център на МВР. 
 Служителят за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и 
периодичен /не по-малко от веднъж годишно/ инструктаж и обучение на служителите в 

обекта, като при инструктажа се: 
 -запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително 
поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват огледи за камери, излъчват 
видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение. 
 -инструктират за действие при установяването на изоставен багаж – чанти, куфари, 
пакети и др. 
 -инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малките 
помещения. 
 -инструктират за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи 
съмнение за наличие на забравени вещества или предмети, или на пратки с неизвестни 
податели. 
 -запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен 
терористичен акт. 
 -провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по 
малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол. 
 За служител за връзка по сигурността на сградата на Професионална гимназия по 
хранителни технологии и техника се определя Любка Стоянова Славова, телефон за връзка 
0884607887. 

Директорът е информирал писмено СДВР /съответното РУП/, за лицето, което е определено 
за връзка по сигурността на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника 
/чл.4, ал.1 от Наредба №8121з-1225 от 27.09.2017 г.  
Настоящият план за сигурност за противодействие на тероризма е приет на Общо събрание с 
Протокол №14./13.09.2019г. 
 

         Приложение 1 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА: 
 

 1. При отправена заплахи или извършване на терористичен акт незабавно информира: 
 - Дежурния на съответното РУП; 
 - Дежурния в НКТЦ на ДАНС; 
 - Директора на учебното заведение; 
 

 2. Провежда първоначален и периодични /не по-малко от веднъж годишно/ 
инструктажи и обучение на служителите в обекта, като при инструктажа се: 
 - запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително 
поведение, които безцелно пребивават в обекта, извършват оглед за камери, излъчват видима 
нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение; 
 - инструктират за действие при установяване на изоставен багаж – чанти, куфари, 
пакети и др. 
 - инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки 
помещения; 
 - инструктират за повишено внимание при получаване на пратки , пораждащи 
съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни 
податели; 
 - запознават с наличните за оповестяване, информиране и реагиране при извършен 
терористичен акт; 



 - провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не 
по-малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол 

 

         Приложение 2 

              ПРОТОКОЛ 

 за проведени симулативни тренировки и учения, съгласно изискванията на 
Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за 
видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от ЗПТ, чиито собственици и ползватели разработват и 
прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези 
мерки и реда за упражняване на контрол от служителите на Професионална гимназия 
по хранителни технологии и техника, работещи в сградата, находяща се на адрес: гр. 
Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156. 
 Протоколът от проведената симулативна тренировка /учение/ се изготвя след 
завършване на занятието и следва да съдържа конкретни атрибути: 
 1. Дата и време на провеждане /ден и час/ 
 2. Кратко описание на симулативната тренировка /учение/ 
 3. Начин на обявяване на учебната ситуация 

 4. Място на възникване на учебната ситуация 

 5. Начин на оповестяване на конкретната учебната ситуация 

 6. Сборна точка /при необходимост/ 
 7. Продължителност на реагирането /от обявяването до излизане и на последния човек 
от сградата, ако има евакуация/ 
 8. Констатации на възникнали проблеми 

 9. Необходимост от предприемане на допълнителни административни, 
организационни и технически превантивни мерки за отстраняване на проблемите 

 10. Дата на съставяне, изготвил, име и фамилия на служителя за връзка по 
сигурността, подпис, печат, рег. номер на документа 

 12. Участвали в тренировката – имена, длъжности и подписи 

Забележка:    
 Преди провеждане на симулативна тренировка /учение/ по преценка на 
ръководителя на обекта могат да бъдат поканени представители на съответното РУП 
и/или ДАНС. 
 

 

Приложение 3 

              ПРОТОКОЛ 

 за първоначален/периодичен инструктаж и обучение на служителите в 
съответния обект, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и 
Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от ЗПТ, на 
служителите на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, 
работещи в сградата, находяща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 156. 
Протоколът за първоначален/периодичен инструктаж се изготвя след направата на 
инструктажа и следва да съдържа конкретни атрибути: 
 1. Дата и време на провеждане /ден и час/ 
 2. Място на провеждане 

 3. Дата на съставяне, изготвил, име и фамилия на служителя за връзка по сигурността, 
подпис, печат, рег. номер на документа 

 4. Участвали в инструктажа – имена, длъжности и подписи 

Забележка:    
 По време на инструктажа, провеждащият го запознава служителите с правилата 
за поведение при заплаха от терористичен акт /Приложение 4/. 
 



 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЕКИТЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ 
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ 

I. Действие при установяване на изоставен багаж – чанти, куфари, пакети и др. 
или при получаване на пратка, пораждаща съмнение за наличие на забранени вещества 
или предмети /пратка, притежаваща неспецифичен мирис, издаваща нехарактерен 
шум, светлини или съдържаща непознати вещества/. 
 

1. Служителят, открил пакет или предмет с неизвестно съдържание, пораждащо съмнение, че 
е заложено самоделно взривно устройство в обекта незабавно подава сигнал на тел.112 и 
информира служителя за връзка по сигурността и охраната. 
2. Служителят за връзка по сигурността, незабавно информира директора на  
обекта и кмета на района. 
3. Охранителя отцепва района на местопроизшествието на безопасно разстояние и с лента за 
обезопасяване огражда заложеното взривно устройство /приема се за безопасно разстояние 
не по малко от 50м в радиус/ 
4. Не се допускат каквито и да е било действия върху заложеното взривно устройство. 
5. Не се допуска изземване, разпиляване или унищожаване на заложеното взривно 
устройство, предмети и вещи, намиращи се около него. 
6. Не се допускат опити за обезвреждане на заложено взривно устройство и оглед до 
пристигането на специализираните служби от МВР. 
7. Служителят за връзка по сигурността без паника евакуира децата, учениците, служителите 
и външните лица, намиращи се в обекта по проверени и безопасни пътища. 
8. Охранителят установява всички лица /служители, външни посетители/, които са били в 
общинския обект. 
9. След пристигане на специализираните служби на МВР служителят за връзка по 
сигурността и дежурният охранител окозват съдействие за провеждане на необходимите 
оперативно-издирвателни мероприятия. 

10. След приключване дейността на специализираните служби на МВР, 
същите изготвят и предоставят протокол за извършена проверка на сградата и указания за 
допълнителни мерки за сигурност. Съгласно тези указания ръководителят на обекта може да 
издаде заповед за 24 часово напускане на сградата или за възстановяване на нормалния 
ритъм на работа. 
При съмнения или получаване на данни, че лице носи със себе си взривно устройство в 
куфар, чанта, пакет, плик и т.н. и има намерение да прави или е отправил заплахи за 

взривяване към хора и обекти, действията са следните: 
-Не се осъществява /в никакъв случай/ пряк контакт с лицето /опит за задържане или 
отнемане на взривното устройство/. 
-Събира се визуална информация за лицето и неговото обкръжение.-Подава се информация 
на тел.112 или на специализираните служби на МВР, изчакват се и се действа по техни 
указания. 
II. Действия при анонимен сигнал за поставено взривно устройство /бомба/ в общински 
обект. 
1. При злоумишлено анонимно телефонно обаждане за наличие на взривно  
устройство /бомба/ в сградата, приемащият информацията запазва спокойствие, без да 
прекъсва обаждането и задължително активира записващо устройство /ако има налично 
такова/. След приключване на разговора, телефонът се оставя отворен и незабавно се подава 
информацията на тел.112. 
2. Служителят, приел съобщението за поставено взривно устройство в помещение на обекта 
прави всичко възможно за удължаването на времетраенето на разговора, задава колкото се 



може повече въпроси, за да може в последствие да се установи сериозността на заплахата, 
евентуалното място и телефона от който е направено обаждането. Могат да се задават 
въпроси като: С кого говоря? Как да разбера, че не се шегувате? Защо избрахте точно мен? И 
т.н. 
3. Служителят задължително записва точното време, дата, когато е прието обаждането. При 
липса на записващо устройство служителят записва и какво точно е произнесено, какви 
заплахи са отправени и какви инструкции са дадени от извършителя. Служителят, приел 
съобщението, трябва да запомни дали лицето говори с акцент, местен диалект и има ли 
затруднения в говора.  
4. След приключване на разговора и подаване на информацията на тел.112, служителят приел 
съобщението незабавно уведомява служителят за връзка по сигурността и охраната на 
обекта. Служителят за връзка по сигурността уведомява ръководителя на обекта 
специализираните органи на МВР. Ръководителят на обекта уведомява кмета на района. 
5. След пристигане, служителите от МВР извършват проверка на помещенията за наличие на 
взривно устройство в присъствието на служителя за връзка по сигурността. След 
приключване на проверката органите на МВР изготвят констативен протокол в два 
екземпляра по образец, който се подписва от ръководителя на полицейския екип и служителя 
за връзка по сигурността. 
6. В зависимост от ситуацията ръководителят на обекта може да издаде заповед за 24 часово 
напускане на сградата или за възстановяване на нормалния ритъм на работа. 
III. Действия при въоръжено нападение на общински обект и задържане на хора за 
заложници. 
1. Незабавно по възможност се подава информацията на тел.112 и се уведомяват органите на 
МВР, информират се служителят за връзка по сигурността, ръководителят на обекта, кмета 
на района или кмета на Столична община. 
2. Целесъобразно е да се направи самооценка, като всеки погледне на себе си като на 
възможна цел на терористите. Да се оценят от същия ъгъл и другите заложници. Често е 
важно не кой сте, а кого представлявате. Ако похитителите решат да демонстрират твърдост 
те могат да елиминират някой заложник, като обикновено избират жертви измежду най-

важните личности. 
3. Не се влиза в преговори или в някакви разговори с извършителите по собствена 
инициатива и не се използват действия, които могат да провокират нападателите да 
използват оръжие. 
4. Ако сте взети за заложници от терористи приемете тактиката на пасивното съпротивление: 
- Изпълняват се указанията на терористите /самостоятелно се определя, кой от терористите е 
лидера и кой е най-опасен/. 
- Не се оказва съпротива, ако поискат вашите вещи, дава им се каквото поискат. 
- Да не се забравя-терористите не трябва да се гледат в очите. 
- Не се правят резки движения и не се повишава тон. 
- Не се реагира на провокации. 
- При стрелба, се ляга на пода и по възможност да се прикрива зад предмети /седалки, бюра, 
сандъци и др./, не се тича. 
5. При наличие на близък контакт с похитителите, трябва да се говори само за себе си и 
семейството си. Постарайте се да създадете у тях представа за себе си, като за обикновен 
човек. Тогава е по-вероятно и терористите да се отнесат по-добре с вас. 
6. Не трябва да се обсъжда и разгласява каквато и да било информация, която служителите 
притежават. 
7. В никакъв случай не се говори за политика. Ако може да се симулира болестно състояние 
и относително дълга да се имитират негови пристъпи, има шанс заложниците да бъдат 
освободени в хода на преговорите, още преди инцидента да приключи. Заложниците следва 
да ангажират мозъка си с някакви мисловни занимания, за да не са спохождани от лоши 
мисли. 



8. Да не се изпада в паника и да не се предприемат импулсивни постъпки. 
9. Да не се демонстрира служебно и материално благополучие. Ако похитителите открият, че 
някой от заложниците е от /силните и богатите на деня/, могат да приложат към него особено 
остри методи на терор, унижение и шантаж. 
10. Да не се привлича вниманието, поради това, че похитителите  
непрекъснато търсят онези, които са готови да окажат съпротива и обикновено ги 
елиминират. 
11. Да се следят действията на терористите внимателно, но не натрапчиво. 
12. При разпит от страна на терористите, да се заеме проста, логична позиция и заложниците 
да се придържат към нея. Заложниците трябва да са учтиви и да сдържат темперамента си. 
Да отговарят кратка, да говорят свободно на незначителни теми, но да бъдат предпазливи, 
когато разговорът  се обърне към по-важни неща. 

13. Ако някой от заложниците е принуден да представи терористичните  
искания в писмен вид или на запис, трябва да се прави само това, което е наредено от 
терористите. 
14. Да се използва всяка реална и разумна възможност за бягство. По този начин може да се 
окаже неоценима помощ на силите за борба с тероризма, като се разкаже за видяното. 
15. В случай на опит за спасяване от страна на силите на МВР: 

- Заложниците трябва да легнат на пода, не трябва да се движат, освен по изричната 
инструкция на спасителните сили. При никакви обстоятелства заложниците не трябва 
да се опитват да помагат на спасителните сили. Трябва да останат на място без 
оръжие или нещо, което може да бъде възприето като оръжие. 
- Заложниците трябва да са тихи и да не привличат вниманието на похитителите. 
- Заложниците трябва да очакват инструкции. 
- Спасителните сили първоначално ще се отнесат към заложниците, като към 
терористите, докато със сигурност не определят всеки един от заложниците, като 
приятел или враг. Това се прави за безопасността на всички. Заложниците следва да 
оказват съдействие, дори и ако първоначално са им поставени белезници или са 
вързани. Най-важното при всяка една подобна ситуация е да не се изпада в паника, 
заложниците трябва да се опитат да поемат контрол над собствениците си емоции, 
което ще помогне да се овладее ситуацията, и най-важното да спасят живота си и този 
на близките. 

16. При използване на оръжие. 
- Още при първият изстрел основната задача на заложниците е да залегнат или да се 
снишат, колкото може по-ниско на пода. Мястото до прозорец е най-добро. 
- В началото на активната фаза на операцията на специализираните части, по мегафон 
ще прозвучи командата „Залегни“. В първите секунди на съпротивата терористите 
обикновено остават на крака и стават мишена на специалните части за борба с 
тероризма. 
- Заложниците трябва да запазят заетото положение до крайното спиране на 
стрелбата. В този момент специалните части, извършващи операцията, са крайно 
възбудени. 
- Водени от инстинктите, отработени в тренировки, те могат да открият огън по всеки, 
който мръдне или извика. 
- Най-често освобождаването на заложници започва с хвърлянето на шумови гранати. 
От тях не само терористите, но и похитените временно изпадат в шок. 
- След прекратяване на стрелбата по команда на ръководителя на операцията трябва 
бързо и без паника да се напусне помещението през посочения изход. Да се реагира 
само на дадените указания и команди. 

 



ВАЖНО!!! 
1. Всички служители на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника 
изпълняват стриктно указанията на специализираните части. 
2. При необходимост от евакуация служителите, децата, учениците и  
посетителите на обекта се събират на спортната площадка, след което се извършва проверка 
по списък, за да се установи дали няма останали или пострадали в обекта. 
  

         Приложение 5 

 

ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ С ИНСТИТУЦИИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

 

 

 

ПЛАН 

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  
НА ДИРЕКТОРА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ 

за учебната 2019/2020 година 

 

Контролната дейност на директора на ПГХТТ е планирана на основание:  
1. чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 
2. чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  
3.  длъжностна характеристика за длъжността „Директор“. 

 

 

І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

1. Осигуряване спазването на изискванията на нормативните документи в системата на 
средното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално 
функциониране на дейностите в училището.  

2. Участие в процеса на подобряване на качеството на предлаганото от училището 
образование и постигане на максимално добро съответствие между държавните 
стандарти и постигнатите резултати на училищно ниво. 

 

ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

№ ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

 

1 

2 

 

3  

Стационарен телефон/факс Мобилен телефон Е-mail 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР /ДАНС/ 
02/ 814 70 70  signals.nctc@dans.bg 

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“ 

02/982 11 60; 02/982 11 61  fscp-noc@mvr.bg 

4 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 

    



1. Осъществяване на действен и ефективен превантивен контрол с оглед ограничаване 
допускането на пропуски и нарушения. 

2. Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване на 
качество на изпълнението на задълженията на педагогическия персонал в училището.  

3. Координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите 
специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в 
образователния процес.  

4. Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за 
набелязване на подходи за усъвършенстване на цялостната дейност в училището.  

 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Дейността на учителите във връзка с организацията и провеждането на 
образователния процес в училището. 

2. Изпълнение на задълженията от страна на учители и длъжностни лица при 
организиране и провеждане на изпити (държавни-зрелостни, приравнителни и изпити 
за определяне на срочна и годишна оценка), в контекста на изискванията на 
държавния стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците и на 
други нормативни актове в системата на средното образование. 

3. Дейността на педагогическите специалисти, работещи в училището, по оказване на 
обща и допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности 
и такива в риск. 

4. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училище. 
5. Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация от 

определените длъжностни лица. 
6. Дейността на ЗДУД и ЗДУПД, на административния и помощния персонал. 
7. Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти от РУО. 
 

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ 

 

1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. 
2. Проучване и проверка на документация, свързана с образователно-възпитателния 

процес (календарно тематично разпределение, провеждане на контролни и класни 
работи) и задължителната училищна документация. 

3. Подпомагане работата на педагогическите специалисти при работа с нормативни 
актове и изисквания. 

4. Самооценка от учители. 
5. Социологически методи: анкетиране на ученици, учители, родители; беседа с 

ученици, учители, родители и др. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТНОСНО: 
 

1. Прилагането и изпълнението на ЗПУО, държавните образователни стандарти, на 
нормативните и поднормативните актове в средното образование. 

2. Спазване на правилника за дейността на ПГХТТ. 
3. Спазване на седмичното разписание. 
4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети съвместно с директора 

на училището и експерти от РУО и МОН. 
 

VІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ  



 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 

1.1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ 

1.1.1. Проверка на резултатите от входното равнище на учениците по отделните учебни 
предмети. 
1.1.2. Установяване обхвата на учениците и посещаемостта на учебните занятия. 
1.1.3. Проверка на прилагането на безопасни условия на обучение в часовете по учебна 
практика. 
1.1.4.Организация и провеждане на обучението по производствена практика в X, XI и XII 
клас. 

 

1.2. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

1.2.1. Анализ на успеха от входящото и изходящото равнище на учениците по предмети 
за учебната 2019/2020 година. 
1.2.2. Изпълнение на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и Наредба 
№ 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
1.2.3. Проверка на методическата подготовка на млади и новоназначени учители. 
1.2.4. Контрол върху работата с ученици със СОП и ученици в риск в ПГХТТ. 
1.2.5. Контрол при провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на 
професионална квалификация 

 

 

1.3. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ 

 

1.3.1. Проверка на провеждането и оценяването на класните работи по БЕЛ, чужди езици 
и математика. 
1.3.2 Контрол върху провеждането на часовете по спортни дейности. 
1.3.3. Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на часовете по ЗИП и 
СИП. 
1.3.4. Посещение на учебни часове по задължителна подготовка във връзка с изпълнение 
на тематичните проверки. 
1.3.5. Контрол върху провеждането на изпити за промяна на срочна или годишна оценка, 
приравнителни и изпити за ученици от СФО. 
1.3.6. Проверка на изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от 
ръководството на ПГХТТ, експерти на РУО и МОН. 
1.3.7. Контрол върху провеждането и резултатите от училищните олимпиади. 
1.3.8. Контрол върху изпълнението на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците. 
1.3.9. Проверки по специалните учебни предмети от професионалната подготовка в XII 
клас. 
1.3.10. Контрол върху пълноценното провеждане на учебни и лабораторни практики. 
1.3.11. Организация и контрол по НП „Квалификация на педагогическите специалисти”. 
1.3.12 Контрол върху ритмичността на проверките на ЗДУД и ЗДУПД 

1.3.13 Контрол върху организацията и провеждането на дейности по проект 
BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР 

 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 

2.1. ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ 
ПРОЦЕС 

2.1.1. Проверка на дневниците на паралелките за ритмичност на оценяването. 



2.1.2. Проверка на електронния дневник на паралелките за взетите часове. 
2.1.3. Проверка на ученическите книжки. 
2.1.4. Проверка на личните картони на учениците. 
2.1.5. Контрол по спазването на графика на допълнителния час на класния ръководител 
за работа с родителите. 
2.1.6.Проверка на документацията, водена от педагогическия съветник. 
2.1.7 Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия 
съвет. 
2.1.8 Проверка на протоколите от проведените изпити 

  

2.2. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА: 

- навременно започване на учебните часове; 
- навременно завършване на учебните часове; 
- графика на учителите за консултации; 
- графика за провеждане на час на класа; 
- графика за дежурство на учителите; 
- графика за провеждане на класни и контролни работи; 
 

2.3. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.3.1. Проверка на воденето на: 
 Входящ - изходящ дневник 

 Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда  и 
противопожарна охрана 

 Книга за периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда  и 
противопожарна охрана 

2.3.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните 

отношения с персонала: 
 Състоянието на личните дела 

2.3.3. Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност 

 Книга за регистриране на даренията 

 Книга за регистриране на договори с фирми 

 

2.4. ПРОВЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ на РУО  
Тематичните проверки от РУО – Пловдив ще бъдат включени допълнително в плана. 
 

VІІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

М. СЕПТЕМВРИ 

 

1. Контрол върху изработването на седмичното разписание. 
2. Контрол върху изработването на графиците за консултации на учителите, за дежурство на 
учителите, за провеждане на класни и контролни  работи, за консултации, за провеждане на 
допълнителен час на класа.  
3. Контрол при провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална 
квалификация. 
4. Проверка на ученическите книжки.  
 

М. ОКТОМВРИ 

 

1. Контрол върху провеждането на входно равнище на учениците и изготвянето на анализ на 
резултатите и мерки за подобряване на резултатите. 



2. Контрол върху провеждането на родитело-учителската среща за новоприетите паралелки 
от VIII клас. 
3. Проверка на воденето и съхранението на личното образоватено дело на учениците от VIII- 

те класове. 
4. Проверка на изготвянето на индивидуалните учебни програми и индивидуални учебни 
планове на ученици със СОП. 
5. Контрол върху сформирането на групи за занимания по интереси и обучителни 
затруднения по проект „ Подкрепа за успех“ 

 

М. НОЕМВРИ 

 

1. Проверка на изпълнението на индивидуалните учебни планове на ученици със СОП. 
2. Проверка на организацията и посещаемостта на родитело-учителската среща. 
3. Контрол върху цялостната подготовка и предварителна организация на изпитите за 
определяне на годишна оценка на учениците от самостоятелна форма на обучение. 
4. Проверка на електронните дневници на паралелките за взетите часове за периода 
септември-ноември 

5. Проверка на методическата подготовка на новоназначени учители . 
 

М. ДЕКЕМВРИ 

1. Контрол по спазването на графика на допълнителния час на класния ръководител за работа 
с родителите. 
2. Проверка на методическата и научна подготовка на учителите. 
3. Проверка на изпълнението на ИУП на ученици  със СОП в ПГХТТ. 
4. Проверка на личните картони на ученици от самостоятелна форма на обучение. 
5. Проверка на присъствието на учениците в учебните часове и своевременното отразяване 
на отсъствията в електронния дневник на паралелката. 
 

М. ЯНУАРИ 

1. Проверка на провеждането, оценяването и анализ на класните работи по БЕЛ, чужди езици 
и математика. 
2. Контрол върху цялостната подготовка и предварителна организация на изпитите за 
определяне на годишна оценка на учениците от самостоятелна форма на обучение. 
3. Контрол при провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална 
квалификация. 
5. Проверка на изпълнението на индивидуалния учебен план на ученика със СОП в ПГХТТ. 

6. Контрол върху оказването на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 
 

М. ФЕВРУАРИ 

1. Прилагането на безопасни условия на обучение в часовете по учебна и производствена 
практика. 
2. Проверка на личните картони на учениците от IX, X, XI и XII клас и на личното 

образователно дело на учениците от VIII клас. 
3. Проверка на ученическите книжки – нанесени срочни оценки и отсъствия. 
4. Спазване на изискванията при отразяване на резултатите от обучението и воденето на 
документацията, свързана с обучението на ученици със СОП. 
5. Проверка на изпълнението на индивидуалния учебен план на ученика със СОП в ПГХТТ. 
6. Посещение на учебните часове във връзка с методическата и научна подготовка на 
учителите. 
 

М. МАРТ 

1. Проверка на електронния дневник на паралелките за взетите часове . 



2. Проверки по специалните предмети в XII клас. 
3. Проверка на изпълнението на индивидуалния учебен план на ученика със СОП в ПГХТТ. 
4. Проверка на документацията, водена от педагогическия съветник. 
5. Проверка по спазване на графика за дежурство на учителите. 
6. Проверка по спазване на правилника за вътрешния трудов ред. 
 

М. АПРИЛ 

1. Контрол по провеждането на пробни ДЗИ по БЕЛ, II ДЗИ. 
2. Контрол върху изпълнението на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование . 
3. Проверка на изпълнението на индивидуалните учебни планове на ученици със СОП в 
ПГХТТ. 
4. Контрол върху цялостната подготовка за рекламна кампания, свързана с план-прием 2020-

2021 г. 
 

М. МАЙ 

1. Контрол върху провеждането на поправителни изпити, изпити за промяна на оценка и 
изпити за определяне на годишна оценка на ученици от СФО преди провеждане на ДЗИ. 
2. Контрол върху предварителната подготовка и организацията на ДЗИ. 
3. Организация и контрол по национална програма „Квалификация на педагогическите 
специалисти”. 
4. Проверка на изпълнението на индивидуалните учебни планове на ученици със СОП в 
ПГХТТ. 
 

М. ЮНИ 

1. Проверка и анализ на резултатите от изходящото равнище на учениците по отделните 
учебни предмети. 
2. Проверка на провеждането, оценяването и анализ на класните работи по БЕЛ, чужди езици 
и математика. 
3. Контрол върху воденето на училищната документация. 
4. Контрол по организацията и провеждането на национално външно оценяване в Х клас. 
6. Контрол по организацията на план-прием за учебната 2020/2021 година. 
7. Контрол при провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална 
квалификация. 
8. Проверка на изпълнението на индивидуалните учебни планове на ученици със СОП в 
ПГХТТ. 
 

М. ЮЛИ 

1. Проверка на училищната документация във връзка с приключване на учебната година. 
2. Контрол върху провеждането на изпити за промяна на оценката, приравнителни и изпити 
на СФО. 
3. Организация и провеждане на обучението по производствена практика в XI клас. 
4. Проверка на училищната документация по реализирането на държавния план-прием за 
учебната 2020- 2021 година. 
 


