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РАЗДЕЛ 1 ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият документ представлява визията на екипа на гимназията, за развитие 

на училището, определя стратегическите и конкретните цели, очакваните резултати и 

действията, които ще се предприемат за реализиране па всяка една от целите. 

Програмният период па документа е 2020г.- 2024 г. 

Този документ е важна част от другите съпътстващи документи, насочени към 

осигуряване на максимално добри условия за разгръщане на потенциала на всички 

участници в училищния живот и за развитие на ефективни училищни политики. Целта 

е да се определят приоритетите на гимназията в областта на развитие на общото и 

професионално образование на учениците, осигуряването на условия за перманентно 

подобряване на системата за усвояване на професия и превръщане на придобиването на 

специалност в привлекателна възможност за учене. Важна част от стратегията е и 

осигуряването на гьвкав достъп до обучение и квалификация за учителите и 

служителите в рамките на формите за учене през целия живот. Като значим фактор за 

развитие па политиките в образованието е посочено взаимодействието на училището с 

родителите и с ключови институции и организации, имащи отношение към гарантиране 

правото на всички ученици за достъп до качествено образование, съобразно личните им 

интереси и възможности. 

Рамката на стратегията се определя от националните приоритети в областта на 

образованието и грижата за детето, представени в контекста на конкретните условия и 
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специфика на училището. 

При изготвяне на стратегията са взети предвид следните национални документи: 

 Закон за предучилищното и училищното образование 

 Закон за професионалното образование и обучение 

 Закон за достъп до обществена информация (акт. 18.02.2020 г.) 

 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 

- 2030 г. (Обн. - ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 07.06.2017 г.) 

 Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) Документът е приет с 

Протокол № 27.1 на Министерския съвет от 02.07.2014 г. 

 Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република 

България за периода 2015-2020 г. 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013 – 2020), приета от Министерския съвет на 30 октомври 2013 г., протокол № 44 

 

 Международни документи 

 Конвенция на ООН за правата на детето 

 Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето /2016-2021 г./ 

 Препоръки на Съвета на Европа относно ключовите компетентности на младите 

европейци 

 Препоръки на Съвета на министрите до страните-членки за детско и младежко 

участие. Европейска квалификационна рамка 

 Европейска референтна рамка за осигуряване качество на професионалното 

образование и обучение 

 

 Наредби: 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за 

общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.79 от 8 

септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020 г.) 

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г. (обн. ДВ. бр.78 

от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г. 

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план 

(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020  

 

 НАРЕДБА № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на 

възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите 

за управление, сключени с министъра на образованието и науката (oбн., ДВ, бр. 

78 от 4.09.2020 г., в сила от 4.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)  

 

 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г; изм. и 

доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г., бр. 71 от 2019 г.) (публ. 01.09.2020 г.)  
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 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците (oбн., ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г., в 

сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г.) 

 

 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2017 г. за 

познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 

2017 г.; ...) (публ. 13.05.2020  

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование 

(обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.;...) (обн. - ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 

22.03.2020 г.) (публ. 31.03.2020 г.) 

 

 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация 

 (обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.) 

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда  (oбн. - ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) 

(публ. 24.01.2020 г.) 

 

 НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и 

провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците 

извън учебния план (обн. - ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) 

(публ. 19.11.2019) Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране 

на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 

г.). 

 

 Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане 

на детски и ученически отдих и туризъм (обн. - ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.) (публ. 

05.11.2019) 

 

 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 

от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти(12.08.2019 г.) 

 

 Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за 

взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните 

произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване 

и намаляване на последствията 

 

 НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на 

лица, навършили 16 години (обн. - ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 

10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019) 
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 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и 

учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., ... 

изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2020 г., в сила от 28.04.2020 г.)  (публ. 13.05.2020  

 

 НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в 

сила от 27.10.2017 г.; ...; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) 

(публ. 02.03.2020 г.) 

 

 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., ... доп., бр. 37 от 

21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 

г.) (актуализирана 04.09.2020 г.) Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г. 

 

Разработената от екипа на ПГД „Елисавета Вазова“, Стратегията за развитие на гимназията е в 

унисон с европейските приоритети в областта на образованието, а именно: предприемане на 

„мерки за модернизиране, подобряване на достъпа и включващия характер на училищата в 

Европа; широко партньорство в развитието на училищата; намаляване на броя отпадащи от 

училище; увеличаване на детското образование и подкрепа и намаляване на ниските 

постижения“; тясно сътрудничество на училищната институция със света на бизнеса. 

 

Част I. Контекст 

Влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование поставя 

пред българското училище нови предизвикателства. Обществените очаквания към 

образованието и регламентирането на задължителните изисквания, намират конкретен израз 

в държавните образователни стандарти за общообразователна подготовка, за учебния план, за 

организацията на дейностите в училищното образование, за усвояването на българския 

книжовен език, за придобиване на квалификация по професия, за институциите, за 

оценяването на резултатите от обучението, за статута и развитието на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти и т.н. Един от акцентите е подкрепата на личностното 

развитие на децата и учениците да се осъществява съвместно с държавните и местните органи 

и структури и с доставчиците на социални услуги. За гарантиране на демократичното начало 

и поощряване на гражданското участие, в една толкова важна сфера, каквато е образованието, 

се създават Обществени съвети с регламентирани структура и функции. В контекста на Закона 

за предучилищното и училищното образование, професионалната подготовка трябва да 

обхваща компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация, 

както и за придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква 

такава. Целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка се 

определят от Закона за професионалното образование и обучение. Към настоящия момент 

професионалното образование и обучение е изправено пред големи предизвикателства поради 

необходимостта от обновяване на сега действащия закон. 

Горепосочените промени налагат гъвкавост, динамика и готовност за бързи корекции 

в цялостната дейност на училището, извършването на които зависи от мобилизиране на 

усилията на цялата училищна общност. Изготвената Стратегия поставя основите на 

изпълнение на изискванията в областта на образованието и обучението за един 

продължителен период от време и гарантиране на покриването на всички държавни 
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образователни стандарти. 

Безспорно е, че реализирането на професионалното образование зависи от 

националните политики в сферата на образованието и от регламентираната правна рамка, но 

въпреки очакваните промени, ПГД „Елисавета Вазова“, град София,  разработва своята 

стратегическа визия за гарантиране на качествено общо и професионално образование за 

всеки ученик и за развитие на училищни политики, съобразени с националните и европейски 

изисквания. 

Настоящата стратегия  полага дългосрочни и краткосрочни приоритетни цели, но може 

да бъде актуализирана и допълнена при приемане на нов Закон за професионалното 

образование и обучение и регламентирането на държавните образователни стандарти в 

съответните наредби. 

 

 

 

Част ІІ. Актуално състояние на училищната среда, силни/слаби 

страни, предизвикателства, възможности 

Училището има дългогодишна история и подготвя специалисти с възможности за 

реализация в областта на дизайн, изкуствата и производство. През 2019г. по инициатива на 

новоназначения директор Даниела Шошова и с пълната подкрепа на екипа от 

педагогически специалисти и административно- помощния персонал, при спазването на 

процедурата по нормативна уредба, със заповед на министъра на образованието и 

науката, на тържествена церемония с водосвет и в присъствието на почетни гости, бе 

променено името на училището, с предложен от Ученическия съвет и приет на заседание 

на ПС патрон на Гимназията- Елисавета Консулова- Вазова. От ПГТМД училището 

започва своето ново развитие като визия, мисия и стратегия с името 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“. Учениците със 

своите идеи и с  подкрепата на своите учители- графични дизайнери разработват новото 

лого на Гимназията, което предстои да се патентова. 

 
 

Основната сграда на гимназията се намира в идеалния център на София и има удобни 

транспортни връзки към различните части на града. Училището разполага с класни стаи, 

ателиета, учебни работилници, компютърни кабинети, физкултурен салон,  библиотека, 

обособен кабинет на педагогическия съветник, където се провеждат индивидуални 

срещи с учениците и техните родители, както и с педагогическите специалисти и непед. 

персонал при необходимост, медицински кабинет. Част от часовете по учебна практика се 

осъществяват в учебно- практическа база, където са оборудвани учебни работилници и 

компютърен кабинет. Сигурността и безопасността на учениците са гарантирани от постоянно 

видеонаблюдение, както в сградата, така и в двора. 

Обучението на учениците в гимназията се осъществява по следните специалности: 

Интериорен дизайн, Графичен дизайн, Рекламна графика, Моден дизайн и КПДТПИ. 

Усилията на училищният екип са насочени към осигуряване на качествено общо и 
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професионално образование и осъществяване на цялостна политика за развитие на гимназията 

в следните направления: 

- Преподаване и учене - качеството се определя от активното включване на учениците в 

процеса на придобиване на знания, умения и компетентности, от използването на 

интерактивни и иновативни форми на преподаване, от възможнос тите за прилагане на 

усвоените знания в практически ситуации, от резултатите от образователния процес, както и 

от реализацията на учениците в професионален и в личностен план в рамките на гимназията 

и извън нея. 

- Среда – ученик, клас, училище – Измеренията на това направление се осъществяват в 

две посоки. От една страна, в развитие и подобряване на материално- техническата база, и 

осигуряване на необходимите за учебен труд условия /мултимедия в повечето класни стаи, 

персонални лаптопи за учителите, хранилища за нагледни материали, самостоятелни работни 

места в работилниците и в компютърните кабинети, ползване на библиотека и интернет-

достъп, консумативи за обезпечаване на труда на учителите/. От друга страна се работи и за 

превръщане на училището в желана среда за ученика, както посредством създаване на условия 

за подкрепа и изява на способностите 

/участие в тематични изложби, конкурси, тържества, ученическо самоуправление, олимпиади 

и др./, така и за развитие на механизми за превенция на агресия и насилие и недискриминация. 

Механизмът за превенция на насилие осигурява бърза и навременна реакция на всички нива 

при констатирани случаи и адекватна намеса. 

- Партньорство, работа в екип и междуинституционално взаимодействие - Основен 

акцент за гарантиране на качество на дейността в гимназията е подобряване на 

взаимоотношенията между преките участници в училищното образование -учители и 

ученици, както и осъществяване на екипно взаимодействие за преодоляване на рискови 

ситуации и подобряване на условията за учене. Сътрудничеството с родителите се 

осъществява при повишена активност от страна на учителите. Ангажираността на родителите 

намира израз в доброволното им участие в Координационния механизъм за превенция на 

насилието и тормоза, както и в желанието им за участие като наблюдатели при провеждане на 

държавните зрелостни изпити. Опитите за задълбочаване на взаимоотношенията между 

училището и други институции, се проявяват главно в търсенето и получаването на 

съдействие за работа по превантивни програми и с деца в риск. Изградени са добри работни 

взаимоотношения с ІV РПУ /Инспектори от Детска педагогическа стая провеждат беседи и 

обучения за превенция на трафик на хора, за опасности от употреба на психотропни вещества, за 

конфликт със закона/, РЦПППО, с НПО – за преодоляване на опасности от хранителни разстройства, 

както и с Отдел: «Закрила на детето» при работа с деца в трудни ситуации, нуждаещи се от закрила. 

Осъществява се тясно сътрудничество с бизнеса- лекционни форуми, работни посещения, съвместни 

инициативи, осигуряване на реализиране на производствената практика в реална бизнес среда.  

- Повишаване на професионалната компетентност и квалификацията на кадрите- 

Политиката за управление на персонала в гимназията е насочена към осигуряване на 

възможности за вътрешна квалификация и подкрепа на личния избор на всеки учител или 

служител за участие във външни квалификационни форми. Пет учители са преквалифицирани 

в Нов български университет. Две учителки са удостоверени с награда „Неофит Рилски“. В 

рамките на методическите обединения се осъществяват форми на подкрепа и обмяна на опит 

между учителите. 

За реализиране на училищната политика за осигуряване на качествен образователен процес, 

безспорно от изключителна важност е потенциалът на човешкия фактор.  Педагогическият 

екип е променлива величина в зависимост от динамиката на образователния процес и 
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реализирането на дуржавния – план прием след основно образование, като учителите са 

обединени в Методични обединения – МО ООП и МО ПП. Непедагогическият персонал е 

почти постоянна величина – главен счетоводител, касиер, технически 

организатор/секретар, домакин, библиотекар, завеждащ учебна работилница, общ 

работник, портиери и хигиенистки. 

Ръководството на гимназията,  в лицето на директор и заместник директори по УД, УТД и УПД 

, подкрепя развитието на способностите и изразяването на идей и споделянето на добри 

практики на всички участници в образователния процес, и създава условия за провеждане на 

качествено обучение, чрез осигуряване на преките дейности, разкриване на нови възможности 

за повишаване на капацитет и подкрепа в справянето. Изготвенията Стратегия за качеството 

подпомага планирането и реализирането на дейностите във времето, контрол, своевременно 

отстраняване на пропуските и периодична отчетност на резултатите. 

Административният персонал е съставен от професионалисти, които поддържат 

политиката на училището за създаване на безопасна и делова атмосфера, бързо и компетентно 

осигуряване на необходимите справки и документи, и изграждане на информационна среда за 

училищната общност. Помощният персонал осигурява подходящи условия за труд в учебна 

среда. 

Училището работи по кариерно ориентиране и популяризира изучаваните 

специалности и професии, като всяка година осъществява посещения в други училища и в 

бизнес средите. 

Екипът на гимназията се стреми да осигурява и поддържа високо ниво на 

професионална подготовка, и развитие на потенциала на всеки ученик, чрез осигуряване на 

възможност за участия в национални състезания, форуми, конкурси, конференсии и изложби, 

както и културно- развлекателни прояви в процеса на обучението. Този подход  е 

предпоставка за ефективна реализация на възпитаниците, успешно продължаващо обучение 

по избраната професия и израстването на учениците като достойни личности с знания, умения 

и богата обща култура. 

        За осигуряване на възможности за продължаващо образование, Гимназията е в 

партньорства с висши учебни заведения – Технически университет, гр. София, Нов български 

университет, Лесотехнически университет, Международно висше бизнес училище, 

Вишестроително училище, Художествената академия и др. , с които има подписани 

споразумения за сътрудничество с привилегии в различни области от дейността им за 

учениците на ПГД „ ЕЛ. Вазова“.  

При условията на пандемия, педагогическите специалисти и учениците работят в 

електронна среда, използвайки ИКТ. Обезпечаването с ИКТ е по Национална програма на МОН 

за подобряване на материалната база и със собствени средства от бюджета на Гимназията. 

Дизитализацията на образователния процес е преоритет в развитието на училището, като за тази 

цел учебния процес е обезпечен с дигитални дисплейни дъски, нови компютърни 

конфигурации, лаптопо, смарт монитори и мултимедии, както и принтери, скенери,  3D 

принтери и дигитален плотер.   

След въвеждане на ЗПОУ и въведените нови по- съвременни и търсени специалности като 

Рекламнаа графика и Интериорен дизайн с изучаване на Немски език, както и отпадането на 

специалността КПДТПИ и заменянето с новите, държавният план- прием в Гимназията се 

реализира на 100%, с тенденця при запазено балообразуване,  минималните балове на приетите 

ученици да растат.  

Визията за развитие на модерно европейско училище налага на ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. 
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Вазова“ все по- смели действиия и инициативи при избора на нови и атрактивни за пазара на 

труда специалности; участието на училището в международни проекти ( Еразъм + и др.) 

проекти и НП, както и стремежът и усилията на екипа на Гимназията да направят от училището 

ИНОВАТИВНО.  

Анализът   на   ситуацията   в   гимназията   разкрива   силните и  слаби   страни на 

училището.  

 Идентифицираните силни страни показват стремеж за разгръщане на възможности 

за развитие на потенциала на участниците в образователния процес на всички 

нива. 

     * ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“ е единствена по рода си в системата на средното 

образование в страната  

*Делът на младите учители се увеличава;  

* Нараства броя на учениците ( от 395 през учебната 2018/19г., за учебната 2019/ 2020г. 

– 435 и учебната 2020/ 2021г. – 498). 

* Специалността „ Интериорен дизайн“ е преоритетна за развитието на Гимназията, 

защото ПГ по ДИЗАЙН „ Ел. Вазова“ е единственото училище в гр. София, където 

специалността се предлага и изучава, обезпечена с висококвалифицирани учители- 

специалисти и необходимите технически и дидактически средства. 

*Учителите и учениците ежегодно участват и получават отличие на национални 

състезания и международни пленери. Глобалните проблеми на съвременността, изразени със 

средствата на изобразителното изкуство, са елемент от младежкото участие на ученици от 

гимназията, подготвили свои творби за поредица  от  конкурси и събития:  

конкурс „Мадарски конник“ I място; отличие на състезание на ученици от ПГД „Елисавета 

Вазова“ за най-добро представяне на проект по Английски език; втора национална-училищна 

конференцияза „Споделени  педагогически практики в преподаване на природните науки“; 

Грамота за цялостен принос в мотивирането, подкрепата и подготовката на най-голям брой 

участници в Празник на химията на тема: “ Химия за нашето бъдещше“; Доклад на 48-ма 

конференция с международно участие ( Периодичната система през погледа на учениците); 

първо място в национален конкурс за звание „Училище без насилие, стереотипи, определени 

от пола“; ІІ място в Международния конкурс „Заедно  в  21  век“ ;  І  място  в  Регионалния  

конкурс  „Храненето-  основен  жизнен процес“; международен конкурс за рисунка „Земята 

и водата“ в Македония;  ученически спортниж игри с призови места: Футбол – I място, 

Бадминтон – II място, Войлейбол – III Тенис на маса - II място, Шахмат - II място; изяви в 

МОН, РУО- София- град, Народното събрание и други институции. 

*В компютърните кабинети всеки ученик има свое персонално място. 

*Наличната техника в учебните работилници, се поддържа системно. 

*Наличната ИКТ и дигитализацията на образователния процес в ПГД позволяват по-

добра визуализация, активност на учениците и смяна на дейностите; образователния процес 

по цпециалните предмети се реализира с ползването на платени лицензирани софтуерни 

програми. 

*Над 98,5 % от учениците се дипломират с випуските си; всички допуснати ученици  са 

положили успешно държавните изпити за придобиване на СПК;  наблюдава се тенденция в 

повишаване на резултатите от ДЗИ- БЕЛ и ДИ за придобиване на СПК; предстои НВО-10 клас 

по БЕЛ и Математика със заявка за добро представяне  

*Учителите търсят и прилагат нови подходи за повишаване на мотивацията за учене, 

осмисляне приложимостта на придобитите знания и подобряване на резултатите от учебния 
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труд; предоставена им е възможност и свобода при избора на форми и методи за повишаване 

на професионалната си квалификация ( обучения с кредитни квалификации, участия във 

конференции и форуми, индивидуални квалификационни курсове и др.) и обща култура; 

организират се и се наблюдава масово участие на персонала в различни форми за сплотяване 

на екипа и екипната работа (тимбилдинг, коучинг – практики, посещения на културно- масови 

мероприятия и др.) 

*Научната и практическа подготовка на директора ( процес на придобиване на II ПКС) 

и ръководния екип на училището за изграждането на училищна система за управление на 

качеството и създаването на подходящи условия за работа, както и творческо- иновативните 

им идеи за развитието на училището, са  непосредствена предпоставка за повишаване 

качеството на образованието на учениците от Гимназията и гаранция за добра реализация. 

*Включването на членовете на училищния екип в комисии и работни групи за 

разработване и актуализиране на училищни политики, стратегии, планове и мерки за промяна, 

е възможност за делегиране на права, разпределяне на отговорности и демократичност на 

управлението на гимназията. 

*Изискването на директора за своевременно и точно осчетоводяване на финансовите 

операции е предпоставка за осъществяване на добра финансова дисциплина. Периодичната 

отчетност на управлението на финансовите ресурси на училището е белег за добре 

разработена система за разпределение на бюджета и прозрачност на разходите. 

*В училищната библиотека освен до книжен носител, учениците и учителите имат и 

осигурен интернет-достъп до интересуваща ги информация. 

*Нарастваща е тенденцията към придобиване на ПКС от преподавателите  

*Официалният сайтът на училището се поддържа съгласно нормативните изисквания и 

представя в най- добра светлина и достъпност цялостната дейност на училището, с богато 

инфо съдържание ( задължителна документация, електронни визитки на пед. специалисти, 

богат и разообразен училищен живот, полезни електронни ресурси, ученическо творчество, 

партньорства, структорно- финансова прозрачност, участие в проекти и дейности по НП и 

др.) и снимков материал ( ателиета, галерии и др.) за улеснение и доволност на потребителите. 

 * Училището има свое собствено облак пространство; поддържа се официална фейсбук 

страница и училищен фейсбук профил; има създаден собствен you tube канал. 

 Трудности в образователния процес: 

*Висок процент от учители са над 50 години;  

*Екипът на гимназията среща трудности в нормативната уредба, която да позволи по лесната 

намеса на  представители на бизнеса да участват в разработването на учебни програми и 

творчески помагала.  

*Творческият характер на специалностите, изучавани в Гимназията, затрудняват обучението 

в реална работна среда ( дуално обучение) поради малкият капацитет на фирмите в 

съответните направления.  

*Все още липсва ефективна обратна връзка от страна на партниращи институции при 

положени съвместни усилия за справяне с трудни ситуации, въпреки положените усилия от 

екипа на Гимназията. 

 В пряката си работа, екипът на ПГД „Елисавета Вазова“ е изправен пред редица 

предизвикателства, част от които са: 

*Осигуряване овладяването на знания, умения и компетентности, съобразени с 

държавните образователни стандарти за общообразователна и професионална подготовка; 

*Внедряване на нови подходи в областта на професионалното образование и обучение, 
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гарантиращи баланс между теория и практика и развитие на умения и компетентности, 

необходими за пазара на труда и за продължаващо обучение; 

*Развитие на инициативи за ефективно приобщаване на родителите за участие в 

живота на училището; 

*Създаване на безопасна и защитена среда за ученици и учители 

*Разкриване и кадрово- техническо обезпечаване на нови специалности, наречени 

„професии на бъдещето“ от сферата на виртуалната реалност, внедряване на зелени 

технологии, иновативен дизайн. 

   Финалният анализ на ситуацията показва, че цялостната дейност на екипа на гимназията е 

насочена към оползотворяване на възможностите на вътрешната и външната среда, за 

осигуряване на качествен учебен процес. Използват се ефективно наличните ресурси и базата 

на училището, за обезпечаване на процеса на обучение, и за развитие на индивидуалния 

потенциал на всеки учител, който генерира идеи за включване на учениците в извънкласни 

дейности и общоучилищни инициативи. Тясното сътрудничество с институции, извън 

училището разширява възможностите за обмяна на опит, създаване на добри практики и 

развитие на нови умения, както за учителите, така и за учениците. 

В заключение можем да обобщим, че ръководството и екипът на гимназията 

провеждат училищна политика, в която водеща роля имат: 

 иновациите в образователния процес 

 подпомагане на  личностното развитие на учениците и разкриването на творческия 

им потенциал 

 максимално и успешно реализиране на планираните дейности по развитие, 

модернизация и дигитализация в процесите на училищната общност  

 прозрачност в отчетносттта и политиката на  административно- финансово 

управление на Гимназията 

 удовлетворяване на потребностите на пед. специалисти от  повишаване нивото им 

на компетентност и професионализъм 

 удовлетвореност на всички участници в образователния процес и в 

административното обслужване. 

Част ІІІ. Визия и основни принципи на сстратегията  

 Визия 

 ПГД „Елисавета Вазова“ осигурява придобиването на средно образование и 

квалификация по професия в двата гимназиални етапа – първи от VІІІ до Х клас и втори от ХІ 

до ХІІ клас. Училището предлага качествена общообразователна и професионална 

подготовка, съобразена с държавните образователни стандарти и с изискванията на 

Европейския съюз, базирана върху национални и общочовешки демократични ценности, 

осигуряваща пълноценна реализация на пазара на труда, и/или в продължаващото 

образование; наред с това предвижда дейности, съобразени с нормативната уредба по 

разкриване на нови специалности от професии и отпадането/ закриването на вече 

съществуващи такива, след задълбочени анализи от резултатите при организация и 

провеждането на кампании по осъществяването на държавния план- прием, с оглед 

максимално задоволяване интереса, потребностите и реализацията на пазара на труда на 

бъдещите ученици на Гимназията.  Получените знания, умения и компетенции позволяват 

ефективно социално включване на учениците като граждани и професионалисти в ситуация 
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на динамично променящите се социални условия. Създава възможности за хоризонтален и 

вертикален растеж на педагогическите специалисти и условия за ефективна работа в екип, 

както за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик, така и за изграждане на 

позитивен организационен климат, безопасна среда, здравословни условия на труд, 

иновативно развитие на училищна общност.  

 Основни принципи: 

**Равен достъп до качествено образование за всеки ученик; 

**Равнопоставеност и недопускане на дискриминация за всеки ученик; 

**Ориентираност на образованието към интересите и мотивацията на ученика и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

**Хуманизъм и толерантност; 

**Запазване и развитие на българската образователна традиция; 

**Иновативност и ефективност на педагогическите практики; 

**Прозрачност на управлението; 

**Законосъобразност на дейностите и политиките; 

**Приемственост между добрите практики и новите политики; 

**Инициативност, гъвкавост и Всеобхватност 

**Лидерски качества и отговорен мениджмънт в управлението 

**Баланс между права и отговорности; 

**Демократичност и компетентностен подход в реализиране на училищната политика  

**Обективност, точност и валидност на оценката; 

**Личностна обща и допълнителна подкрепа на развитието. 

Част ІV. Приоритети 

 

1. Осигуряване на високо ниво на общообразователна подготовка, съобразена с 

държавните образователни стандарти 

2. Повишаване равнището на подготовката и компетентността по български 

език на всеки ученик, съобразно държавния стандарт 

3. Повишаване на чуждоезиковата подготовка и развитие на умения за общуване 

на чужди езици 

4. Осъществяване на качествено професионално образование и обучение, 

гарантиращо успешна реализизация на пазара на труда и/или в продължаващото 

обучение, както и тясно сътрудничество между училищната институция с бизнеса и 

висшето образование. 

5. Овладяване на информационните технологии и развитие на умения за живот в 

технологично общество; иновация, модернизация и дигитализация на образователния 

процес; участие на училището по международни проекти и Национални програми. 

6. Цялостно заличаване на броя на учениците, отпаднали от образователната 

система и превръщане на усвояването на професия в привлекателна възможност за 

учене 

7. Гарантиране на защитена и безопасна среда за образование, обучение и 

развитие за всеки участник в училищната общност, без дискриминация, насилие и 

тормоз; внедряване на опит и нови практики/ мерки на интервенция и превенция. 
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8. Разширяване на възможностите за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за удовлетворяване на 

потребности им 

9. Разширяване на сътрудничеството с държавни и местни институции, със 

света на  бизнеса и висшето образование, неправителствени организации, родители и 

други 

Част V. Структура, стратегически  и конкретни цели, обхват, 

администриране и управление, финансиране 

Текстовете от настоящата стратегия могат да бъдат интегрирани в други документи на 

гимназията. 

 Стратегически и конкретни цели 

Цялостната дейност на гимназията за един по-продължителен период от време е 

фокусирана към реализиране на глобалната цел на образованието и е съобразена с 

професионалната насоченост и специфика на училището, а именно: 

*Да се създадат условия за пълноценно интелектуално, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик, съобразно 

потребностите, способностите и интересите му и осигуряване на възможност за получаване 

на качествена общообразователна и професионална подготовка 

 Стратегическа цел 1 

Да се създадат възможности за повишаване качеството и резултатите от 

образователния процес и усвояването на професия, и за придобиване на знания, умения и 

компетентности необходими за успешна личностна и професионална реализация на 

учениците и съобразени с изискванията на държавните образователни стандарти; 

разработване на иновативен проект и включване на ПГД „ Ел. Вазоваа“ в списъка на 

иновативните училища  

 Конкретни цели 

1.1. Да се повиши информираността на учителите относно задължителните 

изисквания, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование и в 

държавните образователни стандарти за постигане на ниво на знания, умения и 

компетентности 

1.2. Да се осигури учебен процес с високо качество на преподаване, усвояване, 

осмисляне и прилагане на знанията и уменията и създаване на нагласи за учене през целия 

живот 

1.3. Да се създадат условия за прилагане на ефективен инструментариум за оценка на 

резултатите от обучението на учениците и поддържане на мотивацията им за учене 
 

1.4. Да се използват възможностите на новите информационно-комуникационни 

технологии в учебния процес 

1.5. Да се разширят възможностите за развитие на умения за активно социално 

включване на учениците като се използват различни форми на разширена и/или допълнителна 
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подготовка 

1.6. Разработване на иновативен проект за двугодишен период на реализация  2021-

2023г. с внедряването на нов модулен учебен предмет в часовете по РПП за учениците във втори 

гимназиялен етап 

 Стратегическа цел 2 

Да се създадат възможности за прилагане на гъвкави подходи за организация и 

провеждане на професионалното образование и обучение, съобразени с изискванията на 

държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия, 

Националната квалификационна рамка, Европейската квалификационна рамка, Закона за 

професионалното образование и обучение и пазара на труда 

 Конкретни цели 

2.1. Да се осигури професионална подготовка, отговаряща на съвременните изисквания 

за баланс между теория и практика, съобразена с потребностите на пазара на труда, с 

изискванията на Националната квалификационна рамка и на Европейската квалификационна 

рамка 

2.2. Да се създаде единна и прецизирана системата за определяне на съдържанието на 

програмите и оценка на постиженията по предмети от професионалната подготовка 

2.3. Да се подобри и обогати наличната база за провеждане на успешна професионална 

подготовка 

2.4. Да се търсят възможности за реализиране на действащи партньорства с 

представители на бизнеса 

2.5. Да се развие училищна политика за ранно професионално ориентиране на ученици, 

продължаващо образование, надграждане на придобитата квалификация по професия и 

кариерно развитие в избрана професия 

 Стратегическа цел 3 

Да се осигурят възможности за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик в 

училищна среда и в системата на местните органи и структури; участие на училището по 

международни проекти и Национални програми с цел обогатяване на знанията, уменията и 

компетенциите на учениците в практическата и социалната им реализация 

 Конкретни цели 

3.1. Да се развие училищна политика за подкрепа на личностното развитие 

3.2. Да се създадат възможности за ползотворно сътрудничество между учителите и 

работа в екип при необходимост 

3.3. Да се осигури подкрепяща и корегираща среда за работа с изоставащи, с талантливи 

ученици и с ученици със специални образователни потребности 

3.4. Да се създадат условия за прилагане на ефективни мерки за приобщаващо 
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образование на конкретни ученици при необходимост 

3.5. Да се създадат условия за подобряване на комуникацията с родителите на 

всекидневно ниво и превръщането им в партньори на училището 

3.6. Да се създаде среда за разширяване на интересите, увеличаване възможностите за 

избор и развитие на индивидуалните способности на всеки ученик 

3.7. Да се насочат действията в развитието на училището към разширяване 

практическия и социално- културен мироглед  на учениците на национално и международно 

ниво ( Еразъм +, Иновации в действие и др.) 

 Стратегическа цел 4 

Да се създадат условия за превръщането на училището в желана, безопасна и защитена 

територия за ученика и за всички работещи в него 

 Конкретни цели 

4.1. Да се реализира ефективното и адекватно прилагане на Механизма за превенция на 

насилието и тормоза на всички нива в гимназията 

4.2. Да се създадат условия за равнопоставеност и ефективна социална реализация на 

деца със специални образователни потребности или от различни етнически групи 

4.3. Да се създаде атмосфера на недискриминация и приемане на различието на 

основата на зачитане и уважение към личното достойнство на всеки човек 

4.4. Да се създадат условия за развитие на адекватна ценностна система в контекста на 

общочовешките добродетели и да се актуализира Етичния кодекс на училищната общност 

4.5. Да се създаде среда и да се гарантират условия за подкрепа и реализиране на 

младежко участие 

 Стратегическа цел 5 

Да се поддържат условия за създаване на демократично функциониращи общности за 

повишаване качеството и обществения контрол върху образованието 

 Конкретни цели 

5.1. Да се разработи механизъм за установяване на устойчиво и ползотворно 

сътрудничество за подобряване на политиките в образованието с участие на гражданите 

/Обществен съвет/ 

5.2. Да се реализират възможности за прозрачност на училищните политики и 

осъществяване на подкрепа на училищната общност за реализиране на приоритетите си в 

динамично променящата се среда 

5.3. Да се създадат условия за сътрудничество между основните субекти на училищната 

общност – ученици, учители, родители, в контекста на усещането за принадлежност към обща 

кауза и делово партньорство с Обществения съвет 
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 Стратегическа цел 6 

Да се осигурят и гарантират възможности за актуализиране и допълване 

квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и 

осъществяване на подкрепа за кариерно развитие 

 Конкретни цели 

6.1. Да се разработи система за актуализиране и ежегодно допълване на 

квалификацията на учителите на вътрешно и външно ниво 

6.2. Да се създадат условия за развитие на творчеството на учителите и популяризиране 

на добри педагогически практики и иновативни методи на преподаване 

6.3. Да се разработят и приложат механизми за обективно оценяване на 

професионалните компетентности на учителите и служителите и способностите им за екипно 

взаимодействие 

6.4. Да се разкрият и оползотворят възможности за повишаване мотивацията на 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за ефективно трудово участие 

 Стратегическа цел 7 

Да се задълбочат контактите с организации и институции, работещи за осигуряване на 

най-добрия интерес на всяко дете и превенция на възможни рискове 

 Конкретни цели 

7.1. Да се създаде практика за анализ на средата и се идентифицират необходимите 

контакти за преодоляване на възможни рискови ситуации 

7.2. Да се създаде механизъм за очертаване на рамките на междуинституционалното 

взаимодействие за проучване и анализ на риска и обмен на информация за възможностите за 

подкрепа 

7.3. Да се създаде практика за обединяване на усилията за бърза реакция при 

предотвратяване на случаи на отпадане от училище и за преодоляване на други възникнали 

трудности 

7.4. Да се създаде практика на взаимодействие на мултидисциплинарните работни 

екипи и синхронизиране на интервенциите за определяне на адекватни действия за вторична 

превенция на риска 

 
 Стратегическа цел 8 

Да се разширят възможностите за прозрачно управление, администриране, контрол 

върху качеството и публичност на училищните политики 

 Конкретни цели 

8.1. Да продължи практиката за публичност на училищните политики, изискванията, 

решенията, мониторингът и контролът върху качеството на дейността, системата за 

атестиране и документацията 
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8.2. Да се създаде работна среда с осигурен бърз достъп до информация за всички 

членове на училищната общност 

8.3. Да се гарантират условия за създаване на гъвкави подходи и правила за ефективно 

взаимодействие с Обществения съвет, с експерти от регионалното управление на 

образованието и други имащи отношение към образованието институции 

8.4. Да се създадат условия за разгръщане на творчеството на педагогическия екип, за 

прилагане на иновации в учебната работа и за изграждане на иновативно училище 

 Обхват на стратегията 

Настоящата Стратегия е основана на разбирането, че главна ценност в образователната 

система са учениците. Интересите и приоритетните дейности на участниците в училищната 

общност – ученици, ръководен състав и педагогически/ непед. специалисти, родители/ 

настойници и училищни партньори са насочени към равен достъп до образование на всички 

ученици и гарантиране на качествено образование, на принципа екипна дейност за 

реализирането на училищните политики. 

Стратегията за развитие на ПГД „Елисавета Вазова“ , е широкообхватна и предвижда 

възможности за развитие на капацитета на всички участници в училищния живот, 

разширяване на контактите на гимназията с по-широк спектър заинтересовани страни и 

създаване на пълноценна среда за обучение и реализация. 

Ефективното развитие на училищните политики в дългосрочен и краткосрочен план, 

реализирането на стратегическите и конкретните цели на гимназията, предполага изграждане 

на отворена, гъвкава и диалогична система, която включва всички членове на училищната 

общност и други заинтересовани лица: 

*Ученици; 

*Учители; 

*Директор; 

*Заместник-директори; 

*Педагогически съветник; 

*Административни служители; 

*Непедагогически персонал; 

*Родители (членове на Обществения съвет; членове на училищното настоятелство; 

членове на Координационен съвет за превенция на насилието; в лично качество); 

*Социални партньори. 

 Администриране и управление 

Ръководството на гимназията е изправено пред сериозни предизвикателства, свързани 

с осигуряване на условия за демократично участие на членовете на училищната общност в 

създаване и реализиране на образователна политика, съобразена с потребностите на 

учениците и педагогическите специалисти от актуални знания, умения и компетенции. 

Управлението на училището оказва голямо влияние върху ефективността на труда на 

учителите и върху резултатите от учебния труд на учениците, което предполага 

осъществяване на политика на прозрачност, демократичност, ефективен контрол, подкрепа и 

създаване на конструктивен и позитивен училищен климат. 

Функциите и отговорностите на директора и неговия управленски екип, са 
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многобройни и обхващат: познаване и спазване на нормативните документи; планиране и 

управление на човешките ресурси; докладване, съгласуване, управление, разпределяне и 

отчитане на бюджетните разходи; утвърждаване на учебни програми и разпределение на 

часовете; подпомагане на дейността на учителите; осъществяване на наблюдения в часовете; 

изготвяне на планове за подкрепа на педагогически специалисти; реално преподаване; 

осъществяване на контрол на всички нива и не на последно място, обединяване усилията на 

заинтересованите от ефективно осъществяване на образователната реформа страни и 

реализиране на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. 

Постигането на главната цел на образованието, формулирана в ЗПУО, както и на 

стратегическите и конкретните цели на Гимназията за периода 2020-2024г. , е екипна дейност 

за създаване, обсъждане, гласуване и приемане от Педагогическия съвет на Стратегия за 

развитие на ПГД „Елисавета Вазова“ , с ясно определени дейности, резултати и индикатори, 

както и План на дейностите за изпълнение на Стратегията на гимназията, с времеви график, 

отговорни лица за изпълнение на конкретнитe дейности и източници на финансиране. 

Малка част от очакваните резултати са обвързани със съпътстващи и предстоящи 

промени в хода на реформата в образователната система в България, което ги прави по-трудно 

предвидими. 

Планът на дейностите за изпълнение на Стратегията за развитие на ПГД „Елисавета 

Вазова“ е съобразен с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) и е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на 

гимназията, на установените потребности на членовете на училищната общност, на 

изискванията за гарантиране на качеството на образователно-възпитателния процес и на 

стратегическите и конкретни цели, стоящи пред екипа на гимназията. 

Предвижда се актуализицията на Плана да се извършва при необходимост или на всеки 

две години. 

Педагогическият съвет в качеството си на специализиран орган участва в решаването 

на основни педагогически въпроси и гласува важни училищни документи, предложения и 

дейности, в по-далечен и по-близък времеви план. 

Мониторингът и контролът по изпълнение на предвидените дейности в Плана на 

дейностите за изпълнение на Стратегията, е приоритет на ръководството на училището и ще 

се реализира с активното участие на Обществения съвет като орган за граждански контрол в 

управлението и живота на училището. 

Изготвя се Отчет за изпълнението на Стратегията за всяка учебна година; представя се 

от директора на училищната институция на заседание на Педагогическия съвет, в 

присъствието на членовете на Обществения съвет в последващата уч. година; публикува се на 

официалния сайт на Гимназията. 

 ОТЧЕТ за изпълнение на СТРАТЕГИЯТА за развитието на училището за уч. 2020/21год 

 ОТЧЕТ за изпълнение на СТРАТЕГИЯТА за развитието на училището за уч. 2021/22год 

 ОТЧЕТ за изпълнение на СТРАТЕГИЯТА за развитието на училището за уч. 2022/23год 

 ОТЧЕТ за изпълнение на СТРАТЕГИЯТА за развитието на училището за уч. 2023/24год. 

ПГД „Елисавета Вазова“  се финансира със средства от държавния бюджет, определени 
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като делегиран бюджет, който позволява по-голяма автономност на училището и оперативна 

самостоятелност при планирането и изразходването на финансовите средства. Делегираният 

бюджет е съвкупност от правомощия по финансово управление и изисква прецизност в 

прилагане на формулите по разпределение. 

Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в 

гимназията включва: 

- определяне на цели и идентифициране на ресурси за постигането им; 

- планиране (ежегодно изготвяне на план за приходите и разходите и компенсирани 

промени в плана), съгл. чл.281 и чл.289 ал. (1),т.2 от ЗПУО ; 

- конкретна работна дейност и практики, съгл. чл.289 ал. (1),т.3, т.4 от ЗПУО ; 

- прилагане на мерки за анализ, контрол и преодоляване на потенциални рискове; 

- текуща отчетност, съгл. чл.291 от ЗПУО. 

Част от предвидените дейности в Плана на дейностите за изпълнение на Стратегията, 

предвиждат актуализиране на процедурите по системата за финансово управление и контрол 

(СФУК), с оглед обвързването с Държавния образователен стандарт за финансиране на 

институциите по чл.22, ал.(2), т.17 и чл. 282  ал.(1) от ЗПУО. 

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на стратегическите цели 

не изискват допълнително финансиране. Те се реалзират с активната намеса на членовете на 

училищната общност за създаване на училищни политики, прилагането на необходимите 

мерки и реализиране на конкретни дейности по осъществяване на политиките. 

Дейностите, изискващи финансови средства се осигуряват от: 

*Делегирания бюджет на институцията (за издръжка на дейностите по възпитание и 

обучение на учениците, подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, 

развитие на училището, изпълнение на националните програми), съгл. чл.280 ал. (3) от ЗПУО; 

Средствата за развитие на училището обхващат цялостната училищна среда и се 

разпределят, както следва: разходи за подобряване на материално -техническата база, 

средства за повишаване качеството на обучението, средства за развитие и подпомагане на 

педагогическите специалисти (чл.219, ал.(5), библиотечно-информационно осигуряване, 

разходи за подобряване на физическата среда и образователния процес, съгл. чл. 284, ал.(1) 

т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 от ЗПУО 

Средствата за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностното развитие се 

изразходват за ученически стипендии, за транспорт на ученици, за закупуване на учебници, 

за дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, за ученически спорт, за 

реализиране на училищни програми за превенция на отпадането, за подкрепа на ученици с 

изявени способности и други, съгл. чл. 283, ал.(1) от ЗПУО. 
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*Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета (формулите 

включват основни и допълнителни компоненти), съгл. чл. 282, ал.(3) и ал.(6) от ЗПУО; 

*Собствени приходи (приходи от наем на недвижими имоти; приходи от 

реализация на продукция и услуги от практическо обучение; приходи от дарения и 

завещания), съгл. чл.293 ал. (1) т.1, 4, 5 от ЗПУО; 

*Средства от проекти по програми, финансирани от Европейския съюз, съгл. 

чл.280 ал. (1) от ЗПУО; 

*Други източници (определени с нормативен акт), съгл. чл.293 ал.(1) т.6 или 

допълнително финансиране, извън чл.280 ал.(3), осигурено за сметка на други средства 

по бюджета на финансиращия орган, съгл. чл.282 ал. (21), т.3 от ЗПУО 

Основно правило в ръководството и финансирането на ПГД „Елисавета Вазова“ , 

град София е прозрачност на дейностите по управление и на финансовата рамка за 

обезпечаване на цялостната дейност на училището. 


