
 

 

                                                                  УТВЪРДИЛ 

                                                                                    ДАНИЕЛА ШОШОВА 

                                                                 ДИРЕКТОР 

Съгласно Заповед № 788/12.09.2022 г. 
 

  

ПЛАН 

за дейността на КОМИСИЯ ПО ИНТЕРИОР, РЕКЛАМА И PR 

за учебната 2022-2023 година 

 

Приет на Педагогически съвет с Протокол №17/12.09.2022 г. 

 

 

I. Комисия по КОМИСИЯ ПО ИНТЕРИОР, РЕКЛАМА И PR в състав, определен със 

Заповед № 673 / 01.07.2022 г. на директора на училището: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Стоименова – учител по ПП, Графичен дизайн; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Камелия Бисолнакова – учител по ПП, Графичен дизайн; 

2. Христина Ангелова – учител по ПП, Рекламна графика; 

3. Мария Кичукова – учител по ПП, Интериорен дизайн; 

4. Моника Гавраилова – учител по ПП, Живопис; 

5. Емилия Христова – учител по БЕЛ; 

6. Людмила Иванова - библиотекар 



 

 

II. Основна цел в дейността на комисията:  

1. Провеждане на пиар акции с цел популяризиране дейностите на училището  и 

издигане на неговия рейтинг в общността, социалните мрежи и други онлайн 

канали за комуникация. 

III. Задачи за постигане на основната цел: 

1. Организиране и провеждане на дейности за популяризиране на постигнатите 

резултатите в учебно-възпитателната работа на гимназията. 

2. Подготовка и провеждане на вътрешноучилищни състезания, конкурси, изложби, 

базари и др. по отделните предмети и специалности. 

3. Изработване на рекламни материали с цел представяне визията на училището и 

тяхното разпространение. 

4. Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, фестивали, конкурси и други 

форуми, в различните направления, обявени от МОН  в Националния календар за 

изяви по интереси, за учебната 2022/2023 година. 

5. Отразяване на всички училищни изяви в сайта на училището, в YouTube, Facebook 

и др.социални мрежи. 

 

IV. ПЛАН НА КОМИСИЯТА  

№ Дейност Срок Място Отговорник 

1 Планиране на 

конкретни интериорни  

решения относно 

визията на училищните 

фоайета и коридори. 

периодично ПГД „Елисавета 

Вазова“ 

Учителите Моника 

Гавраилова 

Людмила Иванова 

2 Участие на учениците 

от гимназията в 

изявите заложени в 

Националния календар 

на МОН за 2022/2023 

год. 

През цялата 

учебна година 

ПГД „Ел. Вазова” Учителите от 

гимназията 

Емилия Христова 

3 Обявяване и 

провеждане на 

вътрешноучилищни 

конкурси и състезания. 

През цялата  

учебна година 

ПГД „Ел. Вазова” Учителите от 

гимназията 

Камелия 

Бисолнакова, 

Моника 

Гавраилова, 

Христина 

Ангелова, Биляна 

Стоименова, 

Мария Мичукова 

4 Изложба на най-

добрите дипломни 

юни Галерия  

 

Учителите – 

ръководители на 



работи на Випуск 2023 

год. 

дипломните 

работи 

5 Благотворителна 

изложба-базар с 

Коледни и 

Великденски сувенири. 

декември и 

април 

Галерия  

 

Учителите от 

гимназията 

Мария Кичукова 

6 Ден на отворени врати 

– подготовка и 

провеждане на 

събитието. 

април ПГД „Елисавета 

Вазова“ 

Учителите от 

гимназията 

7 Изложби на наградени 

и отличени творби и 

проекти. 

периодично Галерия  

 

Учители по 

различни предмети 

Христина 

Ангелова 

8 Участие на учениците 

от гимназията в 

изявите заложени в 

Годишния план  на 

гимназията за 

2022/2023 год. 

 

периодично 

 

ПГД „Елисавета 

Вазова“ 

Учители от ПГД 

„Елисавета 

Вазова“ 

Емилия Христова, 

Людмила Иванова 

9 Отразяване на всички 

дейности с клипове и 

презентации в сайта на 

училището,YouTube,  

Facebook. 

Учебната 

2022/23година 

Сайта на 

училището,YouTube,  

Facebook 

Биляна 

Стоименова, 

Камелия 

Бисолнакова, 

ХриситинАнгелова 

10 Постоянна връзка със 

средствата за масова 

комуникация с цел 

популяризиране 

дейността на 

гимназията 

(издателства, 

справочници, радио, 

телевизия и интернет). 

периодично ПГД „Елисавета 

Вазова“ 

Биляна 

Стоименова, 

Камелия 

Бисолнакова, 

Христина 

Ангелова, 

Людмила Иванова 

11 Поддържане на преки 

контакти с бизнеса и 

образователните 

институции. 

периодично ПГД „Елисавета 

Вазова“ 

Мария Кичукова, 

Христина 

Ангелова, Моника 

Гавраилова, 

Камелия 

Бисолнакова, 

Емилия Христова, 

Биляна 

Стоименова, 

Людмила Иванова 

 

Забележка: 

1. Всички продукти, създадени по зададени задачи на учителя в рамките на учебните 

часове по професионална и общообразователна подготовка, и осъществени под негово 



ръководство с материали, закупени от ученика, както и по зададени проектни 

дейности/домашна работа/ самостоятелна и/или екипна работа, са на разположение на 

училището до завършване на пълния курс на обучение в училището.  

2. Ръководството и педагогическите специалисти (ПП и/или ООП) организират 

съхранението и използването на продуктите за участия в мероприятия по проекти, 

изложби, събития и др., както и като нагледен материал в учебния процес.  

3. Всички продукти, създадени в рамките на учебните часове по професионална и 

общообразователна подготовка, по зададени от учителя задачи и осъществени под негово 

ръководство с материали,закупени от училището, са собственост на училището и правото 

на разпореждане върху тях е отговорност на училищния екип, с одобрение и разрешение 

на директора на Гимназията 

 


