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Доклад за изпълнение на стратегията за развитие на ПГТЛП, гр. 

Попово за отчетния период 2016 – 2020 г. 
 

 

1. Приоритет: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: 
1) акцентирано е върху подготовката по БЕЛ и чужди езици, приоритетно 

обучение по математика и физика, засилена компютърна подготовка и 

овладяване на информационни технологии; 

2) използвани са интерактивни и иновативни методи на обучение по всички 

учебни предмети от общообразователна и професионална подготовка, с цел 

повишаване качеството на образование; 

 Интерактивен урок по БЕЛ в XI „а“ клас при ПГТЛП, гр. Попово, изнесен от г-

жа Галя Николаева, старши учител по БЕЛ: 

 https://www.pgtlp-popovo.info/urok_bel.html 

3) инж. Десислава Игнатова спечели ПЪРВО място в IV конкурс за иновативни и 

добри практики „Марина Димитрова“, организиран от РУО Търговище и ОУ „Л. 

Каравелов“ гр. Попово на тема: „Проектно базирано обучение в часовете по 

разширена професионална подготовка като фактор за повишаване на 

мотивацията за учене“: https://www.pgtlp-popovo.info/inov_praktiki.html 

4) използвани са различни платформи за реализиране на обучение в електронна 

среда. 

 Открита практика, проведена в ел. платформа Teams от инж. Хр. Иванов и инж. 

М. Николов, 27.05.2020 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/stem.html 

5) проведени са допълнителни дейности с изявени и даровити ученици. Открит 

иновативен урок в ПГТЛП, гр. Попово, изнесен от инж. Християн Иванов и 

свързан с работата на гимназията с даровити ученици, ноември 2019 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/otkrit_urok.html 

 

2. Приоритет: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ: 
1) проведени са дискусии, беседи и лекции, насочени към гражданското и здравно 

образование, с цел изграждане култура на поведение в публичното 

пространство, ограничаване на рискови за здравето поведения, мотивиране към 

здравословен начин на живот; 

 „Здрав дух в здраво тяло“ 2016 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/zdr_hranene.html 

 Европейски ден на спорта 2018 г. под надслов „Бъди активен“: 

https://www.pgtlp-popovo.info/evro_den_sport.html 

 Европейски ден на спорта 2019 г. под надслов „Спортувай и живей 

здравословно“: https://www.pgtlp-popovo.info/evro_den_sport19.html 

 Областният управител връчи награди на най-активните учебни заведения във 

връзка с проведения „Европейски ден на спорта“, 20.02.2020 г.: 

 https://www.pgtlp-popovo.info/evro_den_sport1.html 

 25.03.2017 г. „Търпението е път към успеха“:  

https://www.pgtlp-popovo.info/den_tyrpenie.html 
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 14.02.2018 г. – празник на любовта и приятелството в ПГТЛП, гр. Попово: 

https://www.pgtlp-popovo.info/sv_valentin18.html 

 Световен ден на думата „Благодаря” в ПГТЛП, 11.01.2019 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/blagodaria.html 

 14.02.2019 г. „Любов е да раздаваш душата си без жал. И мигом да забравяш 

кому какво си дал“, любовна лирика: https://www.pgtlp-popovo.info/sv_val19.html 

 14.02.2020 г. „Обичай отговорно“: https://www.pgtlp-popovo.info/sv_val20.html 

 28.02.2019 г. Посещение на българския евродепутат Асим Адемов в ПГТЛП: 

https://www.pgtlp-popovo.info/obl.upr.html 

 ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЦИ И ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ! 34 поход „По стъпките 

на четата на Таньо войвода“, 01.06.2019 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/tanjo2019.html 

 ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЦИ И ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ! 33 поход „По стъпките 

на четата на Таньо войвода“, 01.06.2018 г.: 

             https://www.pgtlp-popovo.info/tanjo2018.html 

 ПОМНИМ САМОЖЕРТВАТА ИМ! 32 поход „По стъпките на четата на Таньо 

войвода“, 01.06.2017 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/tanyo2017.html 

 ИСТИНСКИ МЛАДИ РОДОЛЮБЦИ! 31 поход „По стъпките на четата на 

Таньо войвода“, 01.06.2016 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/tanyo1.html 

2) организиран бе ден на ученическото самоуправление, с цел утвърждаване на 

отговорни личности, умения за взимане на рационални решения: 

17.05.2017 г. https://www.pgtlp-popovo.info/samoupravlenie.html 

09.05.2019 г. https://www.pgtlp-popovo.info/samoupravlenie19.html 

 

3. Приоритет ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 
 по всички общообразователни предмети учениците се включиха и представиха 

много добре в общински и областни олимпиади и състезания; 

 участие в национални конкурси и състезания: 

 Национален конкурс по Народно приложно изкуство „От Коледа до 

Васильовден“ 2016 г., две ПЪРВИ места: 

https://www.pgtlp-popovo.info/pril_izk.html 

 Национален конкурс по Народно приложно изкуство „От Коледа до 

Васильовден“ 2017 г., две ПЪРВИ места: 

https://www.pgtlp-popovo.info/pril_izk_17.html 

 ПГТЛП – ДОКАЗАНИ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА!“: НК „Млади таланти 

в модата“ 2017 г., IX Панорама на професионалното образование, сребърни 

медали, тема: „Цветя – класика и авангард“:  

https://www.pgtlp-popovo.info/nacionalen_konkurs.html 

 ПГТЛП – ДОКАЗАНИ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА!“: НК „Млади таланти 

в модата“ 2018 г., X Панорама на професионалното образование, бронзови 

медали и специална награда на журито, тема: „България – част от пъстрия свят 

на Европа“: https://www.pgtlp-popovo.info/nk_mk18.html 

 ПГТЛП – ДОКАЗАНИ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА!“: НК „Млади таланти 

в модата“ 2019 г., XI Панорама на професионалното образование, сребърни 

медали, тема: „Геометрия – пречупена през погледа на младите хора в градска 

среда“: https://www.pgtlp-popovo.info/mt19-1.html 
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 Международно състезание „Бобър“, 2019 г., отлично представяне на 12 

ученици: https://www.pgtlp-popovo.info/bobyr19.html 

 Ученици на ПГТЛП, гр. Попово класирани в XII национален ученически 

конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“,  

2019 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/konkurs_jurnal.html 

 Ученик на ПГТЛП, гр. Попово класиран в конкурса „Будителите на моя роден 

край, които трябва да помним“, организиран от евродепутата Асим Адемов, 

10.01.2020 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/nagrada_evro_deputat.html 

 Отлично представяне в НК „Българският път“, организиран от българското 

философско общество, 2018 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/bul_pyt.html 

 участие регионална историческа конференция „История и памет“: 

 участвахме в IV РИК „История и памет“ с филм, представен от ученици от 

„Кино клуб ПГТЛП“ на тема: „Съединението“, 2020 г.: 

https://www.youtube.com/watch?v=oxdD8t-xk0w 

 участвахме в III РИК „История и памет“ с филма „Кафене Роял“, представен от 

ученици от „Кино клуб ПГТЛП“ и есе на тема: „140 години от приемането на 

Търновската конституция“, 2019 г.: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRPgK8CFKQc 

 участвахме във II РИК „История и памет“ с филм, представен от ученици от 

„Кино клуб ПГТЛП“, посветен на Руско-турската Освободителна война: 

„Неизвестно за известното“, 2018 г.: 

 участвахме в I РИК „История и памет“ с филм, представен от ученици от „Кино 

клуб ПГТЛП“, на тема „Сънувах те, Апостоле!“, 2017 г.: 

https://www.facebook.com/bojko.mihajlov/videos/1350991574936546/ 

 участие в училищни, общински и регионални изложби и състезания: 

 призови места в конкурса, посветен на 25 години от създаването на Тракийски 

университет Стара Загора, 11.05.2020 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/konkurs_tu.html 

 Базар за мартеници в ПГТЛП, 28.02.2020 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/baba_marta20.html 

 Математическо състезание в ПГТЛП, 25.02.2020 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/mat20.html 

 Общински първенци по шахмат, 2020 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/shach20.html 

 Конкурс на тема „Моят Левски“, 2020 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/lev20-1.html 

 „147 години – БЕЗСМЪРТИЕ“, 2020 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/lev20-1.html 

 Национална седмица на четенето, 2019 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/chetene2019.html 

 Европейска седмица на програмирането – състезания, 17.10.2019 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/evro_den_progr19.html 

 Национална седмица на четенето, 2018 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/chetene2018.html 

 „145 години – БЕЗСМЪРТИЕ“, 2018 г.:   

https://www.pgtlp-popovo.info/levski2018.html 
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 „Помним те, Апостоле!“, 2017 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/levski2.html 

 Шахфест „Трите царя“, 2017 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/shah.html 

 Четири първи места от XII общински фестивал на ученическото самодейно 

творчество, 30.03.2017 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/samodejnost2017.html 

 Отново сме № 1 – XIII общински фестивал на ученическото самодейно 

творчество, 30.03.2018 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/samodejnost2018.html 

 Национална седмица на четенето под мотото „ЧЕТЕНЕТО Е НАЙ – ДОБРОТО 

УЧЕНИЕ“, 2016 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/chetene.html 

 организиране на тържества, празници и чествания, свързани с живота на 

училището, града, страната и света: 

 ПРАЗНИК НА РАДОСТТА, НА МЛАДОСТТА И НА РАВНОСМЕТКАТА 

(55 години от създаването на ПГТЛП, град Попово), 24.03.2017 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/praznik_pgtlp1617.html 

 Филм, изработен от „Кино клуб ПГТЛП“, посветен на 55 годишнина на 

гимназията: https://www.youtube.com/watch?v=cLgK_Lw8Jng 

 Благотворителен базар „Коледна магия“, 14.12.2016 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/koledna_magiq.html 

 139 години от освобождението на България от османско иго, 03.03.2017 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/3mart.html 

 Коледен концерт „За една вълшебна Коледа“, 2017 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/valshebna%20koleda.html 

 Коледен концерт и базар „КОЛЕДНА МАГИЯ“, организиран от ръководството 

на ПГТЛП, гр. Попово, ученическия парламент и училищното настоятелство, 

2018 г: https://www.pgtlp-popovo.info/kol_magiq18.html 

 „Трети март – поклон и памет“, 03.03.2019 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/3mart19.html 

 Предколедно настроение в ПГТЛП, 2019 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/kol_nas2019.html 

 Коледен базар в ПГТЛП, 17.12.2019 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/koleda2019.html 

 Коледари от ПГТЛП, гр. Попово наричаха за здраве и благоденствие в РУО 

Търговище, 2019 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/koleda19_ruo.html 

 Коледари от ПГТЛП, гр. Попово пяха и благославяха в Областна администрация 

Търговище, 2019 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/koleda19_oblast.html 

 Коледари от ПГТЛП, гр. Попово наричаха за здраве и благоденствие на сесия на 

Общински съвет Попово, 2019 г.:  

https://www.pgtlp-popovo.info/koleda19_obshtina.html 

 Национален форум за професионално образование и обучение в сектор „Лека 

промишленост“, организиран от „НАУМ“ и ПГТЛП, 25-27.06.2018 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/naum.html 

 ПГТЛП, гр. Попово изработи и предостави на РУО, гр. Търговище 500 броя 

предпазни маски, които бяха дарени на РЗИ Търговище, срещу COVID–19, 

27.03.2020 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/maski.html 

 

4. Приоритет ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ: 
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1) организиране на „Дни на професионалното майсторство – дни на отворените 

врати“ през годините: 2017, 2018, 2019; 

2) организирахме онлайн „Дни на професионалното майсторство“ с изготвен видео 

филм, качен на специално създадената фейсбук страница на РУО Търговище, 

2020 г., поради въведените извънредни противоепидемични мерки; 

https://www.facebook.com/ 

3) актуализиран е web–сайта на ПГТЛП: https://www.pgtlp-popovo.info/ 

4) активно участвахме в „ПЪРВА РЕГИОНАЛНА ПАНОРАМА НА ПОО“, 

28.05.2018 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/panorama_tyr.html 

5) активно участвахме във „ВТОРА РЕГИОНАЛНА ПАНОРАМА НА ПОО“, 

07.06.2019 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/panorama2019.html 

6) активно участвахме в „ТРЕТА ВИРТУАЛНА РЕГИОНАЛНА ПАНОРАМА НА 

ПОО“, 18.05.2020 г.: https://www.facebook.com/ 

7) сключени договори за провеждане на учебна и производствена практика; 

8) организирани са ежегодни срещи на дванадесетокласниците с представители на 

фирми, ВУЗ, Дирекция „Бюро по труда“ и Дирекция „Социално подпомагане“; 

9) ученици от ПГТЛП участваха в практикум, организиран от ВСУ „Черноризец 

Храбър“, 14.12.2019 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/poseshtenie_vsu.html 

10) НАУМ определи ПГТЛП да участва в изложението за мода „Текс Тейлър Експо 

2018“ на МПП гр. Пловдив: https://www.pgtlp-popovo.info/expo2018.html 

 

5. Приоритет ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: 

1) За периода 2016 – 2020 г. осъществихме успешно държавния план–прием по 

специалности от професии, даващи възможност за успешна реализация на 

пазара на труда: 

 

Професия код/Специалност 

код 

от професия 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

STEM Брой паралелки  Брой ученици в 

осъществения 

прием Утвърден Осъществен 

213070 Графичен дизайнер, 

2130701 Графичен дизайн 
0,5 0,5 13  STEM 

481030 Приложен 

програмист, 4810301 

Приложно програмиране 

0,5 0,5 13 STEM 

542040 Моделиер-технолог 

на облекло, 5420401 

Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от 

текстил 

0,5 0,5 11 STEM 

522020 Електромонтьор, 

5220207 Електрообзавеждане 

на транспортна техника 

0,5 0,5 13 STEM 
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Професия код/Специалност 

код 

от професия 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

STEM Брой паралелки  Брой ученици в 

осъществения 

прием Утвърден Осъществен 

481030 Приложен 

програмист,       4810301 

Приложно програмиране 

0,5 0,5 13 STEM 

542041 Модист, 5420412 

Бутикови облекла 
0,5 0,5 12 - 

523050 Техник на 

компютърни системи, 

5230501 Компютърна техника 

и технологии 

1 1 18 STEM 

522020 Електромонтьор, 

5220207 Електрообзавеждане 

на транспортна техника 

1 1 12 STEM 

 

 

Професия код/Специалност 

код 

от професия 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

STEM Брой паралелки  Брой ученици в 

осъществения 

прием Утвърден Осъществен 

481030 Приложен 

програмист, 4810301 

Приложно програмиране 

0,5 1 16 STEM 

523050 Техник на 

компютърни системи, 

5230501 Компютърна техника 

и технологии 

0,5 1 18 STEM 

522010 Електротехник, 

5220106 Електрообзавеждане 

на транспортна техника 

1 1 18 STEM 

542040 Моделиер-технолог на 

облекло, 5420401 

Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от 

текстил 

1 1 18 STEM 

 

 

Учебна 

година 

Утвърден 

ДПП 

Реализиран 

ДПП 

2017/2018 г. 3 3 

2018/2019 г. 3 4 

2019/2020 г. 3 3 

2020/2021 г. 2 2 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info
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Професия код/Специалност 

код 

от професия 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

STEM Брой паралелки  Брой ученици в 

осъществения 

прием Утвърден Осъществен 

523050 Техник на 

компютърни системи, 

5230501 Компютърна техника 

и технологии 

0,5 0,5 13 STEM 

542040 Моделиер-технолог на 

облекло, 5420401 

Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от 

текстил 

0,5 0,5 13 STEM 

522010 Електротехник, 

5220106 Електрообзавеждане 

на транспортна техника 

1 1 25 STEM 

542110 Шивач, 5421101 

Шивачество,  

ученици със СОП 

1 1 12 - 

 

2) осигуряваме професионална подготовка на ученици и на лица над 16 години със 

специални образователни потребности (СОП). 

 

6. Приоритет ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА, 

С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ С 

ФИРМИ: 
1) работихме успешно с родителите по нов модел и успешна практика „училище – 

семейство“; 

2) сътрудничим активно с училищното настоятелство и обществения съвет. 

 

7. Приоритет РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ: 

1) утвърждаване на ПГТЛП като модерен образователен център чрез 

разработване на проекти по Националните програми на МОН: 

 Спечелен проект „Да бъдеш моделиер – технолог“ по НП „Модернизиране на 

системата на професионалното образование“, 2015 г., на стойност 82 000.00 лв. 

 Спечелен проект „Млади професионалисти в електротехниката“ по НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на 

системата на професионалното образование“, 2016 г., на стойност 79 257.00 лв. 

 Спечелен проект „Да бъдеш успешен IT специалист“ по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“, 2017 г., на стойност 70 000.00 лв. 

 Адаптиране и изграждане на санитарни възли по НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г., Модул I „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“, Дейност II „Адаптиране и изграждане на 

санитарни възли“, на стойност 19 386.00 лв. 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                   e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                  www.pgtlp-popovo.info 

 

8 

 

 

 Ремонт на прилежаща инфраструктура по НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г., Модул I „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“, Дейност III „Ремонт на прилежаща 

инфраструктура“, на стойност 11 924.00 лв. 

 Адаптиране и изграждане на санитарни възли по НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище“ 2018 г., Модул I „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“, Дейност II „Адаптиране и изграждане на 

санитарни възли“, на стойност 12 867.00 лв. 

 Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова 

МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив по НП „Иновации в действие“, 11-

13.11.2019 г., гр. Попово: https://www.pgtlp-popovo.info/inovacii_dejstvie.html 

 Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова 

МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив по НП „Иновации в действие“, 29-

30.10.2019 г., гр. Пловдив: https://www.pgtlp-popovo.info/inovacii_plovdiv.html 

 Спечелихме и предстои реализиране на проект по НП „Изграждане на училищна 

STEM среда“ с проект на тема „Център за дигитални създатели ETech&Art“, на 

стойност 231 660 лв. и съфинансиране на стойност 30 000 лв. 

2) реализиране на „Европейски план за мобилност на ПГТЛП“ чрез 

разработване на проекти, финансиране по програма „Еразъм +“, КД1 

„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално 

образование и обучение“: 

 Разработихме, спечелихме и реализирахме проект „ICT Pro“ № 2016-1-BG01-

KA102-023597, в Торино, Италия: https://www.pgtlp-popovo.info/proekti2.html 

 Разработихме, спечелихме и реализирахме проект „IT PraXis“ № 2017-1-BG01-

KA102-035799, в Сицилия, Италия: https://www.pgtlp-popovo.info/proekti3.html 

 Разработихме, спечелихме и реализирахме проект „МОДА, КРАСОТА И 

ТАЛАНТ“ № 2018-1- BG01-KA102-04714, в Севиля, Испания: 

https://www.pgtlp-popovo.info/proekt_moda.html 

https://www.pgtlp-popovo.info/sevilia1.html 

 Разработихме, спечелихме и предстои реализиране на проект „Да бъдеш 

успешен IT специалист“ с акроним „ITech_Pro“ № 2019-1-BG01-KA102-061339 

в Сарагоса, Испания: https://www.pgtlp-popovo.info/proekti_itech_pro.html 

 Разработихме, спечелихме и предстои реализиране на проект „Духът на 

Испания през призмата на България – багри, мода, традиции“ № 2020-1-BG01-

KA102-078195, в Севиля, Испания. 

 Кръгла маса на тема „УСПЕШНИ ПРАКТИКИ“ във връзка с реализиране на 

европейски проекти, финансирани по програма „Еразъм +“, КД1 

„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и 

обучение“, 11.06.2019 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/usp_praktiki19.html 

3) работа по други европейски проекти: 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, 2016, 2017 г. 

https://www.pgtlp-popovo.info/proekti_2016.pdf 

https://www.pgtlp-popovo.info/proekti_2017.pdf 
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 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза IІ“, 2018 г. 

https://www.pgtlp-popovo.info/proekti_2018.pdf 

 Проект „Ученически практики“, финансиран по ОП „НОИР“, 2018 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/info_up.pdf 

 Проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „НОИР“, 2019/2020 г.: 

https://www.pgtlp-popovo.info/info_pzu.pdf 

 Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, 2019/2020: 

 https://www.pgtlp-popovo.info/info_oud.pdf 

4) разработихме проект „Роботика и сензорни системи“, кандидатствахме за 

иновативно училище и с Решение № 584 от 20.08.2020 г. на МС, ПГТЛП е 

иновативна професионална гимназия. 

https://www.pgtlp-popovo.info/inov_uch.html 

 

8. Приоритет ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 

КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 
1) изработихме и утвърдихме цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и програми, етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием; 

2) участие в тематични курсове и обучения, организирани на ниво училище по 

теми, предложени от учителите; 

3) осъществени участия в курсове и семинари, организирани от МОН, РУО – 

Търговище и центровете за повишаване на квалификацията на учителите; 

4) осигурена и организирана е квалификацията на учителите чрез участие в 

различни квалификационни курсове; 

5) ПГТЛП, гр. Попово е домакин на РЕГИОНАЛЕН МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ на 

директорите от професионалните гимназии от областта, иницииран от РУО  

Търговище, 27.02.2020 г.: https://www.pgtlp-popovo.info/met_syvet20.html 

6) открит урок по предприемачество във връзка с вътрешноинституционалната 

квалификационна дейност: https://www.pgtlp-popovo.info/otkrit_urok_hr.html 

 

9. Приоритет СОЦИАЛНО–БИТОВА И ФИНАНСОВО–СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ: 
1) адаптиране и изграждане на санитарни възли по НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г., Модул I „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“, Дейност II „Адаптиране и изграждане на 

санитарни възли“, на стойност 19 386.00 лв.; 

2) ремонт на прилежаща инфраструктура по НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище“ 2017 г., Модул I „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“, Дейност III „Ремонт на прилежаща 

инфраструктура“ на стойност 11 924.00 лв.; 

3) адаптиране и изграждане на санитарни възли по НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище“ 2018 г., Модул I „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“, Дейност II „Адаптиране и изграждане на 

санитарни възли“, на стойност 12 867.00 лв.; 
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4) основен ремонт на физкултурния салон на ПГТЛП, финансиран от 

инвестиционната програма на МОН за 2018 г. на стойност 111 855 лв.; 

5) основен ремонт на покрива на учебната сграда на ПГТЛП, финансиран от 

инвестиционната програма на МОН за 2018 г. на стойност 130 039 лв.; 

6) доставка на оборудване и изграждане на безжична /Wi-Fi/ мрежа в 

ПГТЛП,  съгласно Решение № 720 от 11.10.2018 г. на МС и оферта  № 726 от 

16.10.2018 г., на стойност 20 150 лв.; 

7) доставка на два мултимедийни 55
ʺ 

дисплеи с компютър и touch клавиатура по 

НП ИКТ, 2018 г. на стойност 4 000 лв.; 

8) поставяне на фасадна топлоизолация на учебен корпус на ПГТЛП, финансирана 

от инвестиционната програма на МОН за 2019 г. на стойност 148 815 лв.; 

9) основен ремонт на отоплителната и електрическата инсталация на учебен корпус 

и смяна на прозорци на топла връзка на ПГТЛП, финансиран от 

инвестиционната програма на МОН за 2020 г. на стойност 146 985 лв.; 

10) единствено не е осъществен ремонта на външна спортна площадка, поради 

идеята да се изгради тенис на корт, който ще се реализира през следващия 

период. 
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