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Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на ПГТЛП, учебна 2020/2021 г. 

 

1. Приоритет: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

1) акцент е поставянето на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знания, формиране на компетентности и развитие на умения за учене през целия 

живот; 

2) въведен е нов учебен предмет „Роботика и сензорни системи“ (X– XII клас) по 

РПП – практика; 

3) проектно-базирано обучение чрез използване на междупредметни връзки по 

учебните предмети БЕЛ, Чужд език – АЕ, Чужд език – РЕ (X клас); 

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

учебни предмети от общообразователна и професионална подготовка, с цел 

повишаване качеството на образование; 

5) използване на различни платформи и електронни ресурси за реализиране на 

обучение от разстояние в електронна среда. 

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; 

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

отговорни личности, умения за взимане на рационални решения. 

3. Приоритет ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

Участие в олимпиади: 

№ Олимпиада по: Явили се 
Класирани за 

областен кръг 

1 Български език и литература 11 2 

2 Математика 12 2 

3 История и цивилизации 5 1 

4 География и икономика 14 0 

5 Биология и здравно образование 6 2 

 

Участие в конкурси и състезания: 

 
 ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА, 25.09.2020 г. 

 

       Ученици и учители от ПГТЛП, гр. Попово отбелязаха Европейския ден на спорта, 

който е част от инициативите за отбелязването на Европейската седмица на спорта. 

Този ден се превърна в празник, посветен на насърчаването на физическата активност 

сред учениците и здравословния начин на хранене. 
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       Под надслов: „Спортувай и живей здравословно!“ започнаха мероприятията 

посветени на Европейския  ден на спорта. 178 ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас 

участваха в поход до Екопътека, с. Иванча. С футболна среща между отборите на IX и 

X, XI и XII клас продължи празникът на градския стадион в Попово. С много 

положителни емоции и настроение се заредиха 50 ученици, които наблюдаваха  

футболния мач.  

      „Спортът е здраве“ бе мотото на организирания велопоход, в който се включиха 

група от 20 ученици и 2 учители  по маршрут ПГТЛП – с. Медовина – с. Славяново – с. 

Баба Тонка – с. Иванча – екопътека. За около два часа участниците във велопохода  

пристигнаха в местността. Сред красивата природа ученици и учители приготвиха 

вкусен и здравословен обяд от гриловани зеленчуци и скара.  

       С проведените мероприятия се акцентира върху ползата от двигателната активност, 

от допълнителните спортни занимания и от воденето на здравословен начин на живот. 

Създадоха се условия за забавление чрез физическа активност на учениците.  

       Учениците от „Кино клуб ПГТЛП“ представиха видеоклип от проведените 

мероприятия, свързани с Европейския ден на спорта: 

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

 148 години БЕЗСМЪРТИЕ! 
 

Всичко се състои в нашите задружни сили, 

срещу тях не може да противостои и най-силната стихия.  

Никой не ще противостои срещу стихията на народа ни  

да живеем свободни, независими и обединени.“ 

 

     Колко много мъдрост в думите на един неполитик. Колко много мъдрост в думите 

на един обикновен човек. Човек без образование, самоук гений на своето време. 

     Колко много ни липсва Левски днес, а и в цялата история на Третата българска 

държава. Държавата, чийто идеолог е той.   Нещата, в които е вярвал той, търсим и днес 

в отчайваща нужда. Неща, които са толкова чисто човешки и в същото време 

божествено – възвишени.  

      В думите му се чете притчата за Кубрат и неговите синове, още преди създаването 

на съвременната българска държава и лозунгът „Съединението прави силата“, изписан 

днес на сградата на Народното събрание. В неговите думи откриваме още завета за 

преодоляването на дребните лични несгоди, с цел утрешното благоденствие. С цел 

преодоляване на дребните ежедневни дразги и кавги. Той показва с личен пример какъв 

трябва да е един истински ръководител.  

     Апостолът на свободата е човек не просто желаещ обединението на стадо овце, а 

обединението на личности. Личности с общ идеал към свобода и независимост.  
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     Историята показва, че именно в тежки моменти, когато народът се обединява зад 

определена кауза или идея, сме били неудържими както по бойните полета, така и в 

икономически и духовен план. Затова, обикаляйки от град на град и от село на село 

Левски е проповядвал не просто освобождение, а духовно израстване и осмисляне на 

свободата. Не просто замяната на султана с цар, а „чиста и свята република“, в която 

няма потисничество, господари и роби.   

     Постигнахме ли днес свободата?! Постигнахме ли днес обединението?! 

     Или отново, робуващи на последния султан, всяка вечер от телевизора ни гледат 

продажници, продаващи за няколко сребърника и настоящето и бъдещето ни?!  

     Можем ли днес гордо да заявим, че сме обединени, независими и свободни?!  

     Могат ли децата на над 2 млн. емигранти да заявят с ясен глас, че искат да се върнат 

в земята на дедите си, за да постигнат тези идеали? 

     Явно НЕ! 

     Това значи, че трябва да продължим борбата за постигането им! Че трябва да 

осъществим идеите на Апостола за демокрация, свобода, независимост, обединение и 

осмисляне, макар и вече извоювани на хартия! 

С тези силни думи завършва есето на Венета Велимирова Дончева – ученичка от  X „а“ 

клас  при ПГТЛП, гр. Попово, спечелило второ място в конкурса, обявен от НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ на тема: „Всичко се състои в нашите задружни сили...да живеем 

свободни, независими и обединени“. 

Гордост за Професионалната гимназия са и младите художници, спечелили призовите 

места в конкурса на същата тема. Второ място в раздел графика бе присъдено на Рени 

Павлинова Христова – ученичка от VIII „а“ клас. На трето място бяха класирани 

Даниел Стоянов Цанев – ученик от IX „а“ клас и Неляй Бейсинова Хасанова – ученичка 

от XI „а“ клас. Наградите бяха връчени на 19.02.2021 г. в НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

Поздравяваме класираните ученици на ПГТЛП, гр. Попово и им желаем бъдещи успехи 

и творческо вдъхновение! 

 Ученически фотоконкурс за снимка с послание на тема  

„Доброто на фокус“, организиран от РУО Търговище 

 
     Преслава Тодорова, ученичка от VIII „а“ клас на ПГТЛП, гр. Попово е класирана 

на ТРЕТО място в ученическия фотоконкурс за снимка с послание на тема „Доброто на 

фокус“. Цел на инициативата е да стимулира изявите и да провокира учениците чрез 

фотографии да покажат гледната си точка за ценностите от живота. 

      Посланието на Преслава е: „Подвигът в името на свободата успява да докосне 

сърцата и на най-малките деца!“ 

       Линкове към събитието:  
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Победители в ученически фотоконкурс за снимка с послание на тема „Доброто на 

фокус“ | Регионално управление на образованието Търговище (riotargovishte.com) 

 

Презентация на PowerPoint (riotargovishte.com) 

 

 Отлично представяне на ученици на ПГТЛП, гр. Попово в НК по 

приложна електроника „Мога и зная как“ 

 
     На 08 март 2021 г. в ПГТЛП, гр. Попово за първи  път се проведе училищен кръг от 

Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. Състезанието се 

организира съвместно от гимназията и търговска верига „Елимекс“. То премина в две 

части, като в първата част учениците решаваха теоретични тестове, в които бяха 

включени въпроси от учебните дисциплини: електротехника, градивни елементи, 

аналогова схемотехника и цифрова схемотехника, а във втората част участниците 

изпълняваха практически задания по монтаж на печатна платка  за съответната 

възрастова група. 

     Писмените работи и изпълнението на практическите задания бяха оценявани от 

представители на търговска верига „Елимекс“ под ръководството на инж. Детелина 

Иванова. 

В първа възрастова група 10 клас се класираха (максималният брой точи е 100): 

І място: Даниел Найденов Неделчев 70 т. 

ІІ място: Венета Велимирова Дончева 40 т. 

ІІІ място: Александър Пламенов Атанасов 39 т. 

Във втора възрастова група 11 клас се класираха (максималният брой точи е 100): 

І място: Мартин Стефанов Иванов 69 т. 

ІІ място: Денислав Миленов Атанасов 63 т. 

ІІІ място: Петър Ивайлов Петров – 62 т. 

Всички участници получиха почетни грамоти, както и парични награди от търговска 

верига „Елимекс“. 

 ПГТЛП – ДОКАЗАНИ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА!“ 

 

       В периода 10–12.05.2021 г., Регионално управление на образованието – Търговище  

и Иновативна Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово  

бяха домакини на най-престижното събитие за училищата по мода в страната.   
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Събитието се организира от дирекция „Професионално образование и обучение“ на 

Министерство на образованието и науката, в партньорство с Национална асоциация на 

училищата по мода „Росица Иванова“ и Българска асоциация за текстил, облекло и 

кожи. 

       В състезателната програма се включиха 16 отбора, които се състезаваха в три 

категории: 

 категория „Модно ревю“ – представяне на модел с оригинална интерпретация 

на тема „Сезони“ – младежко облекло, представящо съчетание на минимум два 

сезона в цялостната визия (прическа, грим и модел); 

 категория „Художествена скица“ – представяне на художествена скица на 

модел с оригинална интерпретация на тема „Сезони“; 

 категория „Сръчни ръце“ – изпълняване на практическа задача. 

 

Учениците бяха оценявани от жури в състав: 

 

Председател: доц. д-р инж. Златина Казлачева, преподавател в Тракийски 

университет, Стара Загора. 

Членове: 

1. гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева, преподавател в Тракийски университет, 

Стара Загора. 

2. инж. Радостина Игнатова – управител на „Родина Попово“ ООД. 

3. Миглена Христова – член на Българска асоциация за текстил, облекло и 

кожи. 

 

       На 12.05.2021 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе 

официалното награждаване на победителите в Националното състезание „Млади 

таланти в модата“.      

       Най-много призови места спечелиха младите таланти от Иновативна 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. Отборът на 

ПГТЛП се класира на първо място в категория „Цялостно творчество“. Александра 

Недялкова зае първо място в категория „Модно ревю“, а Мелис Сюлманова – в 

категория „Сръчни ръце“. Младите таланти бяха отличени и от Българска асоциация за 

текстил, облекло и кожи. Отборът получи професионална шевна машина. 

       На второ място в категория „Модно ревю“ се класира Весимира Костадинова от 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна, а на трето място – Мая 

Чичова от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София. 

       В категория „Сръчни ръце“ второ място спечели Ивайла Миланова от 

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе. Михаела-Хюлия 

Бакалова от Професионалната гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново зае трето 

място. 
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       Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна спечели още една 

призова награда – първо място за Александър Вацов в категория „Художествена 

скица“. На второ място е Венцислава Василева от Професионална гимназия по текстил 

и облекло „Христо Бояджиев“, гр. Плевен. Ивана Ангелова от Професионалната 

гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София зае трето място в категорията 

и така спечели още една награда за своето училище.  

       Грамоти и предметни награди бяха връчени и от началника на РУО Търговище г-жа 

Елка Станчева, която отличи по един участник от всяка категория. Две от наградите 

отидоха при младите таланти на ПГТЛП, гр. Попово –  за Мелис Сюлманова в 

категория „Сръчни ръце“ и плакет за отбора на училището. В категория „Модно ревю“ 

началникът отличи Мая Чичова от Професионална гимназия по облекло „Княгиня 

Мария Луиза“, гр. София, а в категория „Художествена скица“ – Антония Стоянова от 

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, гр. Добрич.  

       Награди бяха връчени още от Националната асоциация на училищата по мода 

„Росица Иванова“, Българска асоциация за текстил, облекло и кожи, Тракийски 

университет – гр. Стара Загора, местни фирми в областта на леката промишленост и 

други. 

 

 Награда за иновативна ПГТЛП, гр. Попово в конкурса за есе „Что я 

знаю о России?“, под надслов „Как прекрасен этот мир“ 

 

     През 2021 г. Центърът по русистика на Шуменския университет и РУО – гр. Шумен 

обяви осмото издание на конкурса „Что я знаю о России?“. С есе  и презентация под 

надслов „Как прекрасен этот мир“  се включи ученикът от XI „а“ клас Петър Ивайлов 

Петров, който бе отличен с ГРАМОТА ВТОРА СТЕПЕН. Есето представлява 

виртуална разходка по значими места в Русия, разказва за осмото чувство в света, за 

„Руския Версай“ – Петерхоф, Москва, езерото Байкал, вулканът Ключевая сопка и др. 

Нашето училище за трети път участва в този престижен конкурс на ШУ и печели трета 

поредна награда. Предишните ни участия бяха през 2016 г. в конкурса за есе под 

надслов „Мир руского кино“ и през 2019 г. в конкурса за есе на тема: „Мой Пушкин“.  

 

 Награждаване на ученици от ПГТЛП, гр. Попово, участници в 

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“  

 

       Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 

задачи, първите 24 от които са тестови и 2 задачи със свободен отговор. В състезанието 

се включиха 12 ученици от ПГТЛП, гр. Попово, възрастова група 8–11 клас, които се 

представиха отлично и бяха наградени официално от директора на ПГТЛП. Гордеем се 

с постигнатите резултати на учениците и пожелаваме успехи и занапред!  
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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 

 

7 

 

 

4. Приоритет ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ: 

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

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

2) организирахме „Дни на отворените врати“ за седмокласниците, чрез посещения 

и запознаване с дейността и МТБ на ПГТЛП; 

3) актуализиран е web–сайта на ПГТЛП; 

4) сключени са договори с фирми за провеждане на учебна и производствена 

практика. 

5. Приоритет ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: 

1) осъществихме успешно държавния план прием по специалности от професии, 

даващи възможност за успешна реализация на пазара на труда; 

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 обществения съвет и училищното настоятелство. 

7. Приоритет РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ: 

1) утвърждаване на ПГТЛП като модерен образователен център чрез разработване 

на проекти по Националните програми на МОН – участвахме и спечелихме 

проект по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ с проект на тема „Център 

за дигитални създатели ETech&Art“; 

2) разработихме и спечелихме проект по НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“; 

3) реализирахме мобилности по НП „Иновации в действие“ между Професионална 

гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово – държавно иновативно 

училище, Национална Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, 

гр. Разград – държавно иновативно училище и Професионална гимназия по 

механоелектротехника, гр. Ловеч – държавно неиновативно училище; 

4) разработихме и спечелихме проект „Духът на Испания през призмата на 

България – багри, мода, традиции“ № 2020-1-BG01-KA102-078195, финансиран 

по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор 

„Професионално образование и обучение“; 

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

иновативно училище и с Решение № 523 от 22.07.2021 г. на МС, ПГТЛП е 

иновативна професионална гимназия. 
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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) извършени са обучения на ETech&Art екипа по НП „Изграждане на училищна 

STEM среда“; 

5) осигурена и организирана е квалификацията на всички педагогически 

специалисти чрез участие в различни квалификационни курсове. 

9. Приоритет СОЦИАЛНО–БИТОВА И ФИНАНСОВО–СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ: 

1) през април – май 2021 г. се извърши ремонт с предмет „Изграждане на газова и 

отоплителна инсталация на физкултурния салон и ремонт на покрива на залите 

за шахмат и тенис на маса на Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост, град Попово“ от инвестиционната програма на МОН на 

стойност 109 959.12 лв. с ДДС; 

2) през май – юни 2021 г. се извърши ремонт с предмет „Строително-монтажни 

работи във връзка с изпълнение на проект „Център за дигитални създатели 

ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна  STEM среда на стойност 

79 414.86 лв. с ДДС; 

3) през юли 2021 г. е извършена „Доставка на специфично оборудване по проект 

„Център за дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна 

STEM среда“ на стойност 23 962.12 лв. с ДДС; 

4) през август 2021 г. е извършена „Доставка на оборудване по проект „Център за 

дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна STEM 

среда“ на стойност 58 260.00 лв. с ДДС; 

5) през август 2021 г. е извършена „Доставка на обзавеждане по проект „Център за 

дигитални създатели ETech&Art““ по НП „Изграждане на училищна STEM 

среда“ на стойност 48 624.00 лв. с ДДС. 
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