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СТРАТЕГИЯ 
за развитие на Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост, гр. Попово за периода 2016 – 2020 год. 
 

            Стратегията за развитието на гимназията се основава на опита и 

новаторския дух, съобразени с европейските образователни тенденции. С 

влизането на Република България в Европейския съюз следва да се предложи 

образование, гарантиращо успешната реализация на завършилите училището  

ученици. Пред нас стои предизвикателството да  помогнем  на нашите ученици да 

се чувстват приобщени към общество, което трябва да намери своето достойно 

място в Европа и света.  

            Стратегията за развитие на ПГТЛПq гр. Попово се основава на принципите 

и насоките на: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование. 

2. Закон за професионалното образование и обучение. 

3. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 

2020). 

4. Национална стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020). 

5. Национална стратегия за младежта (2010 – 2020). 

6. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република 

България (2015 – 2020). 

7. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015 – 2020). 

8. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013 – 2020). 

9. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри и плана за 

изпълнение на дейностите по Националната стратегия (2014 – 2020). 

10. Национална стратегия за ефективно прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в образованието и науката (2014 – 2020). 

11. Стратегическият документ „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж“. 

12. Комюникето от Брюж, относно засилването на европейското сътрудничество в 

областта на професионалното образование и обучение за периода 2011 – 2020 г. 

13. Приоритетите на МОН и РУО Търговище, община Попово.  

 

            Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 1, т. 

1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗФУКПС, актуализирана и приета на заседание на 

педагогическия съвет с  Протокол № 15 от 12.09.2018 г. и съгласувана с Протокол 

№ 5 от 13.09.2018 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед №  

от 13.09.2018 г. на директора на ПГТЛП. 
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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА 

ВЛИЯНИЕТО НА ВЪНШНАТА СРЕДА ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕ 

НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Големина на населеното място: 
 

Попово е град в Североизточна България. Намира се в Област Търговище и е втори по 

големина в областта след Търговище. Градът е административен център на община 

Попово. Попово има благоприятно географско разположение спрямо главните 

транспортни коридори на страната. Намира се в средата на един триъгълник, затворен 

от първокласните пътища. 

 

Демографски показатели: 
 

Според условията и критериите на последното преброяване на населението и 

жилищния фонд към 1–ви февруари 2011 г. в Попово живеят 15 648 жители. 

 

Специфични икономически условия: 
 

Силен стимул в развитието си местната промишленост получава от фирмата  

„РОДИНА–ПОПОВО” ООД. Тя  е създадена през 1962г. под името ДИП „Родина”,  

като от 1996 г. е частно дружество в холдингова структура. В „Родина–Попово” ООД  

работят над 900 души и е най-големият работодател в региона. Произвежда дамска 

конфекция за Германия, Франция, САЩ, Канада и др.  На територията на общината 

развиват своята дейност търговски фирми, които работят основно в сферата на 

услугите – това са сервизи за поддръжка и ремонт на уреди, компютри, устройства и 

автомобили, както и търговци на едро и дребно.  

 

Вътрешна среда: 
 

Началото на ПГТЛП – Попово  се корени в далечната 1962 година,  като ПТУ по 

металообработване с двугодишен срок на обучение. През 1966 година училището 

прераства в СПТУ по машиностроене, призвано да подготвя изпълнителски кадри с по–

висока общообразователна култура и техническа подготовка. Професионалната 

гимназия е  с дългогодишна история, съхранила и пренесла в годините най–добрите 

традиции на СПТУМ и ЛП и Техникум по строителна керамика. Двете училища се 

обединяват през 2000 г.  
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През 2003 г. обединеното училище получава наименованието Професионална гимназия 

по техника и лека промишленост (ПГТЛП), което носи и до днес. 

 

 Основните цели и приоритети на училището са свързани със: 

1) утвърждаване на интерес към знанията; 

2) мотивиране на готовност за работа по избраната професия; 

3) създаване на предпоставки за по-голяма мобилност на професионалните умения; 

4) постигане на ефективност и резултатност в обучението; 

5) функционална ориентираност на професионалните компетентности, обвързани с 

потребностите на пазара на труда; 

6) постигане на европейско качество на образованието; 

7) осигуряване на равен достъп до образование; 

8) развиване на условия и среда за реализиране на практика на образователната 

концепция „Учене през целия живот“. 

 

Гражданското възпитание е насочено към формиране на: 

1) знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със 

социалната среда; 

2) участие в демократичните процеси; 

3) изграждане на култура на поведение. 

 

Основните идеи, залегнали в стратегията за развитие на Професионална гимназия 

по техника и лека промишленост, гр. Попово ще се представят под формата на 

конкретни действия, гарантирани със съответните срокове и обезпечени с 

отговорници, в годишните планове. 

 

 

А. УЧЕНИЦИ 
 

1. В Професионална гимназия по техника и лека промишленост кандидатстват 

ученици, предимно от района на област Търговище. Образованието в ПГТЛП е 

професионално, с пет годишен срок на обучение.  

2. Приемат се ученици със завършено основно образование след седми клас, с конкурс 

по документи. 

3. В Професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово през 

2019/2020 г. се обучават  ученици в дневна, задочна, самостоятелна форма на 

обучение и обучение чраз работа (дуална система на обучение) по професии и 

специалности от следните професионални направления, както следва:  
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ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ФОРМИ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

523 

ЕЛЕКТРОНИКА, 

АВТОМАТИКА, 

КОМУНИКАЦИОННА 

И КОМПЮТЪРНА 

ТЕХНИКА 

523050  

ТЕХНИК НА 

КОМПЮТЪРНИ 

СИСТЕМИ 

5230501   

КОМПЮТЪРНА 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

ТРЕТА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА, 

САМОСТОЯ 

ТЕЛНА 

481 

КОМПЮТЪРНИ 

НАУКИ 

481030 

ПРИЛОЖЕН 

ПРОГРАМИСТ 

481030 

ПРИЛОЖНО 

ПРОГРАМИРАНЕ 

ТРЕТА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА 

522 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

И ЕНЕРГЕТИКА 

522010 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК 

5220106 

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 

НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА 

ТРЕТА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА, 

САМОСТОЯ 

ТЕЛНА 

522 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

И ЕНЕРГЕТИКА 

522020 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР 

5220207 

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 

НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА 

ВТОРА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА, 

САМОСТОЯ 

ТЕЛНА 

542 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, 

ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ 

И КОЖИ 

542040  

МОДЕЛИЕР – 

ТЕХНОЛОГ НА 

ОБЛЕКЛО 

5420401 

КОНСТРУИРАНЕ, 

МОДЕЛИРАНЕ И  

ТЕХНОЛОГИЯ НА 

ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 

                                                               

ТРЕТА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА, 

ЗАДОЧНА 

САМОСТОЯ 

ТЕЛНА, 

ОБУЧЕНИЕ 

ЧРЕЗ 

РАБОТА 

(ДУАЛНА  

С-МА НА 

ОБУЧЕНИЕ) 

542 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, 

ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ 

И КОЖИ 

542041  

МОДИСТ 

5420412 

БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА 

                                                               

ТРЕТА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА, 

САМОСТОЯ 

ТЕЛНА 

542 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, 

ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ 

И КОЖИ 

 

542110  

ШИВАЧ 

 

5421101  

ШИВАЧЕСТВО 

ПЪРВА 

СТЕПЕН 

НА ПК 

ДНЕВНА 

 

УЧЕБНА ГОДИНА БРОЙ УЧЕНИЦИ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ 

2019/2020 325 15 

2018/2019 307 15 

2017/2018 287 13 

2016/2017 245 11 

2015/2016 213 10 
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4. ПГТЛП, гр. Попово провежда успешна политика по отношение подготовката на 

учениците по професии и специалности, и успешна реализация на завършващите 

училище.               

5. Движението на учениците е в рамките на нормалното.                                           

6. Броят на пътуващите ученици не се променя.  

7. Наказания на учениците се налагат при нарушения на Правилника за дейността на 

училището.      

    

СИЛНИ СТРАНИ 
 

1. Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите на учениците. 

2. Привлекателна учебна среда – много добре оборудвани кабинети. 

3. Съвместна работа по проекти на учители и ученици. 

4. Добра координация и обмен на информация между класни ръководители, родители 

и ръководството на училището, при работа със застрашените от отпадане ученици, 

учениците с проблемно поведение или с противообществени прояви. 

5. Класните ръководители и училищното ръководството редовно уведомяват 

родителите за всички прояви на учениците, за проблемите в училище и за 

цялостното му развитие. 

6. Пълноценно функциониране на училищната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, разглеждане на всеки 

случай на провинен ученик. 

7. Пълноценно функциониране на училищният координационен съвет за 

противодействие на тормоза в училище. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

1. Съобразяване с транспорта на пътуващи ученици, което не позволява максимално 

включване на тези ученици в извънкласни дейности. 

2. Част от учениците са с различен етнически произход и не владеят в достатъчна 

степен български език.  

 

Б. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
 

1. В ПГ по техника и лека промишленост състоянието на персонала е следното: 
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7 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

УЧЕБНА 2019/2020 година 

 

№ ДЛЪЖНОСТ ЩАТ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ: 

1 Директор 1 Висше магистър 

2 
Заместник – директор по учебно 

производствената дейност 
1 Висше магистър 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

3 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап (Старши учител 

по български език и литература) 

2 Висше магистър 

4 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап (Учител по български език 

и литература) 

1 Висше магистър 

5 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап (Старши учител 

по математика) 

1,25 Висше магистър 

6 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по информатика и 

информационни технологии) 

1 Висше магистър 

7 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител  по биология и здравно 

образование) 

1 
Професионален 

бакалавър 

8 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по история и цивилизация/и) 

1 Висше магистър 

9 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител  по философия и обществени 

науки) 

1 Висше магистър 

10 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по ФВС) 

1 Висше бакалавър 

11 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап 

(Учител по ФВС) 

0,75 Висше бакалавър 
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8 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

12 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по английски език) 

1 Висше магистър 

13 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап 

(Учител по английски език) 

1 Висше бакалавър 

14 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Електроника, автоматика, 

комуникационна и компютърна техника“) 

1 Висше магистър 

15 

Учител, практическо обучение 

(Учител по практика в професионално 

направление „Електроника, автоматика, 

комуникационна и компютърна техника“) 

1 Висше магистър 

`16 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Електротехника и енергетика“) 

2 Висше магистър 

17 

Старши учител, практическо обучение 

(Старши учител по практика в 

професионално направление 

„Електротехника и  енергетика“) 

1 
Професионален 

бакалавър 

18 

Учител, практическо обучение 

(Учител по практика в професионално 

направление „Електротехника и енергетика”) 

1 
Професионален 

бакалавър 

19 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

1 Висше магистър 

20 

Учител, теоретично обучение 

(Учител по теория в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

1 Висше магистър 

21 

Старши учител, практическо обучение 

(Старши учител по практика в 

професионално направление 

„Производствени технологии – текстил, 

облекло, обувки и кожи“) 

2 
Професионален 

бакалавър 

22 Ресурсен учител 1 Висше – магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Непедагогически специалисти с ръководни функции 
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9 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

23 Главен счетоводител 1 Висше магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Административен персонал 

24 Завеждащ административна служба 1 Средно 

25 

Технически сътрудник към Учебен център за 

подготовка на ученици за управление на 

МПС 

0,125 Висше магистър 

26 Домакин  0,125 
Професионален 

бакалавър 

27 Завеждащ учебни работилници 0,5 Висше магистър 

28 Касиер  1 Средно 

Работници 

29 Огняр 1 Средно 

30 Чистач/хигиенист 4 

Висше-бакалавър 1 

Професионален 

бакалавър 1, 

Средно 2 

Всичко: 34,29  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: Обща численост на персонала: 33,75 

 в т.ч педагогически: 25  

 в т. ч. непедагогически: 8,75  

 

УЧЕБНА 2018/2019 година 

 

№ ДЛЪЖНОСТ ЩАТ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ: 

1 Директор 1 Висше магистър 

2 
Заместник – директор по учебно 

производствената дейност 
1 Висше магистър 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

3 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап (Старши учител 

по български език и литература) 

2 Висше магистър 
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10 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

4 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап (Учител по български език 

и литература) 

1 Висше магистър 

5 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап (Старши учител 

по математика) 

1,125 Висше магистър 

6 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по информатика и 

информационни технологии) 

1 Висше магистър 

7 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител  по биология и здравно 

образование) 

1 
Професионален 

бакалавър 

8 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по история и цивилизация) 

1 Висше магистър 

9 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител  по философия и обществени 

науки) 

1 Висше магистър 

10 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по физическо възпитание и 

спорт) 

1 Висше бакалавър 

11 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап 

(Учител по физическо възпитание и спорт) 

0,75 Висше бакалавър 

12 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по английски език) 

1 Висше магистър 

13 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап 

(Учител по английски език) 

1 Висше бакалавър 

14 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Електроника, автоматика, 

комуникационна и компютърна техника“) 

1 Висше магистър 

15 

Учител, теоретично обучение 

(Учител по теория в професионално 

направление „Компютърни науки“) 

1 Висше магистър 
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11 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

`16 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Електротехника и енергетика“) 

2 Висше магистър 

17 

Старши учител, практическо обучение 

(Старши учител по практика в 

професионално направление 

„Електротехника и  енергетика“) 

1 
Професионален 

бакалавър 

18 

Учител, практическо обучение 

(Учител по практика в професионално 

направление „Електротехника и енергетика”) 

1 
Професионален 

бакалавър 

19 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

1 Висше магистър 

20 

Учител, теоретично обучение 

(Учител по теория в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

1 Висше магистър 

21 

Старши учител, практическо обучение 

(Старши учител по практика в 

професионално направление 

„Производствени технологии – текстил, 

облекло, обувки и кожи“) 

1 
Висше 

магистър 

22 

Учител, практическо обучение 

(Учител по практика в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

1 
Професионален 

бакалавър 

23 Ресурсен учител 1 Висше – магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Непедагогически специалисти с ръководни функции 

24 Главен счетоводител 1 Висше магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Административен персонал 

25 Завеждащ административна служба 1 Средно 

26 

Технически сътрудник към Учебен център за 

подготовка на ученици за управление на 

МПС 

0,125 Висше – магистър 
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съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

27 Домакин  0,125 
Професионален 

бакалавър 

28 Завеждащ учебни работилници 0,5 Висше – магистър 

29 Касиер  1 Средно 

Работници 

30 Огняр 1 Средно 

31 Чистач/хигиенист 3 

Професионален 

бакалавър 1, 

Средно 2 

Всичко: 33,345  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: Обща численост на персонала: 33,345  

 в т.ч педагогически: 24,875  

 в т. ч. непедагогически: 7,75 

 

УЧЕБНА 2017/2018 година 

 

№ ДЛЪЖНОСТ ЩАТ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Директор 1 Висше – магистър 

2 
Заместник – директор по учебно 

производствената дейност 
1 Висше – магистър 

3 Главен счетоводител 1 Висше – магистър 

5 Учител, практическо обучение 0,75 
Професионален 

бакалавър 

6 Старши учител, практическо обучение 3 
Професионален 

бакалавър 

7 Учител, теоретично обучение 2 Висше – магистър 

8 Старши учител, теоретично обучение 4 Висше – магистър 

10 
Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 
9 Висше – магистър 

 
Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап 
0,625 Висше – бакалавър 

12 Завеждащ административна служба 1 Средно 

13 Технически сътрудник към Учебен център за 0,125 Висше – магистър 

mailto:pgtlp@abv.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

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

e-mail: pgtlp@abv.bg 

www.pgtlp-popovo.info 

 

13 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

подготовка на ученици за управление на 

МПС 

14 Домакин  0,25 
Професионален 

бакалавър 

15 Завеждащ учебни работилници 0,5 Висше – магистър 

 Касиер 0,5 Средно 

13 Огняр 0,5 Средно 

14 Чистач/хигиенист 3 
Професионален 

бакалавър, Средно 

Всичко: 28,25  

 

УЧЕБНА 2016/2017 година 

 

№ ДЛЪЖНОСТ ЩАТ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Директор 1 Висше – магистър 

2 
Заместник – директор по учебно 

производствената дейност 
1 Висше – магистър 

3 Главен счетоводител 1 Висше – магистър 

5 Учител, практическо обучение 0,75 
Професионален 

бакалавър 

6 Старши учител, практическо обучение 3 
Професионален 

бакалавър 

7 Учител, теоретично обучение 1 Висше – магистър 

8 Старши учител, теоретично обучение 3,875 Висше – магистър 

10 
Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 
7,875 Висше – магистър 

11 Педагогически съветник 0,25 Висше – магистър 

12 Завеждащ административна служба 1 Средно 

13 

Технически сътрудник към Учебен център за 

подготовка на ученици за управление на 

МПС 

0,125 Висше – магистър 

14 Домакин  0,25 
Професионален 

бакалавър 

15 Завеждащ учебни работилници 0,5 Висше – магистър 
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 Касиер 0,5 Средно  

13 Огняр 1 Средно 

14 Чистач/хигиенист 3 
Професионален 

бакалавър, Средно 

Всичко: 26,125  

           

2. Квалифициран педагогически персонал. 

3. Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти.    

4. На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно 

реализиране целите на учебно-възпитателния процес.  

 

СИЛНИ СТРАНИ 
 

1. Всички учители прилагат в своите часове иновативни и интерактивни методи на 

обучение. 

2. Непрекъснато надграждат своите знания и умения, чрез които разнообразяват 

учебния процес и непрекъснато повишават професионалната си квалификация. 

3. Осигурени са материални стимули на педагигческите специалисти. 

4. Формирани са методически обединения по общообразователна и професионална 

подготовка, където се обменят опит, идеи и се обсъждат трудностите, които срещат 

учениците при усвояването на учебното съдържание. 

5. Има тенденция интересът към допълнителни квалификации и преквалификации да 

расте. 

6. Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто развитие на 

учениците, като се стреми да създава позитивен психоклимат в училище. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

1. Няма. 

 

 

В. ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
 

1. Изработен е училищен учебен план. 

2. В професионална гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово  се 

провеждат зрелостни, поправителни, квалификационни и приравнителни изпити. 

3. Учениците от училището участват в олимпиади по всички учебни предмети, за които 

са предвидени такива, както и в състезания и конкурси на общинско, областно и 

национално равнище. 
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4. Реализация на учениците след завършване на образователен етап или степен – над 

95% от завършващите ХІІ клас  се дипломират успешно, а голяма част от тях 

продължават във висши учебни заведения. Останалите се реализират на пазара на 

труда по завършената професия/специалност. 

5. Работа за личностно развитие на ученика – духовно, морално, обществено, 

професионално и др. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 
 

1. Училището обучава ученици от VII до ХІІ клас, съгласно утвърдените учебни 

планове. 

2. Пълняемостта на паралелките варира от 18 до 26 ученици. Средната пълняемост е 

21 ученици. 

3. Обучението е едносменно. 

4. Цялостната учебна дейност е подчинена на утвърдени от МОН рамкови и типови 

учебни планове и програми. 

5. Действащите учебни планове са от 2009, 2010, 2014 и 2019 г.  

6. Часовете, предоставени за ЗИП се разпределят за допълнителна общообразователна 

и професионална подготовка, като се вземат предвид желанията на учениците и 

възможностите на училището. 

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или 

специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и 

индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в 

съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията. 

8. Сравнителният анализ на общия успех на училището през изминалите 2 години 

показва следното: 

1) увеличаване броя на отличните оценки, но преобладаване на много добрите и 

добрите оценки; 

2) броят на отсъствията, включително и неизвинените намалява.  

9.  Участие в проекти: 

1) Проект „ЕРАЗЪМ +“, КД 1 Образователна мобилност; 

2) Проект „Ученически практики“; 

3) Проект „Подкрепа за успех“. 

10. Работа по национални програми: 
1) НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“, МОДУЛ „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ“; 

2) НП „ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ“; 

3) НП „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В 

УЧИЛИЩЕ“, МОДУЛ „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА“ и 

модул „СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ“; 
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4) НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ 

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“; 

5) НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“. 

6) НП „IT БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“, МОДУЛ 1 „Семинари в училищата от 

представители на технологични фирми“, МОДУЛ 2 „Включване на IT специалисти в 

учебния процес в училище“, МОДУЛ 3 „Учители в IT фирми“. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

Разработване на проекти по европейски програми не само за учениците, но и за 

педагогическия персонал, чрез обмяна на опит. 

 

Г. УЧЕБНО – ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 

1. Училището разполага с отлична МТБ. 
2. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение. 
3. Монтирано е платформено съоръжение за инвалиди. 
4. Има охранителни камери. 
5. Физкултурен салон със зала за бодибилдинг. 
6. През учебната 2012/2013 г. се извърши подмяна на дограмата на учебния  корпус. 
7. През учебната 2013/2014 г. се направи профилактика на 3-те компютърни кабинети, 

като негодните компютри и клетки се замениха с нови. 
8. Чрез модем се осигури интернет за всички учебни кабинети. 
9. През учебната 2014/2015 г. се регистрира Учебен център за обучение на кандидати 

за придобиване на правоспособност за управление на МПС. 
10. През учебната 2014/2015 г. се закупи чисто нов автомобил от собствени приходи, 

марка „Шкода Фабия“ за обучение на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС. Безплатно е придобиването на 

правоспособност за управление на МПС на ученици от специалността 

„Електрообзавеждане на транспортна техника“. 
11. През учебната 2014/2015 г. се извърши ремонт на всички кабинети по 

общообразователна и професионална подготовка.  
12. През учебната 2014/2015 г. се закупи нов софтуер и интерактивна дъска с  по–добри 

показатели, която беше поставена в кабинета по физика.  
13. В началото на учебната 2015/2016 г. се закупиха още 3 мултимедии и интерактивни 

дъски. 
14. В момента училището разполага с 3 оборудвани компютърни кабинети, 7 

оборудвани кабинети с интерактивни дъски, компютри с интернет и мултимедия 

във всички кабинети. 
 

 

mailto:pgtlp@abv.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

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

e-mail: pgtlp@abv.bg 

www.pgtlp-popovo.info 

 

17 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 
15. В началото на учебната 2015/2016 г. се извърши основен ремонт и модернизиране 

на две учебни работилници по специалностите „Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил“ и „Шивачество“ чрез спечелен проект по НП 

„Модернизиране на системата на професионалното образование“. 
16. През август 2016 г. се извърши основен ремонт и модернизиране на учебна 

работилница по диагностика и по специалността „Електрообзавеждане на 

транспортна техника“ чрез спечелен проект по НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното 

образование“. 
17. Училището разполага със собствени приходи от наеми на „Павилион – бюфет“ и 

такси от обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление 

на МПС за ученици от други специалности и външни лица. 
18. През август 2017 г. се извърши ремонт на покрива на учебния корпус. 
19. През август – септември 2017 г. се оборудва лаборатория по компютърни 

технологии, с цел постигане на по-добри резултати в обучението и формирането на 

професионални умения и навици по теория и практика на специалността 

„Компютърна техника и технологии“, в резултат на спечелен проект „Да бъдеш 

успешен IT специалист“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“. 
20. През август – септември 2017 г. се извърши 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“. 
21. През август – септември 2017 г. се извърши 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“. 
22. През август 2018 г. се извърши основен ремонт на физкултурен салон от 

инвестиционната програма на МОН на стойност 115 000 лв. с ДДС. 
23. За учебната 2018/2019 г. оборудвахме нов кабинет с терминални станции за 

учениците от специалност „Приложно програмиране“, за сметка на делегирания 

бюджет на училището. 
24. За учебната 2018/2019 г. оборудвахме ресурсен кабинет за сметка на делегирания 

бюджет на училището. 
25. През октомври – ноември 2018 г. се извърши основен ремонт на покривната 

конструкция на основната сграда на ПГТЛП от инвестиционната програма на МОН 

на стойност 130 038.63 лв. с ДДС. 
26. През октомври – ноември 2018 г. се извърши доставка на два броя мултимедиен 55

" 

дисплей с компютър и touch клавиатура в ПГТЛП по спечелен проект по НП ИКТ 

на стойност 4 000.00 лв. с ДДС. 
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27. През октомври – ноември 2018 г. се извърши доставка на оборудване и изграждане 

на безжична /Wi-Fi/ мрежа в ПГТЛП,  съгласно Решение № 720 от 11.10.2018 г. на 

Министерски съвет на стойност 20 150.00 лв. с ДДС. 
28. През ноември 2018 г. се изгради система за сигурност и видеонаблюдение по НП 

„Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, Модул II 

„Сигурност в училище“ на стойност 11 728.85 лв. с ДДС. 
29. През април – май 2019 г. се постави фасадна топлоизолация на сградата на учебния 

корпус на ПГТЛП от инвестиционната програма на МОН на стойност 148 814.40 лв. 

с ДДС. 
30. В ПГТЛП е извършен ремонт на всички учебни кабинети, работилници и 

лаборатории, както и на прилежащите помещения – фоайета и коридори за сметка 

на делегирания бюджет на ПГТЛП. 
31. Всички учебни кабинети, работилници и лаборатории са оборудвани с 

лаптоп/компютър, мултимедия и интерактивни дъски. Разполагат с непрекъснат 24 

часов достъп до интернет. 
 

СИЛНИ СТРАНИ 
 

1. Училището разполага с много добре оборудвани 3 компютърни кабинети. 

2. Кабинет № 13 е снабден със съвременно оборудване, отговарящо на учебната 

програма по специалността „Компютърна техника и технологии“, свързан с локална 

мрежа и непрекъснат 24 часов достъп до интернет. 

3. Кабинет № 19 е снабден с терминални станции, отговарящ на учебната програма по 

специалността „Приложно програмиране“, свързан с локална мрежа и непрекъснат 

24 часов достъп до интернет. 

4. Кабинет № 36 е оборудван с нови лаптопи за обучение по информатика и 

информационни технологии, свързан с локална мрежа и непрекъснат 24 часов 

достъп до интернет. 

5. Всички учебни кабинети, работилници и лаборатории са оборудвани с 

лаптоп/компютър, мултимедия и интерактивни дъски. Разполагат с непрекъснат 24 

часов достъп до интернет. 

6. Ремонтиран и съвременно оборудван физкултурен салон с уреди за фитнес. 

7. Всички учебни работилници и лаборатории притежават оборудване, отговарящо на 

съвременните изисквания. 

8. Административен блок, включващ дирекция и канцеларии. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

1. Нуждае се от ремонт западния кръг на водопроводната инсталация. 
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Д. ФИНАНСИРАНЕ 
 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово е държавно 

училище и се финансира чрез бюджета на МОН и собствени приходи. Финансови 

средства училището получава и чрез работа по различни международни проекти, 

спонсорство, дарения и др. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 
 

1. Средства от собствени приходи и работа по различни международни проекти. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
 

1. Няма. 

 

Е. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
 

1. Гражданското образование в ПГТЛП – гр. Попово е насочено към формирането на 

знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, участие в 

демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и взаимодействия, 

уважение на гражданските права и отговорности. 

2. Принципите, върху които се изграждат връзките и взаимоотношенията на 

училището и обществените органи и организации са: 

1) демократичност и осигуряване на достъп до образование за всички; 

2) приемственост и спазване на основните традиции на българското училище; 

3) откриване на повече възможности за диференциране и перманентно обучение. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

1. Предоставяне на качествено образование. 

2. Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците. 

3. Училището непрекъснато търси връзка с родителите. 

4. Изграждане на ефективно ученическо самоуправление. 

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището. 

6. ПГТЛП – гр. Попово реализира много успешно сътрудничество с ОЗД към дирекция 

«Социално подпомагане». 

7. Постоянна работа с Детска педагогическа стая към РУП гр. Попово. 

8. Сътрудничество с ОбКБППМН. 
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9. Реализация на съвместни проекти и програми с Община Попово,  фирмите, 

спортните и туристически дружества и клубове в града. 

10. Реализираха се интеграционни връзки с базовите заводи «Родина – Попово» ООД, 

Сдружение «Алтернатива – Попово 21 век», «Киров груп» ООД, «Инжсервиз» 

ЕООД, «Алко Кар» ЕООД, «Тео кар» ЕООД  и др. представители от местния бизнес 

за по–пълноценно усвояване на уменията и компетенциите по съответните 

професии, специалности. 

11. Училищното ръководство, заедно с РУО Търговище, работи в тясно сътрудничество 

с Общината и организациите на градската общественост. 

12. Засилиха се интеграционните връзки с другите професионални училища в града, 

областта и страната. Утвърдиха се контактите с ТУ – Габрово, РУ „Ангел Кънчев“– 

Русе, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и училища на територията на гр. Търговище. 

 

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
 

1. Намаляване на броя на учениците в община Попово. 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 

ПГТЛП (2016 – 2020) 
 

Основните цели на средното образование са определени въз основа на разбирането, че 

училището подпомага младото поколение за пълноценен живот и дейност в 

демократичното общество, в което свободната изява на личността включва 

отговорностите ù пред самата нея, пред нацията и  човечеството. 

 

МИСИЯ 
 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес 

в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички 

поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което 

живеем. 

 

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

 

 

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 
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4. Спечелване и успешна реализация на различни европейски и международни 

проекти. 

 

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

 

7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем 

България в просперираща европейска държава. 

 

8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

 

9. Да осигурим необходимото равнище на общообразователна и професионална 

подготовка на личността, позволяващо ù непрекъснато да се образова и 

самообразова. 

 

10. Да формираме потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот. 

 

11. Да работим за професионалната реализация на учениците чрез подобряване на 

конкурентноспособността, което е предпоставка за свободното движение на 

работна сила, намаляване на неравенството и предотвратяване на 

маргинализацията, съвместими с Комюникето от Брюж, относно засилването на 

европейското сътрудничество в областта на ПОО, което  следва да има висока 

приложимост на пазара на труда, подобряване на качеството и увеличаване на 

неговата привлекателност и приложимост. 

 

ВИЗИЯ 
 

1. ПГТЛП ще запази своя облик и традиции. Съгласно новата образователна структура 

се развива като училище за придобиване на средно образование от VIII до XII клас 

включително в два етапа, както следва:  

1) първи гимназиален етап – от VIII до Х клас включително; 

2) втори гимназиален етап – от ХI до ХII клас включително. 

 

2. Училищното образование, което осъществява ПГТЛП според подготовката е 

професионално. 
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3. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно 

да приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 

4. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 

5. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – задочна, 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

 

6. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 

7. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти, който ще 

направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи 

необходимост от приобщаване и социализация. 

 

8. Ще изработим и ще се ръководим от етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват педагогическият съвет, общественият съвет и 

ученическото самоуправление. 

 

9. Ще продължим да работим активно по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, 

като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици, педагози, 

представители на Обществения съвет и на местните общности. 

 

10. Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот. 

 

11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 

12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и традициите на Попово и на родината ни. 
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ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ПГТЛП, гр. ПОПОВО ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.   
 

1. Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

4. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

5. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

6. Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране. 

7. Интегриране действията на различните институции, структури и лица, които имат 

влияние върху развитието на училището. 

8. Училището да се превърне в благоприятна среда за образование и възпитание на 

ученици и център за професионално обучение на възрастни. 

 

ПРИОРИТЕТИ 
 

Във връзка с реализирането на стратегическата цел и с оглед перспективите за развитие 

на ПГТЛП гр. Попово за периода 2016 – 2020 г. се определят следните основни 

приоритети: 

1. Осигуряване на качествено образование за постигане на ДОС. 

2. Гражданско образование – усвояването на базисни умения за разбиране и стратегии 

за отговорно поведение в гражданското общество. 

3. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и 

развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация. 

Осмисляне на свободното време на учениците. 

4. Професионално ориентиране – подготовка на подрастващите за самостоятелен и 

информиран избор на професия. 

5. Професионално образование и продължаващо професионално обучение. 

6. Взаимодействие с факторите на социалната среда, интеграционни връзки с фирми, 

взаимодействие с родителите и обществеността. 

7. Разработване и реализиране на национални и международни проекти. 

8. Квалификационна дейност. 

9. Социално – битова и финансово – стопанска дейност. 
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ПРИОРИТЕТ № 1 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ДОС 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Непрекъснато надграждане на знания и умения, с оглед максимално развитие 

потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация. 

2. Осъществяване на обучение в следните професионални направления: 

„Електротeхника и енергетика“, „Производствени технологии – текстил, облекло, 

обувки и кожени изделия“, „Електроника, автоматика, комуникационна и 

компютърна техника“ и „Компютърни науки“. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Развиване на творческите заложби на всеки ученик. 

2. Максимално натрупване на знания и формиране на умения, както в процеса на 

обучение, така и в процеса на възпитание и развитие на ученика. 

3. Създаване на условия за добра реализация в професионален и личностен план. 

4. Постигане на висока култура на ученето, чрез непрекъснато формиране, 

консултиране и ориентиране. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез: 

1) повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри; 

2) провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация и опит за реализирането на проекти; 

3) приоритетно привличане на учители – бивши възпитаници на училището. 

2. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

3. Използване на интерактивни методи на обучение. 

4. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички 

предмети. 

5. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение. 

6. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 
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7. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение, 

приоритетно обучение по математика и физика, засилена компютърна подготовка и 

овладяване на информационни технологии. 

8. В часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка да се 

развиват творческите заложби на всеки ученик.  

9. Провеждане на допълнителни дейности с изявени ученици. 

10. Осмисляне на професионалните възможности на изучаваните специалности, с цел 

по – добра реализация на пазара на труда. 

 

 

ПРИОРИТЕТ № 2 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Усвояване на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в 

гражданското общество. 

2. Продължаване на училищната политика за съхраняване и осъвременяване на 

традициите. 

3. Развитие на училищна политика, насочена към комплексно здравно образование, 

ориентирано към превенции на тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотици 

и насочено към здравословен начин на живот. 

4. Укрепване здравето на учениците, повишаване тяхната работоспособност и 

активност и развиване на основните качества, способстващи за разширяване на 

двигателната култура и умствената им активност. 

5. Ориентиране на училището към развитие на социалната компетентност на 

учениците за избягване на рисково поведение. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Увеличени възможности за избор по отношение на собственото си поведение. 

2. Утвърждаване на национално самочувствие и отговорност. 

3. Възпитание в родолюбие и уважение към общочовешките ценности.  

4. Умения за взимане на рационални, основани на морален избор решения. 

5. Поддържане и обновяване на наследените училищни традиции. 

6. Изграждане култура на поведение в публичното пространство. 

7. Зачитане на собственото достойнство и ценност, както и ценността и достойнството 

на другите. 

8. Желание за сътрудничество и общност между хората и умения да се справят с 

конфликтни ситуации. 
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9. Ограничаване на рискови за здравето поведения, мотивиране към здравословен 

начин на живот. 

10. Създаване на траен интерес към спортните игри и индивидуалните спортове. 

11. Създаване на ефективно действащ механизъм за работа с «деца в риск». 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Провеждане на часове, посветени на гражданското и здравно образование, 

рисковото поведение и превенция на насилието над деца и др. 

2. Провеждане на дискусии, беседи и лекции, насочени към гражданското и здравно 

образование. 

3. Организиране на срещи между ученици и представители на общинската 

администрация. 

4. Организиране на ден на ученическото самоуправление. 

5. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност. 

6. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и сектите. 

7. Широка информационна кампания:  

1) провеждане на кръгли маси; 

2) дебати; 

3) ученически презентации за различни дати, събития и факти, представени на 

плазмения екран в коридора на II етаж; 

4) младежки хепънинг; 

5) раздаване на информационни и рекламни материали. 

 

 

ПРИОРИТЕТ № 3 

ПОСТАВЯНЕ НА УЧЕНИКА В ОТГОВОРНА АКТИВНА 

ПОЗИЦИЯ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И 

РАЗВИВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА 

САМОСТОЯТЕЛНО ТЪРСЕНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ. ОСМИСЛЯНЕ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА  

УЧЕНИЦИТЕ 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Утвърждаване на ПГТЛП гр. Попово  като духовен и културен център. 
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2. Утвърждаване на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитание 

в родолюбие и уважение към общочовешките ценности. 

3. Повишаване мотивацията на учениците за задълбочена работа по определени 

учебни дисциплини, според желанията и интересите им, с цел участия в олимпиади, 

състезания и конкурси. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Пълноценно оползотворяване на свободното време на учениците чрез участието им 

в олимпиади, състезания и конкурси от регионален, национален и международен 

характер. 

2. Съвместна дейност с нестопански организации. 

3. Творческа работа с ученици. 

4. Повишаване културата на поведение в публичното пространство. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Участия в олимпиади по различни предмети. 

2. Участие в конкурси. 

3. Участие в изложби. 

4. Участие в състезания. 

5. Организиране на тържества, празници и чествания, свързани с живота на 

училището, града, страната и света.  

6. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители. 

7. Утвърждаване на традиции и символи на училището.  

8. Включване на ученици и родители в разработване на проекти. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  4 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ 
 

Подпомагане професионалния избор на учениците и подготовката им за професионална 

реализация, в съответствие с възможностите на образователната система и пазара на 

труда. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

mailto:pgtlp@abv.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

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

e-mail: pgtlp@abv.bg 

www.pgtlp-popovo.info 

 

28 
Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

1. Развиване на умения за самостоятелно вземане на решения от учениците и за 

аргументиран професионален избор. 

2. Подготовка на учениците, завършващи средно образование за професионална 

реализация в условията на пазарна икономика. 

3. Осмисляне връзката между училищните постижения в най-широк смисъл и 

професионалните възможности в бъдеще, като метод за повишаване мотивацията за 

учене. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Изготвяне на диплянки, обяви, съобщения, с информация за училището и 

разпространението им по медиите. 

2. Организиране на „Дни на професионалното майсторство – дни на отворените 

врати“. 

3. Срещи с родители на ученици от 7 клас, с цел запознаване с материално – 

техническата база на  училището и представяне на успехите и постиженията на 

учениците. 

4. Актуализиране на   web – сайт на училището и информационен бюлетин. 

5. Организиране на срещи на дванадесетокласниците с представители на фирми, 

Висши учебни заведения, Бюрото по труда и Дирекция „Социално подпомагане“. 

6. Сключване на договори за интеграционни връзки за провеждане на учебна и 

производствена практика във фирми от града. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  5 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Подготовка на подрастващите за придобиване, разширяване и усъвършенстване  на 

професионалната квалификация, с цел подобряване пригодността за заетост, 

подпомагане на професионалната кариера и индивидуално развитие. 

2. Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение. 

3. Въвеждане на европейските критерии за признаване и оценяване на 

професионалната квалификация. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
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1. Да  осмислят връзката между училищните постижения в най-широк смисъл и 

професионалните възможности в бъдеще, като метод за повишаване мотивацията за 

учене. 

2. Да придобият знания и умения по дадена професия. 

3. Да насочат вниманието си към собствените си качества, във връзка с подготовката 

за реализация. 

4. Продължаващото професионално обучение, ще повиши съответствието на 

курсовете, с настоящите и бъдещи нужди на пазара на труда. 

5. Създаване на действаща информационна система за търсенето и предлагането на 

продължаващото професионално обучение. 

6. Подобряване на гражданската информираност и мотивиране за участие в 

продължаващо професионално обучение. 

7. Повишаване на медийния интерес и активизиране на обществения диалог по 

проблемите на продължаващото професионално обучение. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Осъществяване на държавен прием по професии, реализиращи се успешно на пазара 

на труда в общината, областта и страната. 

2. Организиране на срещи на дванадесетокласници със специалисти  от Бюрото по 

труда и Дирекция «Социално подпомагане». 

3. Наблюдение и анализ на тенденциите, свързани с участието на хората над 16 години 

в процеса на продължаващо професионално обучение. 

4. Подобряване на квалификацията на учителите в областта на продължаващото 

професионално обучение. 

5. Осъвременяване на материално – техническата база. 

6. Разширяване на мерките за стимулиране на личността за участие в продължаващо 

професионално обучение. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  6 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА 

СРЕДА, С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА, 

ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ С ФИРМИ 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Привличане на семейството, като съюзник на училището в обучението и 

възпитанието на учениците. 
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2. Оказване на помощ и съдействие от страна на Училищното настоятелство при 

решаване на основните приоритети на гимназията. 

3. Активно включване на обществеността и фирмите в живота на училището. 

4. Популяризиране дейността на училището чрез местната преса. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Приобщаване на родителите към училищния живот. 

2. Ангажиране на родителите с проблеми, свързани със социалното поведение и 

личностното развитие на учениците. 

3. Финансово обезпечаване на част от изявите на учениците и подобряване на МТБ. 

4. Решаване на конфликти. 

5. Изграждане на родителски съвети по класове. 

6. Обсъждане и разработване на становище и препоръки за подобряване на работата на 

учениците и опазване здравето и живота им. 

7. Развитие на дарителска дейност и осъществяване на взаимовръзка с фондации, 

творчески съюзи и държавни и частни фирми. 

8. Взаимодействие с обществеността и фирмите при решаване на образователни 

проблеми. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Изграждане и активна работа на родителските съвети към всяка паралелка. 

2. Предприемане на мерки за подобряване на дисциплината в училище и намаляване 

на броя на безпричинните отсътвия, съвместно с родителите. 

3. Редовно информиране на родителите за състоянието на децата им, предстоящите 

писмени, контролни и класни работи. 

4. Провеждане на анкети, тестове за формулиране на основните проблеми на ученици 

и родители. 

5. Индивидуална работа с ученици и родители. 

6. Популяризиране работата на наши ученици на общинско и национално ниво. 

7. Сътрудничество с общинската администрация, фирми и обществени организации и 

другите учебни заведения. 

8. Съвместна дейност с Училищното настоятелство. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  7 

РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 
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Стратегията за развитие на ПГТЛП с включен план за действие и финансиране за периода 2016 –2020 г.  

е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Откриване на възможности за развитие на училището, подобряване неговата 

материално – техническа база и  усъвършенстване на  методиката на обучение, чрез 

овладяване на чужд опит. 

2. Намиране на училища партньори от други европейски страни, обмен на информация 

и разработване на проекти. 

3. Утвърждаване на ПГТЛП гр. Попово като модерен образователен център. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Организиране, поощряване и своевременно информиране на колегите за постъпили 

предложения за проекти. 

2. Съвместна дейност с нестопански организации, които включват в дейността си 

разработване на проекти с европейски страни и привличането им за партньори. 

3. Организиране участието на ученици в търсенето и разработването на проекти. 

4. Съдействие на колегите, разработили проекти, при превод и представяне. 

5. Повишаване мотивацията на учениците за задълбочена работа, чрез търсене на 

атрактивни образователни средства. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Регистриране на училището в бази данни за търсене на партньори, както и в 

съответни организации. 

2. Информиране на членовете на Педагогическия съвет за всички постъпили 

предложения за съвместни проекти, както и за всички етапи на работата по тях. 

3. Осъществяване на постоянно сътрудничество с останалите подкомисии и 

съдействие при подготовката за представяне на техни проекти и превода им. 

4. При успешно защитен и реализиран проект да се уведомяват медиите и да се 

разпространяват резултатите от проекта. 

5. Изготвяне на информация за мероприятия, свързани с дейността на комисията, 

която да се обновява постоянно. 

6. Създаване на рекламна страница в Интернет с информация за училището и 

готовността му за участие в съвместни проекти  със страни от ЕС. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  8 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНАТА 

КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ 
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е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 

съгласувана с Протокол № 3 от 12.09.2019 г. от обществения съвет на ПГТЛП. Утвърдена е със Заповед 

№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка на учителите и 

създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения на учителите и развитие на 

професионалните нагласи и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в учебно – възпитателната дейност, с цел 

овладяване на трайни знания, умения и навици на учениците. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит, вътре в училището и 

извън него. 

2. Мотивация за постигане на по – високи резултати в учебно – възпитателния процес. 

3. Приложението на информационните технологии, фактор за постигане на по-високи 

резултати в учебно – възпитателната работа. 

4. Разработване на система за оценяване, обвързвана с резултатите на ученика, 

допълнително стимулиране. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Участие на учителите в работата на Методическите обединения. 

2. Участия в курсове и семинари, организирани от МОН, РУО – Търговище и 

центровете за повишаване на квалификацията на учителите. 

3. Участие в тематични курсове и обучения, организирани на ниво училище по теми, 

предложени от учителите /компютърна грамотност, чуждоезиково обучение, 

гражданско образование и др./ 

4. Разработване на методи за управленско решение при избор на урока, съобразно 

груповите и индивидуални форми на работа. 

5. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите. 

6. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  9 

СОЦИАЛНО – БИТОВА И ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
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е актуализирана и приета от педагогически съвет на ПГТЛП с Протокол № 15 от 11.09.2019 г. и 
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№ 973 от 12.09.2019 г. на директора на ПГТЛП. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Осигуряване оптимален размер на средствата за средно образование. 

2. Осигуряване на собствени средства и разпределянето им по определен нормативен 

ред. 

3. Модернизиране и реконструкция на материално – техническата база и 

производствено - техническата дейност. 

4. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище и извън него. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Създаване на добри материално – технически и финансови условия за ефективен 

учебно - възпитателен процес. 

2. Добра координация на финансово – стопанската дейност на ПТТЛП – гр. Попово с 

финансиращия орган – МОН. 

3. Осигуряване на нормално протичане и оптимизиране на учебния и учебно – 

производствен процес в ПГТЛП – гр. Попово чрез подобряване на материално – 

техническата база. 

4. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните. 

5. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните 

ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на 

опасност. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Подобряване на МТБ, освен със средства от бюджета на училището и чрез средства 

по различни проекти и програми. 

2. Естетизиране района на училището. 

3. Създаване зони за отдих. 

4. Извършване на строително–ремонтни дейности на учебно–производствения корпус 

и физкултурния салон. 

5. Извършване на профилактика на електрическата, отоплителната и канализационната 

инсталации. 

6. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката. 

7. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи. 

8. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, 

мултимедийни дъски и приложения. 
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9. Запознаване на всички ученици, педагогическия и непедагогически персонал с 

правилата по безопасност на движението по пътищата в и около района на 

училището. 

10. Запознаване на учениците, педагогическия и непедагогически персонал с 

изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 

извършване на всички регламентирани инструктажи. 

11. Провеждане на практически занятия с всички ученици, педагогическия и 

непедагогически персонал за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

12. Запознаване на целия колектив с Досие за противопожарна безопасност, съдържащо 

всички необходими планове, заповеди и инструкции. 

13. Подобряване на условията на труд на учители и ученици. 

14. Работа по привличане на спонсори. 

 

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА СТРАТЕГИЯТА 
 

1. Чрез средства от бюджета на училището. 

2. Чрез средства  от наеми. 

3. Чрез собствени приходи – провеждане на търгове за ненужни материални активи, 

чрез предаване на вторични суровини на ненужни активи. 

4. Чрез кандидатстване по проекти. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

Срокът за изпълнение на тази стратегия е 4 години 

 

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна 

година, както и в случай на значителни промени в 

организацията на работа в училището или на нормативната 

база на средното образование 
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На основата на тази стратегия всяка година се изработва 

годишен план за дейностите, с конкретни срокове и 

отговорници 

 
Неразделна част от стратегията е ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТЛП ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г. и 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТЛП гр. ПОПОВО е ПРИЕТА от 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ с ПРОТОКОЛ № 15 от 11.09.2019 г. СЪГЛАСУВАНА 

е от ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ на ПГТЛП с ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 12.09.2019 г. 

УТВЪРДЕНА е със ЗАПОВЕД № 973 от 12.09.2019 г. на ДИРЕКТОРА на ПГТЛП. 

КАЧЕНА е на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА на ПГТЛП. 

 

mailto:pgtlp@abv.bg

