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СЪГЛАСУВАЛ: 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИГНАТОВА 
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С Т Р АТ Е Г И Я 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

С ВКЛЮЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

ЗА ПЕРИОДА от 2020 до 2024 год. 

 
 

 

 

Стратегията за развитие на ПГТЛП е изработена в съответствие с изискванията 

на чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 1, т. 1 от ЗФУКПС, приета на заседание 

на педагогически съвет с Протокол № 13 от 10.09.2020 г. и съгласувана с Протокол 

№ 4 от 10.09.2020 г. от обществения съвет. Утвърдена е със Заповед № 841 от 

10.09.2020 г. на директора на ПГТЛП. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
     Настоящата стратегия за развитие на Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост за периода 2020–2024 год. очертава в дългосрочен план пътя и насоките 

за развитие, основните тенденции, цели, задачи и приоритети в дейността на 

професионалната гимназия, както и ресурсите, с които ще се постигне нейното 

изпълнение. С реализирането на стратегията ще се отговори на очакванията на всички 

участници в образователния процес: 

 учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие 

на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез 

изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе 

си, да почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

 родителите – удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на 

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от 

училищното образование; 

 обществото и пазара на труда – изграждане у учениците на социално–значими 

жизнени ценности, професионално–личностни компетенции, които да отговарят 

на потребностите на обществото, усъвършенстване на професионални умения и 

компетентности на учениците по специалността, особено по отношение на 

тяхната адекватност на пазара на труда; 

 педагогическите специалисти – формиране у учениците на нагласа за 

непрекъснато образование, саморазвитие и самореализация. 

     Стратегията за развитие на гимназията се основава на опита и новаторския дух, 

съобразени с европейските образователни тенденции. Днешната епоха на глобално 

знание и технологии изисква, завършващите професионални гимназии да притежават 

знания и умения за взаимодействие в глобална среда. Разработването на стратегия за 

развитие е породено от необходимостта за постигане на по-високи резултати от 

образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно 

съблюдаване на правата на учениците и възпитаването им в духа на националните 

ценности. Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията 

на гимназията с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на 

съществуващите стандарти и ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се 

недостатъци и потребности. Методологията на разработване на стратегия изисква 

анализ и на наличните вътрешни ресурси, откриване на силните и слабите им страни. 

Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за 

развитие на професионалната гимназия, постигане на дългосрочните цели, ефективно и 

ефикасно използване на ресурсите, мотивиране на педагогическата колегия. 

Стратегията за развитие на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, 

гр. Попово се основава на чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

     В периода 2016–2020 г. беше разработена стратегия за развитие на ПГТЛП, а в края 

на периода беше направен отчет на 4-годишният период. Реализирани са основните 

цели, приоритети, мерки и дейности, посочени в стратегията за развитие.  
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     Професионална гимназия по техника и лека промишленост създаде свой облик и 

традиции, наложи се като образователна институция, в която работят специалисти, 

ангажирани с обучението и възпитанието на учениците в общината и региона. 

Стратегията за развитие на гимназията се основава както на сега действащите 

нормативни актове и документи в сферата на образованието, на спецификата на 

професионалната гимназия, така и на съвременната обществена необходимост, като 

отчита реалните дадености. При разработване на стратегията за развитие на ПГТЛП, гр. 

Попово, водещи са: 

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 за развитие на 

педагогическите кадри (2014 – 2020). 

10. Национална стратегия за ефективно прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в образованието и науката на РБългария (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., 

като професионалното образование и обучение следва да има висока 

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

неговата привлекателност и приложимост. 

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

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

ГИМНАЗИЯ 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.  
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     Градът е административен център на община Попово и 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: 
 

     Попово е административен център на община Попово. На територията на общината 

развиват своята дейност текстилни компании и търговски фирми, основно в сферата на 

услугите – сервизи за поддръжка и ремонт на компютри и автомобили. Силен стимул в 

развитието си местната промишленост получава от фирмата „РОДИНА–ПОПОВО“ 

ООД. Тя е създадена през 1962 г. 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. ПГТЛП поддържа много добри партньорски взаимоотношения с 

фирмите: „РОДИНА–ПОПОВО“ ООД, „ДЕСИСЛАВА“ ЕООД, „ТЕО КАР“ ЕООД, 

„КИРОВ–ГРУП–71“ ЕООД, „АЛКО КАР“ ЕООД, „ИНЖСЕРВИЗ“ ООД, „СИ ДЖИ 

ТРАНС“ ЕООД, „ТЕХ–БГ“ ЕООД, „ПИ СИ ХЕЛТ“ ООД, „ДЕНЕВ КОМПЮТЪРС“ 

ЕООД, „СТАНЕВ 999“ ЕООД, „СКАТ ТЕЛЕКОМ“ ООД, членове на Българска 

стопанска камара. 

     Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с базови, ключови 

компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учим в бързо 

променящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнение към 

знания, свързани с природните науки, технически, математически и ИТ 

компетентности. За реализиране на модерен и ефективен учебен процес се предвижда 

използване на динамичен модел на работа в богата на технологии среда. Съчетават се 

възможностите на средата, разнообразни методи на преподаване, различни 

организационни форми, интегриране на технологии и използване на учебно 

съдържание, с цел поставяне на ученика в активна позиция. 

     Основна задача на образованието и обучението е да подготви учащите за заетост и 

активно гражданство в тази нова икономическа и организационна среда. Докато 

базовите и ключовите компетентности се формират с учебните програми по всички 

предмети в общообразователната подготовка, то техническите и дигиталните умения се 

изграждат предимно чрез професионалната. От голямо значение са реализиране на 

професии и специалности от професионални направления, свързани с водещи отрасли 

от националната икономика като електротехника, електроника, машиностроене, 

текстилна промишленост, ИТ индустрия и др. 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПГТЛП КАТО СИСТЕМА 

 (SWOT АНАЛИЗ): 
 

     Началото на ПГТЛП, гр. 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. През 2003 г. обединеното училище получава наименованието 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост (ПГТЛП), което носи и до 

днес.  

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

професионално учебно заведение, в което се обучават младежи и девойки по професии 

и специалности, определени с държавна поръчка, чрез утвърден държавен план–прием 

за учебната година, на финансово подчинение на МОН.   

     С решение № 584 от 20.08.2020 г. на МС, Професионална гимназия по техника и 

лека промишленост, гр. Попово е вписана в списъка на иновативните училища. 
 

Основните цели и приоритети на ПГТЛП са свързани със: 

1) по–задълбочени и осмислени знания, стимулиране на изследователският подход 

при обучението, както и модел, основан на тестване и критично мислене; 

2) по–висока мотивация на учениците да се занимават с математика, технически 

дисциплини, информационни технологии, да придобиват дигитални умения и 

цифрови компетентности; 

3) по–висока мотивация на учениците за усъвършенстване на професионални 

умения и компетентности по специалността, особено по отношение на тяхната 

адекватност на пазара на труда; 

4) осъществяване на ефективни комуникации в работен екип и динамична работна 

среда – формулиране на проблеми, задаване на въпроси, представяне на проекти, 

презентиране на творчески разработки; 

5) повишена увереност в собствените възможности и самочувствие на учениците. 

6) мотивиране на готовност за работа по избраната професия; 

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

8) осигуряване на равен достъп до образование; 

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

концепция „Учене през целия живот“; 

10) създаване на творческа, естетична, безопасна, ергономична среда на обучение; 

11) повишаване на имиджа и привлекателността на гимназията като образователна 

институция, която предлага иновативно образование и дейности, които в по-

висока степен отговарят на потребностите на младите хора; 

12) затвърждаване на авторитета и престижа на гимназията пред ученици, родители, 

местна общественост, работодателски организации, бизнес и  социални 

партньори; 

13) повишаване на относителният дял на реализираните ученици по специалността. 
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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 е 

професионално, с пет годишен срок на обучение.  

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

по документи. 

3. Във връзка с планиране и реализиране на държавният план–прием в VIII клас в 

неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и 

обединени училища се ръководим от правила, разписани от МОН за 

преструктуриране на приема в посока на STEM профили и технически и ИТ 

професии и за повишаване на процентното съотношение на приетите ученици в VIII 

клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка. 

Ръководим се и от общинският план за развитие на община Попово (2014-2020), 

мярка 3.2.1. „Подобряване на достъпността и качеството на образователните услуги 

на населението“, където е заложено подобряване на качеството на образование и по 

прякото му ориентиране към нуждите на пазара на труда и икономическото 

развитие на община Попово, с акцент върху работата със съвременни 

технологии. 
4. В Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово през 

учебната 2020/2021 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:  

 
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 

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 

 

7 

 

213 

АУДИО – ВИЗУАЛНИ 

ИЗКУСТВА И 

ТЕХНИКИ; 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ 

213070 

ГРАФИЧЕН 

ДИЗАЙНЕР 

2130701 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

 

 

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 

 

 

УЧЕБНА ГОДИНА БРОЙ УЧЕНИЦИ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ 

2020/2021 305 13 

2019/2020 325 15 

 

 

5. ПГТЛП, гр. Попово провежда успешна политика по отношение подготовката на 

учениците по професии и специалности, и успешна реализация на пазара на труда. 

6. Приоритет в дейността е качественото обучение по всички учебни предмети и 

постигане на добри резултати на държавните зрелостни изпити, на държавните 

изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, на НВО в X 

клас, които са съизмерими с резултатите на местно и национално ниво. 

7. Анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити, сесия май–юни 2019, 2020: 

Показаните резултати на учениците, явили се на държавни зрелостни изпити са 

добри и отразяват обективно мотивацията и възможностите на зрелостниците. 

Средният успех от ДЗИ БЕЛ 2019 е добър (3,57), което ни нарежда на 9 място от 

общо 16 училища, в които се провежда ДЗИ. Средният успех от ДЗИ БЕЛ 2020 е 

добър (3,54).  
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ДЗИ БЕЛ 2019 г: 

 
 

Средният успех от втори ДЗИ е мн. добър (4.61), т.е. 4 място от всички 16 училища, 

(след 3 училища с профилирана подготовка и е над средният успех за областта). 

 

 
 

От отчет-анализа на РУО – Търговище се вижда, че само 2 училища са повишили 

успеха от ДЗИ БЕЛ 2019 и това са: ПГТЛП гр. Попово и ПГ Омуртаг.  

4,91 
4,54 4,50 4,37 

3,95 3,94 
3,72 3,69 3,57 3,51 3,47 3,38 3,33 3,28 

3,06 

5,05 
4,81 4,73 4,61 4,54 4,43 

4,17 
3,95 

3,71 3,63 3,57 3,45 3,32 3,24 
2,94 

4,44 

II ДЗИ 2019 
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СРЕДЕН УСПЕХ ДЗИ БЕЛ 2018, 2019, 2020 г.: 

 
 

Общи изводи и тенденции за ДЗИ по БЕЛ: 

1) провеждат се две задължителни пробни матури за всички ученици и трета за 

учениците по желание; 

2) на всички зрелостници се раздават свитък с материали, включващ: автори и 

техните произведения, жанрова специфика на изучените произведения, тематика 

и персонажна система, правописни, граматични и пунктуационни норми на 

българския език, с цел по-добрата и улеснена подготовка за ДЗИ; 
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3) в часовете по ЗИП български език и литература, системно се решават oнлайн 

тестове от пробирани матури от минали учебни години; 

4) с учениците се прилагат иновативни методи на обучение; 

5) усилията на учителите по български език и литература да продължат в посока  

работа с ученици–билингви, с цел овладяването на различни техники за 

общуване в комуникативни ситуации и затвърждаване правилата на СБКЕ за 

писане и интепретиране на художествени текстове. 

8. Анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити за придобиване на степен 

на професионална квалификация, сесия юни–юли 2019 г. Държавният изпит по 

теория на професията е писмена разработка на изпитна тема върху учебното 

съдържание от задължителната професионална подготовка. Учениците работят по 

една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. На държавният изпит по практика 

всеки ученик работи по индивидуално практическо задание, изтеглено в деня на 

изпита.  

      По професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника 

и технологии“, ТРЕТА степен на ПК, на държавен изпит за придобиване на степен на 

професионална квалификация, средният успех по теория на професията/специалността 

е много добър (4,88), по практика много добър (5,48). 

       По професия „Моделиер-технолог на облекло“, специалност „Конструиране, 

моделиране и технология на облекло от текстил“, ТРЕТА степен на ПК, на държавен 

изпит за придобиване на степен на професионална квалификация, средният успех по 

теория на професията/специалността е много добър (4,64), по практика много добър 

(5,38). 

       По професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна 

техника“, ТРЕТА степен на ПК, на държавен изпит за придобиване на степен на 

професионална квалификация, средният успех по теория на професията/специалността 

е добър (3,67), по практика добър (4,42). 

 

Държавен изпит за придобиване степен на ПК – ТЕОРИЯ 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

КМТОТ ЕТТ КТТ 

4,4 4,49 

0 

4,64 

3,67 

4,88 

2018

2019

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 

 

11 

 

Държавен изпит за придобиване степен на ПК – ПРАКТИКА 

 

сесия юни–юли 2020 г. 

       По професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна 

техника и технологии“, ТРЕТА степен на ПК, на държавен изпит за придобиване на 

степен на професионална квалификация, средният успех по теория на 

професията/специалността е добър (4,14), по практика много добър (4,91). 

       По професия „Моделиер-технолог на облекло“, специалност „Конструиране, 

моделиране и технология на облекло от текстил“, ТРЕТА степен на ПК, на държавен 

изпит за придобиване на степен на професионална квалификация, средният успех по 

теория на професията/специалността е много добър (4,65), по практика много добър 

(5,40). 

       По професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна 

техника“, ТРЕТА степен на ПК, на държавен изпит за придобиване на степен на 

професионална квалификация, средният успех по теория на професията/специалността 

е добър (4,19), по практика много добър (4,54). 

 

Държавен изпит за придобиване степен на ПК – ТЕОРИЯ  
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Държавен изпит за придобиване степен на ПК – ПРАКТИКА 

 

Общи изводи и тенденции от държавните изпити за придобиване на степен на ПК: 

1. Учениците показват много добри резултати на държавните изпити за придобиване 

на степен на професионална квалификация. 

2. Предварителната разработка на всеки изпитен билет доведе до много добрите 

резултати, не само по теория, но и по практика. 

3. Мотивацията за участие на учениците в национални състезания по професията, 

спомогна за повишаване на техните професионални компетенции. 

4. В гимназията се работeше активно за адаптиране и насърчаване на учениците в 

образователния процес, за недопускане на отсъствия по неуважителни причини, 

както и за предотвратяване на противообществени прояви сред учениците и 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, което се 

отрази положително на образователния процес. 

5. Голям принос в усвояването на професионални знания и компетентности по 

професиите и специалностите, изучавани в ПГТЛП, имат фирмите – партньори, с 

които работи професионалната гимназия и осигуряването на пълноценно 

провеждане на часовете по учебна и производствена практика. 

6. Най – пълноценни за учениците бяха практиките, които се проведоха в Италия и 

Испания, благодарение на спечелените проекти по програма „Еразъм +“ на 

Европейския съюз. Там те имаха възможност да покажат своите теоретични и 

практически знания в реална работна среда. Проектите бяха ориентирани към 

повишаване на ключови професионални и езикови компетентности на учениците, с 

цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална 

реализация. Отличното представяне на нашите ученици не само в международните 

проекти, но и на регионални и национални състезания, затвърди високото качество 

на професионалното образование и обучение,  предлагано в ПГТЛП, гр. Попово. 
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СИЛНИ СТРАНИ 
Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите и творческите 

възможности. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
Оптимизиране на училищните учебни 

планове в частта РПП. 

Привлекателна учебна среда – много 

добре оборудвани кабинети, учебни 

работилници и лаборатории. 

Осъвременена МТБ и продължаване 

внедряването на иновации на базата на 

ИКТ. Изграждане на Център за дигитални 

създатели „ETech&Art“. 

Привличане на учениците като партньори 

в образователния процес при 

разработване и реализиране на проекти. 

 

Продължаване работата по реализиране и 

разработване на нови проекти по НП и 

„Еразъм +“. Усвояване на средства по 

проекти. Развиване на ключови 

професионални и езикови компетентности 

на учениците. Повишаване на 

самочувствието и мотивацията за работа 

на педагогическите специалисти. 

Добра координация и обмен на 

информация между класни ръководители, 

родители и ръководството на гимназията, 

при работа със застрашените от отпадане 

ученици, учениците с проблемно 

поведение или с противообществени 

прояви. 

Няма отпаднали ученици поради 

отсъствия и слаб успех. Възможност за   

промяна на формата на обучение. 

 

 

 

Достойно представяне на общински, 

областни, национални олимпиади, 

състезания и конкурси в различни 

области. 

Осигуряване на възможности за развитие 

и изява на талантливи ученици. 

 

Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление (ученически съвети на 

класа и училищен ученически парламент). 

Превръщане на професионалната 

гимназия в център за предоставяне на 

образователни услуги – кариерно 

ориентиране, извънкласни дейности, 

занимания със спорт и др. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
Намаляващ брой на завършващите седми 

клас ученици за общината и региона. 

РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 
Демографски срив, обезлюдяване, ръст на 

миграцията, ниска степен на раждаемост и 

в резултат намаляване броя на учениците, 

което ще се отрази на държавния план – 

прием след основно образование. 

Част от учениците са с различен 

етнически произход и не владеят в 

достатъчна степен български език. 

Обучителни затруднения. 
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Б. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
 

1. В Професионална гимназия по техника и лека промишленост състоянието на 

персонала е следното: 

 

УЧЕБНА 2020/2021 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 английски език) 

2 
Висше магистър 

Висше бакалавър 

7 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по информатика и 

информационни технологии) 

1 Висше магистър 

8 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител  по биология и здравно 

образование) 

1 
Професионален 

бакалавър 

9 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител  по физика и астрономия) 

1 Висше магистър 

10 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по история и цивилизации) 

1 Висше магистър 

11 
Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 
1 Висше магистър 
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(Старши учител  по философски цикъл) 

12 

Старши учител, общообразователен учебен 

предмет в гимназиален етап 

(Старши учител по ФВС) 

1 Висше бакалавър 

13 

Учител, общообразователен учебен предмет в 

гимназиален етап 

(Учител по ФВС) 

0,5 Висше магистър 

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 

Учител, теоретично обучение 

(Учител по теория в професионално 

направление „Компютърни науки“) 

1 Висше магистър 

17 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Електротехника и енергетика“) 

2 Висше магистър 

18 

Старши учител, практическо обучение 

(Старши учител по практика в 

професионално направление 

„Електротехника и  енергетика“) 

1 
Професионален 

бакалавър 

19 

Учител, практическо обучение 

(Учител по практика в професионално 

направление „Електротехника и енергетика“) 

0,75 
Професионален 

бакалавър 

20 

Старши учител, теоретично обучение 

(Старши учител по теория в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

1 Висше магистър 

21 

Учител, теоретично обучение 

(Учител по теория в професионално 

направление „Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“) 

0,5 Висше магистър 

22 

Старши учител, практическо обучение 

(Старши учител по практика в 

професионално направление 

„Производствени технологии – текстил, 

облекло, обувки и кожи“) 

2 
Професионален 

бакалавър 

23 Ресурсен учител 1 Висше – магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Непедагогически специалисти с ръководни функции 
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24 Главен счетоводител 1 Висше магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Административен персонал 

25 Завеждащ административна служба 1 Средно 

26 Завеждащ учебни работилници 0,5 Висше магистър 

27 Касиер  1 Средно 

Работници 

28 

Технически сътрудник към Учебен център за 

подготовка на ученици за управление на 

МПС 

0,125 Висше магистър 

29 Домакин  0,25 
Професионален 

бакалавър 

30 Портиер 1 
Професионален 

бакалавър 

31 Огняр 1 Средно 

32 Чистач/хигиенист 4 

Висше-бакалавър 1 

Професионален 

бакалавър 1, 

Средно 2 

Всичко: 36,375  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: Обща численост на персонала: 36,375 

                                         в т.ч педагогически: 26,25;   в т. ч. непедагогически: 10,125.  

 

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 
1 Висше магистър 
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и литература) 

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 здр. обр.) 

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 философски цикъл) 

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 

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 
1 

Професионален 

бакалавър 
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направление „Електротехника и енергетика“) 

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 

23 Главен счетоводител 1 Висше магистър 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ: 

Административен персонал 

24 Завеждащ административна служба 1 Средно 

25 Завеждащ учебни работилници 0,5 Висше магистър 

26 Касиер  1 Средно 

Обслужващ и помощен персонал 

27 

Технически сътрудник към Учебен център за 

подготовка на ученици за управление на 

МПС 

0,125 Висше магистър 

28 Домакин  0,125 
Професионален 

бакалавър 

29 Огняр 1 Средно 

30 Чистач/хигиенист 4 

Висше-бакалавър 1 

Професионален 

бакалавър 1, 

Средно 2 

Всичко: 33,75  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: Обща численост на персонала: 33,75  

                                        в т.ч педагогически: 25;   в т. ч. непедагогически: 8,75. 

 

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 

 

19 

 

           

2. Квалифициран педагогически и непедагогически персонал. 

3. Педагогическите специалисти отговорно изпълняват професионалните си 

ангажименти.    

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

реализиране целите на учебно-възпитателния процес.   

 

СИЛНИ СТРАНИ 
Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители. Защитена ПКС (77,77%): 

1) V – 11 педагогически специалисти; 

2) IV – 7 педагогически специалисти; 

3) III – 2 педагогически специалисти; 

4) II – 1 педагогически специалист. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
Високи изисквания към собствената 

научна и педагогическа подготовка, 

изпълнение на личен план за развитие на 

педагогическия специалист. 

Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и 

наставничество, обмен на успешни 

педагогически практики, МО – където се 

обменят опит, идеи и се обсъждат 

трудностите, които срещат учениците при 

усвояването на учебното съдържание. 

Разширяване възможностите за 

вътрешноинституционална и извън-

училищна квалификационна дейност. 

Ефективност на работата на МО за 

повишаване подготовката на учителите и 

споделяне на добри практики. 

Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

Използване на учителското портфолио 

като инструмент за професионално 

развитие и оценка. 

Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. Използване на 

иновативни и интерактивни методи на 

обучение. 

Използване на съвременни образователни 

технологии за мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 

практиката. 

Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива.  

Преодоляване на рутината и формалното 

изпълнение на служебните задължения. 

Добро институционално взаимодействие. Възможност за кариерно развитие. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
Няма главни учители, подпомагащи 

ръководството на ПГТЛП. 

РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 
Няма. 

 

 

В. УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 
 

1. В ПГТЛП, гр. Попово се обучават ученици от VIII до ХІІ клас, съгласно 

утвърдените училищни учебни планове, разработени на основание утвърдени от 

МОН рамкови и типови учебни планове и програми. 

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

20 ученици. Обучението е едносменно. 
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3. 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. 

4. В ПГТЛП, гр. Попово  се провеждат държавни зрелостни изпити, държавни изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация, изпити за определяне на 

годишна оценка на ученици в самостоятелна и задочна форма на обучение, 

поправителни и приравнителни изпити. 

5. Учениците от професионалната гимназия участват активно в олимпиади по учебни 

предмети, за които са предвидени такива, както и в състезания и конкурси на 

общинско, областно, национално и международно ниво. 

6. Сравнителният анализ на общият успех показва следното: 

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

добрите оценки; 

2) броят на отсъствията, включително по неуважителни причини намалява.  

7. 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. 

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

професионално и др. 

9. Участие в проекти: 

1) проект „ЕРАЗЪМ +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор 

„Професионално образование и обучение“; 

2) проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от 

оперативна програма „НОИР“; 

3) проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, 

финансиран от оперативна програма „НОИР“, Дейност 6; 

4) проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на 

обучение“, финансиран от оперативна програма „НОИР“. 
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“; 

4) НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ 

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ“; 

5) НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“. 

6) НП „Изграждане на училищна STEM среда“. 
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7) 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“. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 
Добри резултати на ДЗИ и ДИ за 

придобиване на степен на ПК, съотносими 

към регионалните и националните, висок 

процент на прием във ВУЗ. 

Професионално обучение в гимназиален 

етап, насочено към усвояване на ключови 

професионални компетентности. 

Обучение в STEM професии/ 

специалности. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
Подкрепа на личностното развитие на 

учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане. 

Утвърден лидер в обучението по 

компютърна техника и технологии, 

приложно програмиране, моден дизайн, 

електротехника. 

Повишаване на капацитета на учителите 

за промяна на стила и методите на работа 

и ориентиране на обучението към 

потребностите на отделната личност. 

Спечелени и реализирани европейски 

проекти: 

 № 2016-1-BG01-KA102-023597 

„Млади професионалисти в 

информационните и комуникационни 

технологии“ с акроним „ICTPro“ в 

Торино, Италия; 

 №2017-1-BG01-KA102-035799 

„Практики за млади 

професионалисти“ с акроним „IT 

PraXis“ в Сицилия, Италия; 

 № 2018-1-BG01-KA102-047142 „Мода, 

красота и талант“ в Севиля, Испания; 

 № 2019-1-BG01-KA102-061339 „Да 

бъдеш успешен IT специалист“ с 

акроним „ITech_Pro“ в Сарагоса, 

Испания; 

 № 2020-1-BG01-KA102-078195 

„Духът на Испания през призмата на 

България – багри, мода, традиции“ в 

Севиля, Испания, предстои 

реализация. 

Продължаване работата по реализиране и 

разработване на нови проекти по  „Еразъм 

+“. Усвояване на средства по европейски 

проекти. Развиване на ключови 

професионални и езикови компетентности 

на учениците. Повишаване на 

самочувствието и мотивацията за работа 

на педагогическите специалисти. 

Спечелени и реализирани проекти по НП: 

 проект „Да бъдеш моделиер–технолог“ 

по НП „Модернизиране на системата 

на професионалното образование“, 

2016 г.; 

Усвояване на средства по национални 

програми. Създаване на естетична, 

ергономична и безопасна среда на 

възпитание и обучение. Усъвършенстване 

на професионални знания, умения и 
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 проект „Млади професионалисти в 

електротехниката“ по НП 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул 

„Модернизиране на системата на 

професионалното образование“, 2017; 

 проект „Да бъдеш успешен IT 

специалист“ по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, 

модул „Модернизиране на системата 

на професионалното образование“, 

2018 г.; 

 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“; 

 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“; 

 проект по НП ИКТ за доставка на два 

броя мултимедиен 55
" 

дисплей с 

компютър и touch клавиатура, 2018 г.; 

 доставка на оборудване и изграждане 

на безжична /Wi-Fi/ мрежа в 

ПГТЛП,  съгласно Решение № 720 от 

11.10.2018 г. на МС, 2018 г. ; 

 изградена система за сигурност и 

видеонаблюдение по НП „Създаване 

на достъпна архитектурна среда и 

сигурност в училище“, Модул II 

„Сигурност в училище“, 2018 г. 

компетентности в реална работна среда. 

Осигуряване на свободен, неограничен и 

равен достъп до образование. Дългого-

дишни традиции и резултати в 

образователната дейност, съобразена със 

социално-икономическото развитие на 

региона. Ритуализация на училищния 

живот. 

Сътрудничеството с родителите,  

структуриране и дейност на обществения 

съвет и училищното настоятелство, 

изпълнение на инициативи и съвместни 

дейности. 

Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба. 

Актуализиране на училищните политики. 
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Информация за дейността на ПГТЛП чрез 

поддържане на актуален сайт и местните 

печатни и електронни медии. 

Непрекъснат мониторинг на дейностите в 

образователния процес и своевременно 

предприемане на действия за неговото 

подобряване. 

Добра координация и обмен на 

информация между класни ръководители, 

педагогически съветник и ръководството 

на гимназията при работа с учениците с 

проблемно поведение и в риск от 

отпадане. 

Оптимизиране на екипната работа в 

различни направления. 

 

Осигурени здравословни и безопасни 

условия за опазване на живота и здравето 

на участниците в образователния процес. 

Целенасочени дейности за поддържане и 

издигане имиджа на ПГТЛП. 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
Разработване на проекти по европейски 

програми не само за учениците, но и за 

педагогическия персонал, чрез обмяна на 

опит. 

РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 
Няма. 

 

 

Г. МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 
 

ПГТЛП разполага с много добра МТБ. 
Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение. Монтирано е платформено 

съоръжение за инвалиди. 

Професионалната гимназия разполага с охранителни камери за 16 учебни кабинети и 

прилежащите зони: учебен двор, спортна площадка, вход и изход, коридори и 

фоайета. 

Регистриран е учебен център за обучение на кандидати за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС. 
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“. 
ПГТЛП разполага със собствени приходи от такси, свързани с обучение на кандидати 

за придобиване на правоспособност за управление на МПС за ученици от други 

специалности и външни лица. 
В началото на учебната 2015/2016 г. се извърши основен ремонт и модернизиране на 

две учебни работилници по специалност „Конструиране, моделиране и технология на 

облекло от текстил“ чрез спечелен проект по НП „Модернизиране на системата на 

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

работилница по диагностика и учебна практика по специалността 

„Електрообзавеждане на транспортна техника“ чрез спечелен проект по НП 
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„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на 

системата на професионалното образование“. 
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“. 

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“. 
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“. 
През юни – юли 2018 г. се извърши основен ремонт на физкултурния салон на 

ПГТЛП, финансиран от инвестиционната програма на МОН за 2018 г. 
През септември – октомври 2018 г. се извърши основен ремонт на покрива на 

учебната сграда на ПГТЛП, финансиран от инвестиционната програма на МОН за 

2018 г. 
През април – май 2019 г. се извърши основен ремонт на учебната сграда на ПГТЛП, 

чрез поставяне на фасадна топлоизолация, финансиран от инвестиционната програма 

на МОН за 2019 г. 
През юни – юли 2020 г. се извърши основен ремонт на отоплителната и 

електрическата инсталация на учебната сграда на ПГТЛП, финансиран от 

инвестиционната програма на МОН за 2020 г. 
В момента ПГТЛП разполага с 3 оборудвани компютърни кабинети, 7 учебни 

кабинети с интерактивни дъски, компютри/лаптопи с интернет и мултимедия във 

всички кабинети. 

През 2021 г. предстои реализиране на проект по НП „Изграждане на училищна STEM 

среда“, свързан с изграждане на „Център за дигитални създатели ETech&Art“. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 
Много добра МТБ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
Осъвременяване на МТБ и продължаване 

внедряването на иновации на базата на 

ИКТ. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
Няма. 

РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 
Няма. 

 

 

Д. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 
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     Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово е държавно 

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

средства ПГТЛП получава и чрез работа по различни европейски проекти, национални 

програми, спонсорство, дарения и др. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 
Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани 

бюджети. Усвоени средства от европейски 

проекти и национални програми, средства 

от собствени приходи. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
Усвояване на средства по проекти. 

Стимулиране на дарителската дейност. 

Обективност, публичност и достъпност 

при управление на бюджета. 

Мониторинг на отчетността пред общото 

събрание. 

Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за 

облекло. 

Гъвкаво използване на системата за 

оценяване на постигнатите резултати от 

труда на педагогическите специалисти и 

за определяне на ДМС на педагогическите 

специалисти и непедагогически персонал. 

 

СЛАБИ СТРАНИ 
Няма. 

РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 
Няма. 

 

 

Е. ПАРТНЬОРСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

1. ПГТЛП, гр. Попово реализира много успешно сътрудничество с ОЗД към дирекция 

„Социално подпомагане“. 

2. Работа при необходимост с детска педагогическа стая към РУП, гр. Попово. 

3. Сътрудничество с ОбКБППМН. 

4. Реализация на съвместни проекти и програми с община Попово, фирмите, спортните 

и туристически дружества и клубове в града. 

5. Реализираха се интеграционни връзки с базовите заводи „РОДИНА – ПОПОВО“ 

ООД, „ДЕСИСЛАВА“ ЕООД, СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА–ПОПОВО 21 ВЕК“, 

„КИРОВ ГРУП“ ООД, „ИНЖСЕРВИЗ“ ООД, „АЛКО КАР“ ЕООД, „ТЕО КАР“ 

ЕООД, ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“, „ПИ СИ ХЕЛТ“ ООД, „ДЕНЕВ 

КОМПЮТЪРС“ ЕООД, „СИ ДЖИ ТРАНС“ ЕООД, „СТАНЕВ 999“ ЕООД, „СКАТ 

ТЕЛЕКОМ“ ООД и други представители от местния бизнес за по–пълноценно 

усвояване на уменията и компетенциите по съответните професии/специалности. 

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

с общината и организациите на градската общественост. 

7. Засилиха се интеграционните връзки с другите училища в града, областта и 

страната. Утвърдиха се контактите с ТУ Габрово, РУ „Ангел Кънчев“ Русе, ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“, ШУ „Еп. Константин Преславски“, ТУ Варна, ВМУ 

Варна, Тракийски университет Стара Загора и други висши учебни заведения. 
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8. Реализира се обмяна на иновации между ПГТЛП и Образцова МГ „Акад. Кирил 

Попов“ гр. Пловдив по НП „Иновации в действие“. Предстои реализиране на 

сътрудничество на иновативна ПГТЛП, гр. Попово с иновативна НПТГ „Шандор 

Петьофи“, гр. Разград и ПГ по механоелектротехника, гр. Ловеч по НП „Иновации в 

действие“. 

 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) 
 

     Външните фактори имат негативно въздействие върху развитието на 

образователната система, което се изразява в дисхармония между мисията на ПГТЛП и 

очакванията и изискванията към качеството на образование. Училището като 

институция функционира в условията на агресивна среда, която оказва силно влияние 

върху личността на учениците, мотивацията им за учене, а също така и върху 

поведението им. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на 

адекватна и успешна реакция за преодоляване на отрицателното въздействие. 

Анализ на тенданциите на външната среда: 

 

Среда Тенденции Последствия 

Политическа ЗПУО–образованието е национален 

приоритет. 

 

Качествена промяна във 

философията на образовател-

ната система: нова образовател-

на структура, организация на 

обучение, гъвкавост и свобода 

на учебните планове и програ-

ми, ново отношение към 

ученика и учителя и неговата 

квалификация и кариерно 

израстване, оптимизирана сис-

тема на оценяване, форми за 

цялостна и индивидуализирана 

подкрепа на учениците и др. 

Икономическа Социални неравенства – ниски 

доходи на семействата, безработни 

родители. 

 

Ученици напускат училището – 

семействата заминават в 

чужбина. Недостатъчна мате-

риална осигуреност на ученика. 

Социална Влошаване на демографските 

показатели. 

Ниска заинтересованост на 

родителите. 

 

Намаляване броя на учениците. 

Нарастване на социалните 

различия между учениците. 

Очертаваща се криза за 

учителски кадри. 

Технологична Подобряване на технологичното 

обезпечаване на образованието: 

ИКТ, интернет, електронни 

ресурси. Промяна във визията и 

съдържанието на технологиите. 

Добра материална база, 

съдържаща условия за 

повишаване на качеството и 

ефективността на образовател-

ния процес. 
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Законова ЗПУО и държавни образователни 

стандарти. 

Осигуряване на прозрачност и 

предвидимост на политиките, 

които се предприемат в с-мата. 

Постигнат разумен баланс 

между нормативност (рамка) и 

овластяване и свобода на 

отделните участници в процеса 

на училищното образование–

училища, учители, родители, 

ученици. 

 

Изводи: Анализът показва, че релацията „силни страни – възможности“ има по-

голяма тежест, което определя стратегия за развитие, насочена към затвърдяване 

и развитие на завоюваните позиции и разкриване на нови перспективи. 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 

ИНОВАТИВНА ПГТЛП  
 

     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. 

 

ВИЗИЯ 
 

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

се развива като иновативна професионална гимназия 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. Постигането на качествен образователен процес ще се реализира с помощта на 

висококвалифицирани педагогически специалисти, които имат съвременно мислене 

и успешно прилагат стандартите на ЗПУО. 

 

3. С автономията, която ни позволява ЗПУО, ще продължаваме да разработваме 

съвременни учебни програми по РПП за придобиване на компетентности, в 

съответствие с потребностите на пазара на труда и интересите на учениците. 

 

4. Ще приложим различните форми на обучение – дневна, задочна, самостоятелна, 

обучение чрез работа (дуална система на обучение), с цел да отговорим на 

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

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 
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5. Ще продължим да модернизираме учебната и спортната база за постигане на 

заложените в нашата мисия приоритети.  

 

6. Ще изградим „Център за дигитални създатели ETech&Art“, чрез преструктуриране 

целият втори етаж на училището и трансформиране на 6 учебни кабинети в: 

1) лаборатория по Приложно програмиране – персонални работни места за 

учениците и учителя с лаптоп  (1:1), стени за бележки и описание на алгоритми, 

презентационен център,  режим на учене „преживяване“; 

2) лаборатория по Компютърна техника и технологии – два специализирани 

тренировъчни стенда с WEB базирана интерактивна система с LCD дисплей, 

комплект инструменти и две лабораторни маси. Учениците работят прави, 

режими на учене „преживяване“ и „огнище“; 

3) лаборатория по Роботика и сензорни системи – масивни маси със захранване 

за практическа работа, оформяне на 4 работни центъра с осигурен лаптоп, 

учениците работят прави, презентационен център за учителя, интерактивен 

дисплей, стени за чертане на скици, специализирана апаратура, комплекти по 

електроника и електротехника, роботика, сензорни системи, специализиран 

софтуер, режими на учене „преживяване“ и „огнище“; 

4) лаборатория по Графичен дизайн и Мода – ансамбъл от дигитални зони, 

оборудвани за работа по двойки, 6 лаптопи/таблети със специализиран софтуер 

и достъп до офис техника, работен център за учителя, режими на учене 

„преживяване“ и „огнище“; 

5) аудиториум – презентационен център, където учениците представят крайни 

резултати от проектна/екипна дейност, обособени позиции на лектор и 

аудитория с 20 седящи места, интерактивен дисплей, софтуерна система за 

връзка с таблети/нотбуци със сензорни екрани за учениците (1:1), озвучаване, 

режим на учене „на върха“. Обособени пространства за излагане на материали и 

създадени от учениците арт-проекти; 

6) зона за екипна работа на учениците – обособяване на 4 офис-острова за работа 

с компютър, акцентирани в цветово решение, стени за писане и скициране в 

хода на дискусии, облачна среда, режим на учене „огнище“.  

 

7. Дизайнът на учебното съдържание в ETech&Art центъра ще бъде базиран на 

комбиниран подход, при който предвиденото за изучаване съдържание по 

предметите за професионална подготовка и предметите от природонаучният цикъл 

и математика се допълва с разработване на интегрирано учебно съдържание, 

базирано на създаването на дигитални продукти и въвеждане на нов учебен 

предмет. Работата по учебни проекти ще бъде доминираща за ефективното 

използване на ETech&Art центъра. Предвижда се учениците от 8 до 12 клас да 

работят по различни учебни проекти в рамките на учебната година.  

 

8. 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. 
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9. Ще се ръководим от етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който 

участват педагогическият и общественият съвет. 

 

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

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

педагогически специалисти, представители на обществения съвет и на местните 

общности. 

 

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

 

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

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 

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

инициативите, свързани с миналото и традициите на Попово и на родината ни. 

 

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. Реализиране на модерен и ефективен учебен процес чрез използване на динамичен 

модел на работа в богата на технологии среда. Съчетават се възможностите на 

средата, разнообразни методи на преподаване, различни организационни форми, 

интегриране на технологии и използване на учебно съдържание, с цел поставяне на 

ученика в активна позиция. 

 

3. Изграждане на работни места в ETech&Art центъра, които са практически и 

симулационно ориентирани, което ще стимулира изследователският подход при 

обучението, както и модел, основан на тестване и критично мислене. Центърът ще 

предостави работа на учениците по създаване на приложни проекти, които решават 

реални казуси и проблеми на бизнеса и бита на съвременния човек и общество. 

 

4. Фокус на учебното съдържание е създаване на дигитални проекти и технологични 

решения с три акцента – инженерни науки, технологии и арт изкуство. 

 

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

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

 

6. Спечелване и успешна реализация на различни европейски и международни 

проекти. 
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7. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 

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

общуване и правилно поведение в обществото. 

 

9. 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. 

 

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

здравословен начин на живот. 

 

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

самоусъвършенстване през целия живот. 

 

12. 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. 

 

 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, 

ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 г.   
 

     Развитие на професионалната гимназия като център за придобиване на знания 

в областта на инженерните науки, технологиите и изкуството, като образователна 

институция, която предлага иновативно образование и дейности, които в по-

висока степен отговарят на потребностите на младите хора. 

 

ПРИОРИТЕТИ 
 

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

развитие на ПГТЛП, гр. Попово се определят следните основни приоритети: 

1. Осигуряване на качествено образование за постигане на държавните образователни 

стандарти. 

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

за отговорно поведение в гражданското общество. 
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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. 

 

 

ПРИОРИТЕТ № 1 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ДОС 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности, с оглед 

максимално развитие потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна 

социална реализация. 

2. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знания, 

формиране на компетентности и развитие на умения за учене през целия живот. 

3. Осъществяване на обучение в следните професионални направления: 

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

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

компютърна техника“, „Компютърни науки“ и „Аудио-визуални изкуства и 

техники; производство на медийни продукти“. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Мотивация на учениците да се занимават повече с математика, технически 

дисциплини, информационни технологии, да придобиват дигитални умения и 

цифрови компетентности. 

2. Мотивация на учениците за усъвършенстване на професионални знания, умения и 

компетентности по специалността, особено по отношение на тяхната адекватност на 

пазара на труда. 

3. Изграждане на умения за самостоятелна творческо – познавателна дейност. 

4. Осъществяване на ефективни комуникации в работен екип и динамична работна 

среда – формулиране на проблеми, задаване на въпроси, представяне на проекти, 

презентиране на творчески разработки. 
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5. Покриване и надвишаване на изискванията за успех на държавните образователни 

стандарти. 

6. Участие и класиране в регионални, национални и международни състезания, 

конкурси и олимпиади. Индикатор ще бъде класирането в НК „Млади таланти в 

модата“, НС по приложна електроника „Мога и зная как“, Международното 

състезание „Бобър“, Европейското математическо състезание „Кенгуру“. 

7. Повишаване на ключови умения и компетентности на учителите. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез: 

1) повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; 

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 гимназията. 

2. Обучението в ETech&Art центъра да се базира на три разновидности на уроци и 

работа по учебни проекти. Уроците да бъдат планирани като методични единици с 

гъвкава структура и разширена времева рамка: 

1) традиционен урок с интерактивни елементи: Работи се по един учебен 

предмет в една паралелка с учител. Времетраене – два учебни часа. Основен 

подход в преподаването е фасилитиране – насочване, подкрепа и улесняване на 

ученето. Използва се комбинация от фронтална (лекция и беседа), групова 

(демонстрация, упражнения и презентиране) и самостоятелна работа (решаване 

на задачи). Може да се реализира като семинар, с акцент върху дискутирането и 

обратната връзка между участниците;  

2) бинарен урок: Работи се по два учебни предмета с две паралелки и двама 

учители. Времетраене – четири учебни часа в две части по 90 мин., за 

затвърждаване на знания и умения с акцент върху разбиране и прилагане. 

Реализира се чрез групова работа в комбинация със самостоятелна. Основен 

подход в преподаването е тюторинга – подкрепа на обучаемите за 

самостоятелно формиране и развиване на практически умения. Може да се 

реализира като уъркшоп в екип от учител-тютор (теоретична подготовка) и 

учител-наставник или специалист от бизнеса (практическа подготовка). 

Подходящи методи са инструктиране, консултиране, практическа задача–карта, 

експериментиране; 

3) интегрирани уроци: С участието на повече от двама преподаватели и с 

продължителност от няколко комбинирани учебни часа. Подходящо е 

прилагането на два подхода на преподаване – коучинг (за развиване на 

професионални умения) и супервизия (за надграждане на развити умения). 

Подходящи методи са решаване на казуси, моделиране, симулация, тестиране.  
3. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

4. Използване на иновации в процеса на обучение. Изследователската работа на 

учениците да се планира в хода на проектно-базираното обучение. 

5. Компетентности за създаване на дигитални проекти и технологични решения. 
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6. Актуализиране на учебното съдържание. 

7. Разработване на цялостен технологичен комплекс, включващ сектори: 

 Приложно програмиране. 

 Роботика и сензорни системи. 

 Компютърна техника и технологии. 

 Графичен и моден дизайн. 

8. Реализиране на иновация „Роботика и сензорни системи“ за учебните години: 

2020/2021; 2021/2022;2022/2023: 

1) въвеждане на нов учебен предмет „Роботика и сензорни системи“ (X– XII клас) 

по РПП – практика; 

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

учебните предмети БЕЛ, Чужд език – АЕ, Чужд език – РЕ и Чужд език по 

професията – АЕ (X – XII клас); 

3) използване на метода дизайн мислене, чрез който се развиват уменията на 21 

век, работа в екип, експериментиране и решаване на проблеми, креативност, 

превръщане на учениците в активна страна в процеса на обучение. 

9. Мотивация на учениците за активно учене. 

10. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 

11. Домакинство, организиране и провеждане на НК „Млади талантн в модата“. 

12. Домакинство и демонстриране на иновация „Роботика и сензорни системи“ по 

НП“Иновации в действие“. 

13. Провеждане на допълнителни дейности с изявени ученици. 

 

 

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 на тяхната работоспособност и 

активност и развиване на основните качества, способстващи за разширяване на 

двигателната култура и умствената им активност. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

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

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. Ден на ученическото самоуправление. 

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

5. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и сектите. 

6. 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 втори 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 
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1. Утвърждаване на ПГТЛП, гр. Попово  като център за придобиване на знания в 

областта на инженерните науки, технологиите и изкуството. 

2. Създаване на „Център за дигитални създатели ETech&Art“. За реализиране на 

модерен и ефективен учебен процес се предвижда използване на динамичен модел 

на работа в богата на технологии среда.  

3. Съчетават се възможностите на средата, разнообразни методи на преподаване, 

различни организационни форми, интегриране на технологии и използване на 

учебно съдържание, с цел поставяне на ученика в активна позиция.  

4. Утвърждаване на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитание 

в родолюбие и уважение към общочовешките ценности. 

5. 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. Мотивация на учениците за усъвършенстване на професионални умения и 

компетентности по специалността, особено по отношение на тяхната адекватност на 

пазара на труда. 

2. Мотивация на учениците да се занимават повече с математика, технически 

дисциплини, информационни технологии, да придобиват дигитални умения и 

цифрови компетентности. 

3. Изграждане на умения за самостоятелна творческо – познавателна дейност. 

4. Осъществяване на ефективни комуникации в работен екип и динамична работна 

среда – формулиране на проблеми, задаване на въпроси, представяне на проекти, 

презентиране на творчески разработки, с оглед максимално развитие потенциала на 

всеки ученик и възможност за пълноценна реализация. 

5. Повишена увереност в собствените възможности и самочувствие на учениците. 

6. Участие и класиране в регионални, национални и международни състезания, 

конкурси и олимпиади. Индикатор ще бъде класирането в НК „Млади таланти в 

модата“, НС по приложна електроника „Мога и зная как“, Международното 

състезание „Бобър“, Европейското математическо състезание „Кенгуру“. 

7. Насърчаване на иновации и предприемачество. 

8. Повишаване на относителния дял на реализираните ученици по специалността. 

 

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. Разработване на: 

1) интерактивни дигитални учебни ресурси;  

2) учебни проекти и методически насоки за тяхното реализиране; 

3) интегрирани уроци; 
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4) ново учебно съдържание по нов учебен предмет;  

5) лабораторни ръководства.  

6. Предоставяне работа на учениците по създаване на приложни проекти, които 

решават реални казуси и проблеми на бизнеса и бита на съвременния човек и 

общество.  

7. С помощта на електрониката и роботиката, изследвания, експерименти и анализи, 

учениците да създават икономически и технологични решения, основани на 

предпоставката за интелигентно, интегрирано и приобщаващо управление на 

природните ресурси и инфраструктурите. Възлагането на разнообразни и 

привлекателни работни задачи в приятна учебна среда ще ги мотивира за 

придобиване на нови знания и специфични умения в областите на хардуерен дизайн, 

облачни технологии, роботика и сензорни системи, изкуствен интелект. 

8. Организиране на тържества, празници и чествания, свързани с живото и дейността 

на гимназията, града, страната и света.  

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

10. Утвърждаване на традиции и символи на ПГТЛП.  

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

 

 

ПРИОРИТЕТ № 4 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ 
 

     Подпомагане на професионалният избор на учениците и подготовката им за 

професионална реализация, в съответствие с възможностите на образователната 

система и пазара на труда. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Аргументиран професионален избор на учениците, завършили основно образование. 

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 дейността на ПГТЛП и 

предлаганите професии/специалности, на „Центъра за дигитални създатели 

ETech&Art“, разпространението им по медиите. 
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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 гимназията, изграденият „Центъра за дигитални създатели 

ETech&Art“ и представяне на успехите и постиженията на учениците. 

4. Поддържане на web – сайта на ПГТЛП и информационен бюлетин. 

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

висши учебни заведения, дирекция „Бюро по труда“, дирекция „Социално 

подпомагане“. 

6. Сключване на договори за интеграционни връзки във връзка с провеждане на 

учебна и производствена практика с фирми и предприятия 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 
 

1. Учениците да придобият знания, умения и компетентности по професии и 

специалности. 

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

за реализация. 

3. Пространството и технологията в ETech&Art центъра ще изградят допълнителни 

дигитални и компютърни умения сред учениците, ще стимулират тяхната 

креативност и въображение.  

4. ETech&Art центърът ще позволи едно по-детайлно, ясно визуализирано и 

практически ориентирано усвояване на теоретичните познания в STEM 

дисциплините. 

5. Продължаващото професионално обучение ще повиши съответствието на курсовете, 

с настоящите и бъдещи нужди на пазара на труда. 

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

продължаващото професионално обучение. 
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7. Подобряване на гражданската информираност и мотивиране за участие в 

продължаващо професионално обучение. 

8. Повишаване на медийният интерес и активизиране на обществения диалог по 

проблемите на продължаващото професионално обучение. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

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

пазара на труда в общината, областта и страната. 

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

в процеса на продължаващо професионално обучение. 

3. Подобряване на квалификацията на педагггогическите специалисти в областта на 

продължаващото професионално обучение. 

4. 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 ПГТЛП в обучението и възпитанието 

на учениците. 

2. Оказване на помощ и съдействие от страна на училищното настоятелство при 

решаване на основните приоритети на гимназията. 

3. Активно включване на общественият съвет при решаване на значими въпроси. 

4. Активно включване на обществеността и фирмите–партньори в живота и дейността 

на професионалната гимназия. 

5. Популяризиране дейността на гимназията 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. Обсъждане и разработване на становище и препоръки за подобряване на работата на 

учениците и опазване здравето и живота им. 
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6. Развитие на дарителска дейност и осъществяване на взаимовръзка с фондации, 

творчески съюзи и държавни и частни фирми. 

7. Взаимодействие с обществеността и фирмите при решаване на образователни 

проблеми. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

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

писмени, контролни и класни работи. 

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

и родители. 

3. Индивидуална работа с ученици и родители. 

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

5. Планираме провеждане на „Отворени врати“, с цел привличане на родителите за 

посещение на уроци, участие в работата по проекти и организирани в 

ETech&Art  центъра мероприятия, състезания, конкурси. 

6. Ангажираността на работодателите ще бъде насочена в областта на рекламата, 

уъркшопа (работилница) и финансовa помощ. Уъркшопа ние определяме като 

интензивно учебно мероприятие, на което участниците имат възможност да открият 

за себе си, какво знаят и умеят повече и да научат нещо от хора, с опит и мотивация. 

В обучението, което ще бъде проектно-базирано, не само се постига самоувереност, 

но се акумулира и мотивация за успех. Водещи на уъркшопите ще бъдат 

представители на нашите бизнес партньори, доказали се в своята област. Темите на 

обученията по мода ще бъдат свързани с процеса на създаване на облекло, като 

идеята е да се направи „Представителен Уъркшоп“ на който да се покажат всички 

изработени изделия под формата на ревю и изложба. Темите на обучения по 

Роботика и сензорни системи ще бъдат свързани с програмиране на робот за 

извършване на предварително зададени условия/цели и представяне в реална и 

виртуална среда, под ръководството на работодатели. Чрез тези уъркшопи ще 

можем да рекламираме не само потенциала на ETech&Art центъра, но и резултатите 

от обучението в него.  

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

другите учебни заведения. 

8. Съвместни дейности с обществения съвет и училищното настоятелство. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  7 

РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Откриване на възможности за развитие на ПГТЛП, подобряване на материално – 

техническа база и  усъвършенстване на методиката на обучение, чрез овладяване на 

чужд опит. 
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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. Организиране участието на ученици в търсенето и разработването на проекти. 

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

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

атрактивни образователни средства. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Регистриране на ПГТЛП в бази данни за търсене на партньори. 

2. Информиране на членовете на педагогическия съвет за всички постъпили 

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

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

разпространяват резултатите от проекта. 

4. Рекламиране на проектите на интернет сайта на ПГТЛП www.pgtlp-popovo.info. 

 

 

ПРИОРИТЕТ №  8 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 

КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване 

на мотивация за самоусъвършенстване на педагогическите специалисти. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения в съответствие с динамиката на 

общественото развитие и новите образователни изисквания, с използване на ИКТ в 

учебния процес. 

3. Реализиране политиката на гимназията за осигуряване на напредък и подобряване 

на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране. 

4. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в 

съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на 

възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и 

кариерното му развитие. 
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5. Създаване на условия за превръщане на ПГТЛП в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики. 

6. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 

педагогическия специалист. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Стимулиране на педагогическите специалисти към самоподготовка и 

усъвършенстване, към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит. 

2. Повишаване на ключови умения и компетентности на учителите. 

3. Повишаване на самочувствието им и мотивацията за работа. 

4. Подобряване на професионалното портфолио. 

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

допълнително стимулиране. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

1. Участие на педагогическите специалисти 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. 

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите. 

5. Обучения на ETech&Art екипа по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. 

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

 

 

ПРИОРИТЕТ №  9 

СОЦИАЛНО–БИТОВА И ФИНАНСОВО–СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 
 

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 МТБ. 

4. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал в училище и извън него. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
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1. Създаване на много 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. 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. Продължаване подобряването на МТБ, освен със средства от делегирания бюджет 

на ПГТЛП и чрез средства по различни проекти и програми. 

2. Естетизиране района на гимназията. 

3. Кандидатстване за разпределение на средства за направа на газова и отоплителна 

инсталация на физкултурния салон и покривни работи на зали за шахмат и тенис на 

маса от инвестиционната програма за капиталови разходи на МОН за 2021 г. 

4. Изграждане на „Център за дигитални създатели ETech&Art“ до септември 2021 г.  

5. Изграждане на актова зала на гимназията. 

6. Ремонт на топла връзка и на учебни работилници. 

7. Изграждане на тенис корт и подобряване на спортната площадка. 

8. Адаптиране и изграждане на санитарни възли за инвалиди – мъже, 1 етаж и жени, 3 

етаж. 

9. На двете врати вход/изход да се монтират системи за контрол на достъпа, които 

включват контролер, IP домофон, аварийни бутони, бутон Exit, четци, захранващ 

блок, суичове и безконтактни чипове (карти). 

10. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи. Обзавеждане на нови учебни кабинети 

по: история и цивилизации, философски цикъл, английски език. 

11. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката. 

12. Запознаване на всички ученици, педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал с правилата за безопасност на движението по пътищата в и около района 

на гимназията. 

13. Запознаване на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд и извършване на всички регламентирани инструктажи. 

14. Провеждане на практически занятия с всички ученици, педагогически специалисти 

и непедагогическия персонал за действия при бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари. 

15. Запознаване на целият колектив с досие за противопожарна безопасност, 

съдържащо всички необходими планове, заповеди и инструкции. 

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

17. Работа по привличане на спонсори. 

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТЛП 
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1. Чрез средства от делегираният бюджет на ПГТЛП. 

2. Чрез средства от инвестиционната програма на МОН. 

3. Чрез средства от спечелени проекти по националните програми на МОН. 

4. Чрез средства от спечелени европейски проекти по „Еразъм +“. 

5. Чрез средства от наеми. 

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

чрез предаване на вторични суровини на ненужни активи, обучение на външни лица 

за придобиване на правоспособност за управление на МПС, кат. В. 

7. Чрез дарения. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

Стратегията за развитие на ПГТЛП, гр. Попово се актуализира в началото на 

всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на 

работа в професионалната гимназия или на нормативната уредба  

 
Неразделна част от стратегията е ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТЛП ЗА ПЕРИОДА  

2020 – 2024 г. и ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГТЛП, гр. ПОПОВО е ПРИЕТА от 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ с ПРОТОКОЛ № 13 от 10.09.2020 г. СЪГЛАСУВАНА 

е от ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ на ПГТЛП с ПРОТОКОЛ № 4 от 10.09.2020 г. 

УТВЪРДЕНА е със ЗАПОВЕД № 841 от 10.09.2020 г. на ДИРЕКТОРА на ПГТЛП. 

КАЧЕНА е на ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА на професионалната гимназия 

www.pgtlp-popovo.info 
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