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Настоящата Стратегия е приета с Решение № 2 на Педагогическия съвет - Протокол № 17/ 29 

август 2017 г., утвърдена със заповед на директора № РД-10-921/29 август 2017 г. и одобрена с 

Решение № 1 на Обществения съвет – Протокол № 5/07 септември 2017 г.; изменена и допълнена с 

Решение № 1 на Педагогическия съвет - Протокол № 14/31 август 2018 г., утвърдена със заповед на 

директора № РД-10-730/31 август 2018 г. и одобрена с Решение № 1 на Обществения съвет - 

Протокол № 4/03 септември 2018 г. - вх. № ОС-02-2059/03 септември 2018 г.; изменена и допълнена 

с Решение № 2 по т. 2 на Педагогически съвет - Протокол № 17/10.09.2019 г.; одобрена с Решение № 

1 на Обществения съвет - Протокол № 12/10.09.2019 г. - вх. № ОС-02-2495/10.09.2019 г., утвърдена 

със заповед на директора № РД-10-878/11 септември 2019 г. и изменена и допълнена с Решение № 1 

на Педагогически съвет - Протокол № 13/ 04.09.2020 г.,  одобрена с Решение № 1 на Обществения 

съвет - Протокол № 7/ 10.09.2020 г., утвърдена със заповед на директора № РД-857/11 септември 

2020 г. 
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящата стратегия проектира развитието на ОУ „Екзарх Антим І”, гр. Пловдив през 

следващите четири години чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, 

средствата и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България  и принципите на общото Европейско образователно 

пространство. 

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна 

в статута на училището, което да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно 

развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за 

самостоятелно усвояване на знания.  

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите 

училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири 

приоритетни стълба в доклада на ЕК по образование: 

▪ Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/ 

▪ Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения /”да се учим да правим”/ 

▪ Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели /”учене за да живеем в разбирателство с другите”/ 

▪ Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим 

да бъдем”/  

Нормативна основа на настоящата стратегия са:  

1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

„ЕВРОПА 2020”  

2. Стратегия за развитие на образованието в Община Пловдив 2017 – 2022 година 

3. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020);  

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

България за периода 2015-2020  

5.  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри  

6. Национален план за изпълнение на дейностите по национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри (2014-2020)  

7. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година  

8. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.  

9. Държавни образователни стандарти: 
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● за предучилищно образование; 

● за усвояването на българския книжовен език; 

● за учебния план; 

● за общообразователната подготовка; 

● за приобщаващото образование; 

● за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

● за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

● за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното 

образование; 

● за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; 

● за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване; 

● за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала; 

● за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

● за управление на качеството в институциите; 

● за инспектиране на детските градини и училищата; 

● за финансиране на институциите; 

● за нормирането и заплащането на труда; 

● за организация на дейностите в училищното образование; 

Настоящата стратегия се разработва в отговор на следните предизвикателства: 

● образователна реформа в България за предучилищното и училищното образование; 

● предоставяне на автономия за провеждане на образователни политики и програми, 

самоуправление и децентрализация;  

● предоставяне на автономията на училището да разработва училищни учебни планове, 

учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната 

програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците чрез 

използването и въвеждането на иновативни елементи; 

● иновативност и ефективност в педагогическите практики; 

● интегритет на науките (изучаване на учебни предмети от областта на глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на 

личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда) 

● осигуряване на приобщаващо образование; 

● прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование  
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● въвеждане на органи за граждански контрол на управлението, съуправлението и помощни 

консултативни органи; 

● квалификацията, кариерното развитие и атестацията на педагогическите специалисти; 

● управление на качеството в институциите; 

 

2. ИСТОРИЯ И СТАТУТ  

 

Основно училище „Екзарх Антим І“ е създадено през 1929 година и отваря врати на 

07.10.1930 г. Броят на учениците тогава е 420 и нараства.  Новопостроената сграда се оказва 

тясна. Това принуждава учителския състав и родолюбиви граждани да търсят средства за 

изграждане на допълнително крило на сградата. През 1950-1951 г. по предложение на отдел 

Народна просвета и по решение на ГНС училището се трансформира от начално в основно. 

Открита е полудневна детска градина с две групи и училищна занималня. Общински съвет гр. 

Пловдив удостоява два пъти ОУ “Екзарх Антим І“ с почетен знак на града. 

Основно училище „Екзарх Антим І”, град Пловдив е институция в системата на 

предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират 

деца и ученици и се осигуряват условия за задължително предучилищно образование, 

завършване на клас, етап и степен на образование. Училището е общинско, като сградният фонд 

и материална база са предоставени от Община Пловдив на училището за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление. Училището е дневно, неспециализирано - според вида на 

подготовката, а според етапа или степента на образование е основно (I до VІІ клас включително). 

Училището е юридическо лице с идентификационен номер по БУЛСТАТ, със седалище в град 

Пловдив и официален адрес: град Пловдив, Район „Централен”, ул. „Захари Стоянов” № 86.  

С решение на Министерски съвет от м. август 2019 г. Основно училище „Екзарх Антим І”, 

град Пловдив е включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 

2019/2020 година с проектно предложение „Учене навсякъде по всяко време”. Иновацията 

предвижда нови елементи по отношение на организацията на обучението, организацията на 

образователната среда, два нови метода на преподаване (въвеждането на метода МОНТЕСОРИ в 

една паралелка в 1 клас с 22 ученици и проектно-базирано обучение в две паралелки в 5 клас с 

общ брой 52 ученици), нов учебен план за учениците в 5 клас и нова учебна програма за обучение 

по учебен предмет от областта на глобалното, гражданското и интеркултурното образование в 5 

клас в избираемите учебни часове ГАИТ. 

С решение на Министерски съвет от м. август 2020 г. Основно училище „Екзарх Антим І”, 

град Пловдив е включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 
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2020/2021 година с проектно предложение „Посланията на ученето – назовани с безброй имена”. 

Иновацията предвижда нови елементи по отношение на организирането по нов начин на 

обучението и образователната среда за 2 паралелки в начален етап (44 ученици) и 3 паралелки в 

прогимназиален етап (74 ученици): за начален етап: обособяване на образователни зони в стаята 

и оформяне на два къта: за почивка и за експерименти, а утвърдените от МОН  учебни комплекти, 

се допълват със специфични за метода Монтесори материали; за прогимназиален етап: 5 клас: 

модел „1:1“ - виртуална класна стая (Google Classroom); 6 клас: класна стая, в която учениците 

използват преносими устройства за обучението от областта на глобалното, гражданското и 

интеркултурното образование в избираеми учебни часове. Иновацията включва и два нови 

метода на преподаване: за начален етап: метода Монтесори - прилага се тристъпков урок, съчетан 

с материали, презентирани от учителя както индивидуално, така и групово; за 6 клас: проектно-

базирано обучение - учениците работят продължителен период от време, за да проучат и да 

отговорят на автентичен въпрос, проблем или предизвикателство, които са свързани с реалния 

живот. Въвежда се и нов учебен план за учениците в 6 клас, както и е нова учебна програма за 

обучение по учебен предмет от областта на глобалното, гражданското и интеркултурното 

образование в 6 клас в избираемите учебни часове ГАИТ. 

За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му са създадени възможности за включване към различни 

извънкласни дейности и занимания.  

Училището предлага възможност за включване в целодневна организация на обучение за 

учениците от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас при желание на родителите и в зависимост от наличието 

на условия, определени от държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване. Училището работи по национални програми, 

одобрени с решение на Министерския съвет за системата на предучилищното и училищното 

образование, общински програми и програми и проекти към други министерства и институции 

(осигуряване на съвременна образователна среда, информационни и комуникационни 

технологии, квалификация на педагогическите специалисти, програма “Училище за пример”, 

схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко” и др.) 

За постигане на целите си училището работи в партньорство с Обществен съвет, Училищно 

настоятелство, Ученически съвет и Синдикални организации към СБУ и КТ „Подкрепа“, както и 

с органите на местната власт и неправителствени организации. 

 

3. СРЕДОВИ КОНТЕКСТ 
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Среда на училището – училището е на делегиран бюджет, от който ежегодно се отделят 

средства за осъвременяване и обогатяване на училищната среда, включително и за внедряване на 

дигитални технологии в обучението и управлението на училището. Училището предлага 

целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас включително и от V до VІІ 

клас при желание на родителите и в зависимост от наличието на условия, определени от 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване. Училището предлага и едносменен режим на обучение за учениците от V до VІІ 

клас в случай, че няма сформирани групи за целодневна организация на учебния ден за учениците 

от прогимназиален етап. Паралелките от начален етап се обучават в класни стаи, а за учениците 

от прогимназиален етап има обособени кабинети. Компютърният кабинет е с локална мрежа и 

достъп до интернет. На територията на училището има осигурен безжичен достъп до интернет за 

преподаватели и ученици. 

Училището се управлява от директор, подпомаган от заместник-директори по учебната 

дейност и заместник-директор по административно-стопанската дейност. Специализиран орган 

за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият 

съвет. Органи за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на 

управлението, съуправление и помощни консултативни органи са Общото събрание на 

работниците и служителите, Обществен съвет, Ученическия съвет и Училищното настоятелство. 

На територията на училището има функциониращ медицински кабинет, стол – бюфет и 

павилион. 

С цел опазване живота и здравето на ученици и персонал, е изградена електронна система 

за видеонаблюдение, осигурена физическа охрана и СОТ. 

Достъп до училището – удобен достъп, с оглед на добре изградена транспортна мрежа, 

позволяваща лесно и бързо придвижване на пътуващите ученици. 

Демографски условия и структура – въпреки влошените демографски показатели в 

Община Пловдив, броят на децата и учениците в училището през последните години се увеличава 

и има тенденция за установяване на константни стойности. Постигнатият увеличен брой ученици 

е близък до оптималния капацитет на физическата среда. Има баланс в състава на учениците по 

отношение на техния пол. В училището се обучават предимно ученици от български етнос. 

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2019/2020 491 21 паралелки 

2018/2019 438 20 паралелки 
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2017/2018 412 19 паралелки  

2016/2017 403 + 9 19 паралелки, ППГ – 1 група 

2015/2016 390 + 22 19 паралелки, ППГ – 1 група 

2014/2015 400 + 21 19 паралелки, ППГ – 1 група 

2013/2014 401 + 24 17 паралелки, ППГ – 1 група 

2012/2013 325 + 17 15 паралелки, ППГ – 1 група 

 

Социален статус на семействата - преобладават семействата с висок социален статус и 

стандарт на живот.  

Състав на колегията – училището има педагогически специалисти, работници и 

служители (непедагогически персонал) 

Педагогически специалисти в училище са лица, които изпълняват норма преподавателска 

работа:  

1. Директор 

2. Заместник-директори по учебната дейност 

3. Старши учители 

4. Учители 

5. Учители в група за целодневна организация на учебния ден 

6. Старши учители в група за целодневна организация на учебния ден 

7. Психолог 

94. 9 % от педагогически персонал е с образователно-квалификационна степен 

„Магистър”/„Бакалавър“.  

51.28 % имат придобити професионално-квалификационни степени.  

По отношение на пола - 12.80 % са мъже, жени – 87.20 %.  

По отношение на възрастовите характеристики на педагогическите специалисти данните 

показват, че: под 30 години са 12.82 %, от 31-34 години – 15.38 %, от 35-39 години – 17.94 %, 40-

44 години – 23.07 %, от 45-49 години – 2.56 %, от 50-54 години – 20.51 %, от 55-59 години – 2.56 

%, от 60-64 години – 5.13 %, над 64 години – 0 %. 

Съществува тенденция за увеличаване броя на работещите педагогически специалисти в 

училище на възраст под 30 години. 

Поради увеличаване на броя на децата и учениците в училището през периода 2012 – 2018 

г. има увеличаване и на броя на наетите педагогически специалисти.  

Осигуреност с учебен план и учебни програми – в училището се работи по рамкови 

учебни планове. Училищните учебни планове определят учебните предмети от разширената и 
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допълнителната подготовка и разпределението на учебните часове по тях за съответната 

паралелка. Те са съобразени с интересите на учениците и с възможностите на училището. През 

учебната 2020/2021 г. за две от паралелките в 6 клас, включени в иновативния проект 

„Посланията на ученето – назовани с безброй имена” е предложен и одобрен нов учебен план. 

Работи се по одобрени от директора на училището програми за разширена подготовка. През 

учебната 2020/2021 г. за две от паралелките в 6 клас, включени в иновативния проект 

„Посланията на ученето – назовани с безброй имена” е предложена и одобрена нова учебна 

програма за обучение по учебен предмет от областта на глобалното, гражданското и 

интеркултурното образование в 6 клас в избираемите учебни часове ГАИТ. 

Осигуреност с дейности за занимания по интереси – в училището се предлагат часове за 

занимания по интереси, сформирани въз основа на желанието и интересите на учениците, 

желанието и съгласието на родителите/настойници, както и условията като материално-

техническа база и човешките ресурси.  

Съоръжения и инфраструктура – сградата на училището е двуетажна с два входа, 

училището има 21 класни стаи/кабинети и обособени санитарни възли на всеки етаж. За 

учениците със специални образователни потребности е осигурена подвижна рампа, позволяваща 

достъп до първи етаж. Училището разполага със сутерен за провеждане на часове по физическо 

възпитание и спорт и спортни площадки на открито. 

Организационна устойчивост – училището има потенциала и умението да изпълни 

мисията си и да осъществи визията си. През последните четири учебни години ОУ „Екзарх Антим 

І” е в процес на растеж и развитие. Способността да осигурява много добри образователни услуги 

и програми с наличните ресурси оказва ефикасно въздействие върху училищните общности. 

Училището има много добра институционална, програмна и финансова устойчивост. Наличието 

на стратегия, ефективен мениджмънт, човешки ресурси и организационна култура, са част от 

елементите осигуряващи институционалната устойчивост на училището. Професионалната 

компетентност, качеството на образователния процес, внедряването на информационно-

комуникационните технологии в образователния процес и в общуването и комуникацията с 

родителите чрез електронен дневник, разработването и управлението на проекти, диалогът със 

заинтересованите страни осигуряват програмната устойчивост на училището. Доброто 

финансово управление на бюджета и прозрачността гарантират финансовата устойчивост на 

училището. 

Партньорства и подкрепа – училището работи в много добро партньорство с 

Обществения съвет и училищното настоятелство. Получава подкрепа от училищното 
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настоятелство при реализирането на програми и проекти; решаване на казуси и финансиране на 

идеи. 

В училището има две синдикални структури, които оказват положително влияние при 

регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същите участват при 

разработване на институционални правилници, правила и процедури. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ 

 

Образователни услуги – училището осигурява завършване клас, етап и степен на 

образование. Училището подкрепя ученици и педагогически специалисти при разработване на 

образователни продукти, представяни на международни, национални и регионални конкурси, 

състезания, олимпиади и  др.  

Издаване на документи – училището издава документи в съответствие с държавния 

образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование; документи, свързани с трудовите правоотношения на персонала и 

други, свързани с естеството на работата. 

 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТЕКСТ 

 

Достъп до интернет – на територията на училището има осигурен безжичен, кабелен и 

оптичен достъп до интернет за училищните общности (ученици, педагогически специалисти, 

работници и служители) 

Достъп до компютри – компютърният кабинет е с локална мрежа и достъп до интернет. 

Осигурени са 25 работни места, гарантиращи индивидуално ползване на компютър от учениците. 

Във всички кабинети и класни стаи има компютри/лаптопи с достъп до интернет, даващи 

възможност за работа в часовете както на преподавателите, така и на учениците. 100% от 

компютрите/лаптопите имат прикачени проектори за визуализация. За целите на внедряване на 

ИКТ в обучителния процес училището е осигурило 18 Google Chromebook устройства, 3 Google 

Chromebook Tab и 23 лаптопа. 

Електронни (интерактивни) дъски - 100% от класните стаи/кабинетите са с монтирани 

електронни (интерактивни) дъски.  

 

6. МИСИЯ 
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Мисията на Основно училище „Екзарх Антим І“ е да осигури качествено образование на 

учениците от начален и прогимназиален етап в съответствие с държавните образователни 

стандарти и съвременните образователни тенденции. 

 

7. ВИЗИЯ  

 

Основно училище „Екзарх Антим І” да бъде модерна и конкурентоспособна образователна 

институция със собствен облик и училищна култура, основаваща се на партньорство и споделена 

отговорност.  

 

8. ЦЕННОСТИ 

 

Разкриване и развиване на личността и нейната уникалност 

Зачитане на човешките права и правата на детето 

Толерантност, уважение, приемане и зачитане на другите – такива, каквито са, с тяхната 

уникалност и различност 

Зачитане избора и начина на изразяване на личността, когато те не засягат правата и свободите 

на други хора 

Носене на лична отговорност за действията, изборите си и последствията от тях, Създаване и 

поддържане на среда за учене и саморазвитие 

Открити и честни действия във всеки един момент 

Подхождане с доверие към другия и приемане, че намеренията му са изначално добри 

Насърчаване и подпомагане процеса на растеж и развитие чрез условия на свобода, ненасилие, 

подкрепа и осъзнаване 

Уважаване на академичната свобода в класната стая 

Създаване и поддържане на среда за свободен обмен на идеи 

Поддържане на академична честност и почтеност 

Партньорство и сътрудничество 

 

9. ПРИНЦИПИ 

 

Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове  
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Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и 

национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.  

Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището 

да бъдат публично достъпни.  

Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на 

изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.  

Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС.  

Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече 

поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги 

подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.  

Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие 

в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни 

цели.  

 

10. ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ОУ „ЕКЗАРХ АНТИМ І” – ГРАД ПЛОВДИВ СА: 

 

● Издигане рейтинга на училището до рейтинг на преуспяващо училище с безопасна, сигурна, 

високотехнологична и естетически издържана среда  

● Смислено внедряване и използване на образователни технологии, платформи и софтуерни 

продукти за превръщане на образователния процес в по-привлекателен и по-лесен за ученици 

и учители   

● Осигуряване на приобщаващо образование чрез предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на учениците, съобразени с индивидуалните способности, 

потребности, стилове на учене, включително и за учениците със специални образователни 

потребности 

● Балансирана училищна култура с високо равнище на участие, споделена отговорност и 

партньорство с Обществения съвет, училищното настоятелство, неправителствени 

организации, институции в системата на предучилищното и училищното образование, 

заинтересовани страни и групи. 

● Изграждане на позитивна, устойчива, включваща и демократична образователна среда, 

свободна от различни форми на тормоз, агресия и дискриминация, чрез осигуряване на 

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 
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● Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, работниците и служителите 

и кариерно развитие  

Училището е отворено към промяна с премерен риск, загриженост и отговорност към 

своите приоритети.  

 

11. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Изграждане на позитивна училищна среда, осигуряваща високо качество на образование чрез 

ефективно и резултатно управление на ресурсите и прилагане на съвременни образователни 

технологии за придобиване и развитие на ключови компетентности у учениците. 

 

12. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

1. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

2. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

3. КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

4. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

5. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

6. ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЦЕСА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО  

7. ЕФЕКТИВЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ   

 

13. ИНДИКАТИВЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ   

 

Оперативни цели Стратегически дейности 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

Планиране, набиране и подбор на 

човешките ресурси за удовлетворяване 

на организационните потребности  

 Разработване на нови и/или 

актуализиране на съществуващи 

правила и процедури, делегиране на 

правомощия задължения и нива на 

докладване за ефективен мениджмънт 

на човешките ресурси 

 Квалификационно развитие на 

човешките ресурси 
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 Създаване на условия за оценяване на 

постигнати 

резултати от труда през учебната 

година и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти 

 Наставничество на педагогически 

специалисти  

 Мониторинг на дейностите по 

ефективен мениджмънт на човешките 

ресурси 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 

ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 

 

 

Осигуряване на достъп до законовата и 

подзаконовата нормативна уредба за 

осъществяване дейността на 

училището 

 Въвеждане и актуализация на 

вътрешноинституционални документи 

и осигуряване на достъп до тях 

 Модернизация на материалната база, 

библиотечното и информационно 

осигуряване 

 Подобряване на системата за охрана и 

сигурност 

 Мониторинг на дейностите по 

ефективен мениджмънт на 

физическата среда 

КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за осъществяване 

на образователния процес 

 Ефективен мениджмънт на качеството 

на образователния процес 

 Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за осъществяване 

на целодневна организация на учебния 

ден 

 Ефективно оценяване на резултатите 

от обучението на учениците 

 Разработване, реализиране и 

управление на проекти 

 Провеждане на извънкласни и 

извънучилищни дейности  

 Мониторинг на дейностите по 

комплексния мениджмънт на 

образователния процес 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Осигуряване на приобщаващо 

образование на учениците в 

училищното образование и 

реализиране на дейности за 

предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие на учениците (обща и 

допълнителна), включително и за тези 

със специални образователни 
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потребности, с изявени дарби, ученици 

в риск 

 Осигуряване на допълнителни условия 

за изучаване на български език от 

ученици, за които българският език не 

е майчин език 

 Създаване на условия за включване на 

учениците в олимпиади, състезания, 

конкурси и др. 

 Мониторинг на дейностите по 

мениджмънт на процеса на 

приобщаващото образование 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Превенция и интервенция на насилието 

и тормоза в училище  

 Създаване на условия за 

функциониране на училището като 

автономна, активна и саморазвиваща 

се общност чрез осъществяване на 

гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование във всички 

видове училищна подготовка 

 Ранно кариерно ориентиране на 

учениците  

 Създаване на условия за етично 

поведение на училищните общности 

 Мониторинг на дейностите по 

мениджмънт на процеса на възпитание 

и социализация 

ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРОЦЕСА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Създаване на условия за активен и 

демократичен  процес на 

сътрудничество и партньорство с 

училищните общности (Обществен 

съвет, училищно настоятелство, 

ученически съвет, Общо събрание на 

работниците и служителите) 

 Създаване на условия за 

сътрудничество и партньорство между 

преките участници в училищното 

образование 

 Създаване на условия за 

сътрудничество и партньорство между 

училището и институции в системата 

на предучилищното и училищното 

образование и институции от системата 

на висшето образование 

 Създаване на условия за 

сътрудничество и партньорство между 

училището и неправителствени 

организации, заинтересовани страни и 

групи 
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 Мониторинг на дейностите по 

мениджмънт на процеса на 

сътрудничество и партньорство 

ЕФЕКТИВЕН ФИНАНСОВ 

МЕНИДЖМЪНТ 

Осъществяване на финансова 

политика, гарантираща постигане на 

организационните цели при условията 

на законосъобразно, икономично, 

ефективно и публично разходване на 

средства 

 Мониторинг на дейностите по 

финансов мениджмънт 

 

Постигането на стратегическите дейности се реализира чрез действия и финансиране, 

описани в Приложение 1 – План за действие и финансиране към настоящата стратегия. 

 

14. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА:  

 

Ученици;  

Директор;  

Заместник-директори;  

Педагогически специалисти от училището;  

Работници и служители;  

Родители – чрез обществен съвет, родителски съвети, училищно настоятелство; 

Социални партньори.  

 

15. АДМИНИСТРИРАНЕ  

 

Постигането на стратегическата и оперативните цели за четиригодишния период е 

обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на Годишен план за дейността на 

училището за съответната учебна година, включващ конкретни действия, отговорни лица за 

изпълнение на конкретни действия, времеви график; определяне на състава на постоянните 

комисии и екипи (групи) и работни групи и екипи за реализиране на конкретни дейности и 

изпълнение на конкретно действие, приети с решение на педагогическия съвет или сформирани 

в съответствие със законодателство, в чийто обхват попада училището като институция. 

Очакваните резултати са обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформата в 

образователната система в България, което ги прави трудно прогнозируеми. Те се превръщат в 

желано състояние, което ангажира всеки представител на образователната институция с поемане 

на конкретна отговорност за всяка една от дейностите, залегнали в плана за действие и 
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финансиране. Предвижда се актуализацията на плана за действие и финансиране да се извършва 

при необходимост и/или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в 

плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения 

съвет като орган за граждански контрол.  

 

16. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Основно училище „Екзарх Антим І“ е училище, чието управление се осъществява чрез 

делегиран бюджет. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните 

средства в образователната институция от 2007 година до момента като система от дейности, 

обхващаща управленски задължения, политики и процедури гарантира сигурност при 

управлението на финансовите средства и включва:  

- поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да бъдат постигнати тези 

цели;  

- работна дейност и практики;  

- мерки за контролиране на потенциалния риск.  

Част от предвидените процедури в плана предвиждат актуализиране на процедурите по 

СФУК, които се нуждаят от обвързването със държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по 

чл. 22, ал. 2, т. 17 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват 

финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на 

меки мерки, политики и дейности.  

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от:  

- Делегирания бюджет на институцията;  

- Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджет 

- Собствени средства;  

- Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС;  

- Други източници.  

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ  

 

Срокът на изпълнение на тази стратегия е краят на 2020 година. 
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Стратегията се актуализира в случай на промени в организацията на работа в училището 

или на нормативната база в предучилищното и училищното образование. 

Мониторинг за степента на реализиране на стратегията ще се осъществява от фокус-група 

посредством: 

● Периодично събиране и отчитане на информация по реализиране на различните дейности, 

залегнали в стратегията; 

● Съпоставяне на планираните цели и реално постигнатото състояние на управлението на 

образователните дейности; 

● Своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с потребностите на 

училищната среда. 

Фокус–групата ще се отчита чрез периодични и ежегодни доклади за напредъка и изпълнението 

пред Педагогическия съвет и ще прави предложения за промяна, както в стратегията, така и в 

Плана за действие и финансиране. 
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Приложение 1 към  

Стратегия за развитие на ОУ „Екзарх Антим I” – Пловдив за периода 2017 г. – 2020  г. 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ 
ДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРАНЕ ИНДИКАТОР ПЕРИОД 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИОННИ

ТЕ ЦЕЛИ 

 

Планиране, 

набиране и подбор на 

човешките ресурси 

за удовлетворяване 

на организационни-

те потребности 

Анализ на състоянието на 

работните места; 

Определяне на потребностите 

от персонал (педагогически 

специалисти, работници и 

служители) и  планиране на 

човешките ресурси за 

удовлетворяване на 

организационните потребности  

Не се изисква Анализ, 

Длъжностно щатно 

разписание 

Ежегодно 

през м. юни 

 

 

Набиране и подбор на 

педагогически специалисти и 

работници и служители, 

съответстващи на работата и на 

организационните потребности 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Проведена процедура за 

набиране, подбор и 

назначаване (заявки за 

свободни работни места, 

заповеди, оценъчни 

карти, протоколи) 

Ежегодно, в 

периода м. 

юли – м. 

септември 

Подбор и съкращаване на 

педагогически специалисти и 

работници и служители,  

несъответстващи на 

организационните потребности 

Не се изисква Проведена процедура за 

подбор и съкращаване 

(заповеди, оценъчни 

карти, протоколи) 

При 

констатирана 

необходимост 

 

Разработване на 

нови и/или 

актуализиране на 

съществуващи 

правила и 

Актуализиране на правила и 

балансирани критерии за 

идентифициране, номиниране и 

награждаване педагогически 

До 1 000,00 лв. за 

награди (парични/ 

предметни)  

Актуализирани правила 

за номиниране и 

награждаване 

педагогически 

м. ноември 

2020 г. 

При 

необходимост 
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процедури, 

делегиране на 

правомощия 

задължения и нива 

на докладване за 

ефективен 

мениджмънт на 

човешките ресурси 

специалисти, работници и 

служители  

специалисти, работници 

и служители 

 

 

 

 

 

Актуализиране на Процедура за 

заместване на педагогически 

специалисти  

 

До 50,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Актуализирана 

процедура 

м. октомври 

2020 г. 

 

При 

констатирана 

необходимост 

Въвеждане на правила за 

ефективна комуникация, която 

да протича по хоризонтала и 

вертикала и актуализирането им 

До 50,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Правила за ефективна 

комуникация 

Актуализирани правила 

м. ноември 

2020 г. 

При 

констатирана 

необходимос

т 

Актуализиране на Процедура за 

подбор на персонал при 

съкращаване на щат 

До 50,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Актуализирана 

процедура 

При 

констатирана 

необходимост 

Въвеждане и прилагане на 

правила за адекватно и етично 

поведение на педагогическите 

специалисти, работниците и 

служителите в училище и 

актуализирането им 

Не се налага Правила за адекватно и 

етично поведение на 

педагогическите 

специалисти, 

работниците и 

служителите в училище 

Актуализирани правила  

м. октомври 

2020 г. 

 

 

При 

констатирана 

необходимост 

Въвеждане и прилагане на  

правила за наблюдение, 

установяване и докладване на 

сигналите за нарушение на 

правилата за адекватно и етично 

поведение на педагогическите 

специалисти, работниците и 

Не се налага Правила за наблюдение, 

установяване и 

докладване на сигналите 

за нарушение на 

правилата за адекватно и 

етично поведение на 

педагогическите 

м. октомври 

2020 г. 
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служителите в училище и 

актуализирането им 

 

специалисти, 

работниците и 

служителите в училище 

Актуализирани правила 

 

 

 

При 

констатирана 

необходимост 

Определяне състав на етична 

комисия за наблюдение, 

установяване и докладване на 

сигналите за нарушение на 

правилата за адекватно и етично 

поведение на педагогическите 

специалисти, работниците и 

служителите в училище 

Не се налага Заповед м. октомври 

2020 г.  

При 

констатирана 

необходимост 

 

Предприемане на последващи 

мерки при установени 

нарушения на правила за 

адекватно и етично поведение 

на педагогическите 

специалисти, работниците и 

служителите в училище и 

актуализирането им 

Не се налага Протокол от среща, 

заповеди и др. 

При 

констатирана 

необходимост 

Актуализиране на 

съществуващи правила и 

процедури за ефективно 

управление на човешките 

ресурси 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Актуализирани правила 

и процедури за 

ефективно управление на 

човешките ресурси в 

съответствие с 

нормативни документи, 

КТД и др. (Вътрешни 

правила за работната 

заплата и др. под.) 

При 

констатирана 

необходимост 

 Делегиране на правомощия, 

задължения и нива на 

докладване за ефективен 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Заповед 

Правила 

В периода м. 

септември - м. 

октомври 



4 
 

мениджмънт на човешките 

ресурси 

Квалификаци- 

онно развитие на 

човешките ресурси 

Изработване на План за 

квалификационна дейност и  

Правила за организиране и 

провеждане на 

вътрешноинституционалната 

квалификация в предлаганите 

форми за повишаване на 

квалификацията 

 

До 50,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Минимум 1.2% от 

годишните 

средства за работна 

заплата за 

педагогическите 

специалисти, от 

които минимум 

50% за 

вътрешноинституц

ионални и 

междуинституци- 

онални 

квалификации.  

План за 

квалификационна 

дейност и Правила за 

организиране и 

провеждане на 

вътрешноинституционал

ната квалификация в 

предлаганите форми за 

повишаване на 

квалификацията 

Проведени обучения на 

педагогически 

специалисти  

 

Актуализирани правила 

Ежегодно в 

периода м. 

август – м. 

септември  

 

 

 

 

В 

съответствие 

с планираното 

в Плана за 

квалификацио

нна дейност 

При 

необходимост 
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Актуализиране на Правила за 

организиране и провеждане на 

квалификацията на 

непедагогическите специалисти 

и за отчитане на участието им в 

предлаганите форми за 

повишаване на квалификацията 

 

До 50,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Минимум 1.2% от 

годишните 

средства за работна 

заплата за 

непедагогическия 

персонал 

 

Правила за организиране 

и провеждане на 

квалификацията на 

непедагогическите 

специалисти и за 

отчитане на участието им 

в предлаганите форми за 

повишаване на 

квалификацията  

Проведени обучения на 

непедагогически 

специалисти 

Актуализирани правила 

м. септември 

2020 г. - м. 

ноември 2020 

г. 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

При 

необходимост 

Създаване на 

условия за оценяване 

на постигнати 

резултати от труда 

през учебната година 

и кариерно развитие 

на педагогическите 

специалисти 

Създаване и/или актуализиране 

на портфолио на 

педагогическия специалист и 

неговата актуализация 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Електронно/хартиено 

портфолио на 

педагогическите 

специалисти  

Актуализирано  

електронно/хартиено 

портфолио на 

педагогическите 

специалисти  

Ежегодно 

месец 

септември  

Определяне на комисия за 

оценяването на постигнатите 

резултати от труда 

Не се изисква Заповед за определяне  на 

комисия 

Ежегодно 

през м. 

септември 

 

Оценяване на постигнатите 

резултати от труда на 

педагогическите специалисти 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Попълнени и подписани 

от комисията карти за 

оценка на резултатите от 

труда, 

Ежегодно, но 

не по-късно 

от 1 октомври  
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предоставени в 3-дневен 

срок от подписването от 

комисията на 

оценяваното лице. 

Наставничество на 

педагогически 

специалисти, които 

са постъпили за 

първи път на работа 

в системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование; 

са назначени на нова 

длъжност; 

заемат длъжност 

след прекъсване на 

учителския си стаж 

за повече от две 

учебни години; 

ще прилагат нови 

или променени 

учебни планове и 

учебни програми  

Реализиране на програма за 

наставничество за 

педагогически специалисти, 

които са постъпили за първи път 

на работа в системата на 

предучилищното и училищното 

образование; 

са назначени на нова длъжност; 

заемат длъжност след 

прекъсване на учителския си 

стаж за повече от две учебни 

години; 

ще прилагат нови или 

променени учебни планове и 

учебни програми в рамките на 

вътрешноинституционалната 

квалификация 

До 5 000,00 лв. за 

материали, 

консумативи, 

възнаграждения и 

осигурителни 

плащания  

Заповед за определяне на 

наставник 

Програма за 

наставничество на 

педагогически 

специалисти в рамките 

на вътрешноинституцио-

налната квалификация 

 

В срок до два 

месеца от 

встъпването в 

учителска 

длъжност на 

педагогическ

ия специалист 

До 1 година 

Определяне на 

наставници/наставлявани 

Не се изисква Заповед Ежегодно 

през м. 

септември – 

м. октомври  

Издаване на заповеди за 

делегиране на правомощия 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Заповеди Ежегодно, 

при 

констатирана 

необходимост 

Актуализиране на длъжностни 

характеристики 

До 200,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Актуализирани 

длъжностни 

характеристики 

Ежегодно 

през м. 

септември 
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Въвеждане на система за 

ефективно административно 

обслужване 

До 2000,00 лв. за 

консумативи 

Бланки, образци на 

документи и др. 

м. септември 

2020 г. – м. 

юни 2021 г. 

Откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски 

решения 

Въвеждане на механизъм за 

откритост и прозрачност при 

вземане на управленски 

решения 

Не се налага Протокол от среща Периодично  

Въвеждане и/или актуализиране 

на антикорупционни процедури 

и актуализирането им 

До 200,00 лв. за 

консумативи 

Правилник за 

противодействие на 

корупцията 

Процедура за докладване 

на грешки, измами и 

нередности 

Актуализирани 

правилници и процедури 

м. ноември 

2020 г.  

 

 

 

При 

констатирана 

необходимост 

Мониторинг на 

дейностите по 

управление на 

човешките ресурси 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по управление на 

човешките ресурси 

Не се налага План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА 

ФИЗИЧЕСКАТА 

СРЕДА 

 

Достъп до 

законовата и 

подзаконовата 

нормативна уредба 

за осъществяване 

дейността на 

училището 

Въвеждане на 

вътрешноинституцио

нални документи и 

осигуряване на 

достъп до тях 

Осигуряване на достъп до 

законовата и подзаконовата 

нормативна уредба за 

осъществяване дейността на 

училището 

До 4 000,00 лв. за 

софтуерни 

продукти и 

програми, 

поддръжка на сайт, 

домейн, хостинг, 

интернет достъп и 

др.  

Наличие на софтуерни 

продукти, програми, 

сайт, осигурен интернет 

достъп и др. 

Ежегодно 

Изработване и въвеждане на 

вътрешноинституционални 

документи 

До 500,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Вътрешноинституционал

ни документи (стратегия, 

планове, програми, 

правилници и др.) 

Ежегодно 
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Осигуряване на достъп до 

вътрешноинституционалните 

документи 

До 500,00 лв. за 

консумативи и 

услуги 

Публикации в сайта на 

училището, Google диск 

и др 

Ежегодно 

Изграждане на вътрешна 

система за движение на 

информацията и документите в 

образователната институция  

До 5 000,00 лв. за 

софтуерни 

продукти и 

програми, 

материали и 

консумативи 

Система за движение на 

информацията и 

документите в 

образователната 

институция 

 

До м. 

декември 

2020 г. 

Разработване на нови и/или 

актуализиране на съществуващи 

правила и процедури за 

съхраняване и архивиране на 

документите на училището 

До 5 000,00 лв. за 

материали, 

консумативи и 

услуги 

Актуализиране на 

Правилата за достъп до 

архивните документи за 

потребители на архивна 

информация в училище, 

номенклатура на архива 

и др. 

Правила за работа на 

училищния архив 

Номенклатура на делата 

До м. 

октомври 

2020 г. 

Модернизация на 

материална база, 

библиотечното и 

информационно 

осигуряване 

Разработване на План за 

осъществяване на текущи и 

основни ремонти 

Осъществяване на текущи и 

основни ремонти 

До 50 000,00 лв. 

ежегодно 

План, Договори за СМР, 

протоколи Обр. 19, 

фактури, осъществени 

ремонтни дейности 

 

Ежегодно 

през  м. 

декември – м. 

януари 

В 

съответствие 

с договора за 

СМР 

Ежегодно при 

наличие на 

средства 

Разработване на План за 

модернизация на оборудване и 

обзавеждане на класни стаи и 

кабинети 

До 5 000,00 лв. План, Договори за 

доставка и монтаж; 

фактури, оборудвани и 

Ежегодно 

през  м. 

декември – м. 

януари 
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Закупуване, доставка и монтаж 

на оборудване и обзавеждане на 

класни стаи и кабинети 

обзаведени класни стаи и 

кабинети 

 

В 

съответствие 

с договора  

Ежегодно при 

наличие на 

средства 

Разработване на План за 

модернизация на спортните 

съоръжения и пособия 

Закупуване, доставка и монтаж 

на спортни съоръжения 

 

До 7 000,00 лв. План, Договори за 

доставка и монтаж; 

фактури 

Ежегодно 

през  м. 

декември – м. 

януари 

В 

съответствие 

с договора  

Ежегодно при 

наличие на 

средства 

Замерване факторите на 

работната среда 

До 1 000,00 лв. 

годишно 

Протоколи Периодично 

Разработване на План за 

модернизация на техника и 

придобиване и/или 

актуализиране на образователни 

софтуерни продукти 

Закупуване, доставка и монтаж 

на техника 

До 7 000,00 лв. 

годишно 

План, Договори, фактури Ежегодно 

през  м. 

декември – м. 

януари 

В 

съответствие 

с договора  

Ежегодно при 

наличие на 

средства 

Обновяване на информацията в 

интернет страницата на 

училището 

До 200, 00 лв.  Обновена информация в 

интернет страницата на 

училището 

Ежегодно 

през  м. 

септември – 

м. октомври  
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Поддържане на актуална 

информация в интернет 

страницата на училището 

Не се налага Актуална информация в 

интернет страницата на 

училището 

Периодично 

Въвеждане на правила и 

процедури за приемане, 

връщане и съхраняване на 

учебници и актуализацията им 

Не се налага Правила и процедури за 

приемане, връщане и 

съхраняване на учебници 

Актуализирани правила 

и процедури за приемане, 

връщане и съхраняване 

на учебници 

При 

констатирана 

необходимост 

Избор на учебници, учебни 

помагала и познавателни 

книжки за съответната учебна 

година 

Не се налага Избрани учебници, 

учебни помагала и 

познавателни книжки за 

съответната учебна 

година 

По график, 

определен със 

заповед на 

министъра 

Определяне на учебни помагала 

за разширена и допълнителна 

подготовка за учебната година, 

както и за БДП и др.  

Не се налага Списък на учебни 

помагала за разширена и 

допълнителна 

подготовка за учебната 

година, както и за БДП и 

др. 

Ежегодно 

през м. юни  

Осигуряване на учебници, 

учебни помагала за съответната 

учебна година 

Сума, в зависимост 

от заявените 

бройки и 

определените от 

първостепенния 

разпоредител с 

бюджет средства 

Заявки за доставка 

Договори с издателства  

Доставени учебници, 

учебни помагала за 

съответната учебна 

година 

По график, 

определен със 

заповед на 

министъра 

Мониторинг на 

дейностите по 

управление на 

физическата среда 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по управление на 

физическата среда 

Не се налага План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 
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3.КОМПЛЕКСЕН 

МЕНИДЖМЪНТ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 

Изработване и 

утвърждаване на 

цялостна концепция 

за осъществяване на 

образователния 

процес  

Планиране на училищен план-

прием в 1 клас и прием на 

ученици в класовете от 2 до 7 

вкл. до запълване на свободните 

места  

Не се налага Заповед за комисия за 

дейности по приема 

Заповед за утвърждаване 

на план-приема 

Ежегодно 

през м. март 

До 14 

септември 

2020 г. 

 

Разработване и прилагане на 

училищен учебен план на 

паралелки с чуждоезиково и 

технологично обучение и 

паралелки, насочени към 

изкуствата 

Не се налага Училищен учебен план 

на паралелки с 

чуждоезиково и 

технологично обучение и 

паралелки, насочени към 

изкуствата 

Ежегодно 

през м. май 

През учебната 

година  

 

Разработване и прилагане на 

учебни програми за разширена 

подготовка и допълнителна 

подготовка за паралелки с 

чуждоезиково и технологично 

обучение и паралелки, насочени 

към изкуствата 

 

До 200,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Учебни програми за 

разширена подготовка и 

допълнителна 

подготовка за паралелки 

с чуждоезиково и 

технологично обучение и 

паралелки, насочени към 

изкуствата 

Ежегодно 

през м. 

август/м. 

септември  

През учебната 

година  

Дейности по изпълнение на 

разработено и одобрено 

проектно предложение за 

иновативно училище  

До 5 000,00 лв. Разработено проектно 

предложение  

Разработен училищен 

иновационен план и 

учебни програми 

Реализиран прием 

м. септември 

2020 г.  

През учебната 

година  

Разработване на проектно 

предложение чрез допълване и 

разширяване на иновацията  

Не се налага Разработено проектно 

предложение  

Разработен училищен 

иновационен план и 

учебни програми 

Реализиран прием 

В 

съответствие 

със срокове, 

определени с 

програмата 



12 
 

Издигане на кандидатура на 

училището за Google Reference 

school. 

До 10 000,00 лв. Въведена облачна 

технология в 

образователния процес 

 

До м. 

декември 

2020 г. 

Ефективен 

мениджмънт на 

качеството на 

образователния 

процес 

Прилагане на  мерки за 

повишаване на качеството на 

образованието и 

актуализирането им 

 

До 5 000,00 лв. за 

материали, 

консумативи, 

услуги и др. 

продукти 

Мерки за повишаване на 

качеството на 

образованието 

Актуализирани мерки за 

повишаване на 

качеството на 

образованието 

Ежегодно 

през м. 

септември  

При 

констатирана 

необходимост 

Въвеждане на електронни 

продукти за комуникация, 

информация и автоматизация на 

училищни процеси 

 

До 10 000,00 лв.  Обучение педагогически 

специалисти 

Въведен електронен 

дневник 

Дигитализацията на 

училищните процеси 

чрез единна 

информационна система 

До м. 

септември 

2020 г. 

Прилагане на училищен план за 

изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността 

Не се налага Училищен план за 

изпълнение на 

Националната стратегия 

за насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

Ежегодно 

през м. 

септември  

 

През учебната 

година 

 

Създаване на условия за 

консултиране на ученици по 

учебни предмети чрез ранно 

оценяване на потребностите и 

превенция на обучителните 

затруднения 

Не се налага Консултиране на 

ученици по учебни 

предмети чрез ранно 

оценяване на 

потребностите и 

превенция на 

обучителните 

затруднения 

Ежегодно 

през м. 

септември/м. 

октомври  

Ежегодно 

през учебното 

време 
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График 

Изработване и 

утвърждаване на 

цялостна концепция 

за осъществяване на 

целодневна 

организация на 

учебния ден 

Проучване на интереси и 

желания за включване в групи за 

целодневна организация на 

учебния ден 

До 100,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Заявления 

 

Ежегодно 

през м. май/м. 

септември  

 

Обсъждане, приемане и 

утвърждаване на седмичния и 

дневния брой часове за групите 

за всяка от дейностите от 

целодневната организация на 

учебния ден 

Не се налага Приет и утвърден 

седмичен и дневен брой 

часове за групите за 

всяка от дейностите от 

целодневната 

организация на учебния 

ден 

Ежегодно до 

15 септември  

 

Разпределяне на броя на 

часовете за дейностите от 

целодневната организация на 

учебния ден по дни и времева 

рамка 

Не се налага Разпределен брой на 

часовете за дейностите от 

целодневната 

организация на учебния 

ден по дни и времева 

рамка 

Ежегодно до 

15 септември  

 

Определяне на съдържанието на 

заниманията по интереси в 

групите за целодневна 

организация на учебния ден в 

училищната програма за 

занимания по интереси за 

съответната учебна година 

Не се налага Определено съдържание 

на заниманията по 

интереси в групите за 

целодневна организация 

на учебния ден в 

училищната програма за 

занимания по интереси за 

съответната учебна 

година в съответствие с 

Наредбата за 

приобщаващото 

образование (чл. 21д) 

Ежегодно м. 

септември/м. 

октомври  

 

Ефективно 

оценяване на 

резултатите от 

Актуализиране на система от 

качествени показатели за 

установяване на резултатите 

Не се налага Актуализирана система 

от качествени показатели 

за установяване на 

резултатите 

При 

констатирана 

необходимост 
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обучението на 

учениците 

изпитванията на учениците 1 – 3 

клас 

изпитванията на 

учениците 1 – 3 клас  

Актуализиране на училищни 

"стандарти" за оценяване на 

постигнатите резултати от 

обучението по учебни предмети 

или модули 

Не се налага Актуализирани 

училищни "стандарти" за 

оценяване на 

постигнатите резултати 

от обучението по учебни 

предмети или модули 

м. октомври 

2020 г. 

 

При 

констатирана 

необходимост 

Прилагане на разнообразни 

форми за установяване на 

резултатите от изпитванията и 

изпитите  

До 2 000,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Инструментариум от 

разнообразни форми за 

установяване на 

резултатите от 

изпитванията и изпитите  

Ежегодно 

през учебно 

време 

Разработване, 

реализиране и 

управление на 

проекти 

Разработване на проектни 

предложения  по национални, 

европейски и други 

международни програми и 

проекти, касаещи включването 

на учениците в допълнителни 

форми на работа за личностно 

развитие 

В съответствие със 

средствата на 

гранта/схемата/фи

нансиращата 

организация 

Разработени проектни 

предложения 

Одобрени проектни 

предложения 

 

В 

съответствие 

със срока за 

подаване на 

проектни 

предложения   

Участие в проекти, насочени 

към създаване на условия за 

повишаване на потенциала на 

учениците и надграждане на 

компетентности им 

В съответствие със 

средствата на 

гранта /схемата/ 

финансиращата 

организация 

Включване на 

училището в проекти 

В 

съответствие 

със срока, 

определен от 

МОН  и др. 

външни 

институции и 

организации 

Провеждане на 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности  

 

Разработване на План за 

реализиране и провеждане на 

извънкласни и извънучилищни 

дейности  

До 2 000,00 лв за 

възнаграждения и 

осигурителни 

плащания 

План за  извънкласни и 

извънучилищни 

дейности  

Брой проведени 

дейности 

Ежегодно 

през м. м. 

октомври - 

ноември 
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Мониторинг на 

дейностите по 

комплексния 

мениджмънт на 

образователния 

процес 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по управление на 

образователния процес 

Не се  

налага 

План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 

4.ЕФЕКТИВЕН 

МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРОЦЕСА НА 

ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Осигуряване на 

приобщаващо 

образование на 

учениците в 

училищното 

образование и 

реализиране на 

дейности за 

предоставяне на 

обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

личностно развитие 

на учениците, 

включително на 

ученици със 

специални 

образователни 

потребности и с 

изявени дарби 

Работни срещи за обсъждане на 

дейности за  

превенцията за обучението и 

развитието на учениците; за 

обща подкрепа с набелязване на 

конкретни мерки, обмен на 

информация и добри 

педагогически практики с цел 

подкрепа на всички учители за 

подобряване на работата им с 

учениците 

Не се налага Брой проведени срещи за 

обсъждане и обмен на 

информация; 

Брой предприети мерки и 

реализирани дейности 

Ежегодно 

през м. 

октомври; м. 

декември; м. 

февруари; м. 

април; м. юни 

 

Определяне на координатор за  

организиране и координиране 

на процеса на осигуряване на 

общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие 

на учениците 

До 500,00 лв.  за 

материали и 

консумативи 

Определен координатор Ежегодно 

през м. м. 

септември – 

м. октомври 

 

Организиране и координиране 

на процеса на осигуряване на 

общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие 

на учениците 

До 500,00 лв.  за 

материали и 

консумативи 

Определен координатор Ежегодно 

през учебно 

време 
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Изграждане на екипи за 

реализиране на дейности за 

обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие 

Не се налага Сформирани екипи за за 

реализиране на дейности 

за обща и допълнителна 

подкрепа 

Ежегодно 

през м. м. 

септември – 

м. октомври 

 

Реализиране на дейности за 

обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие 

До 500,00 лв.  за 

материали и 

консумативи 

Брой дейности за обща 

подкрепа 

Брой дейности за 

допълнителна подкрепа 

Разработени материали и 

др. под. 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Провеждане на регулярни 

срещи на екипите за обща 

подкрепа за  

преодоляване на проблемното 

поведение на ученика и за 

справяне със затрудненията му с 

приобщаването в 

образователния процес и в 

училищната среда, с участието 

му в дейността на институцията 

и с поведенческите му прояви и 

набелязване на дейности за 

въздействие върху вътрешната 

мотивация 

Не се налага Брой проведени срещи Ежегодно 

през учебно 

време 

Провеждане на регулярни 

срещи на екипите за 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие 

Не се налага 
 

Брой проведени срещи Ежегодно 

през учебно 

време 

Разработване и прилагане на 

Програма за предоставяне на 

равни възможности и 

приобщаване на ученици от 

уязвими групи 

До 500,00 лева за 

материали и 

консумативи 

Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и 

приобщаване на ученици 

от уязвими групи 

Ежегодно 

през м. 

септември 
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Ежегодно 

през учебно 

време 

Определяне на награди, с които 

се удостояват учениците 

До 1 000,00 лева за 

предметни награди 

Регламентирани в 

Правилника за 

устройството и 

дейността на училището 

правила и процедури за 

поощряване на 

учениците с морални и 

материални награди 

Брой поощрени 

ученици/групи 

Ежегодно 

през м. май/м. 

юни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на 

допълнителни 

условия за изучаване 

на български език от 

ученици, за които 

българският език не 

е майчин език 

Идентифициране на ученици; 

определяне на педагогически 

специалисти; програма за 

обучение, график за провеждане 

на занимания и др. под. 

До 2 000,00 лв.  за 

материали, 

консумативи, 

възнаграждения и 

осигурителни 

плащания 

Идентифицирани 

ученици; определени 

педагогически 

специалисти; програма за 

обучение, график за 

провеждане на 

занимания и др.  

При 

констатирана 

необходимост 

Създаване на 

условия за 

включване на 

учениците в 

олимпиади, 

състезания, 

конкурси и др. 

Проучване на възможности; 

идентифициране на учениците; 

допълнителни консултации 

До 2 000,00 лв.  за 

материали, 

консумативи, 

командировъчни 

разходи, такси 

участие и др. 

плащания 

Брой олимпиади, 

състезания, конкурси и 

др., в които са участвали 

учениците 

Брой участници 

Брой награди и отличия 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Създаване на 

условия за 

включване на 

учениците в групи за 

занимания по 

интереси с цел 

Проучване на потребностите и 

желанията на ученика и 

родителите към провеждане на 

дейности за занимания по 

интереси и сформиране на 

групи 

До 100, лв. за 

консумативи 

Брой ученици, заявили 

желание 

Брой сформирани групи 

 

м. септември 

2020 г. 
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подобряване на 

ключови 

компетентности, 

възпитанието в 

ценности, 

патриотичното, 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

възпитание, 

насърчаването на 

иновациите и 

креативното мислене 

на децата и 

учениците. 

Провеждане на часове за 

занимания по интереси по 

утвърден времеви график и 

организиране на публични 

събития 

В съответствие с 

предвидените 

средства в бюджета 

на институцията 

Ръководители на групи за 

занимания по интереси 

През учебната 

година 

Мониторинг на 

дейностите по 

управление на 

процеса на 

приобщаващото 

образование 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по управление на 

процеса на приобщаващото 

образование 

Не се налага План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 

5.ЕФЕКТИВЕН 

МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРОЦЕСА НА 

ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

 

Превенция на 

училищния тормоз и 

насилие 

Актуализиране състава на  

Координационния съвет и 

Актуализиране на Училищната 

политика за противодействие на 

тормоза в училище и 

прилагането й 

Не се налага Актуализиран състав на 

Координационния съвет 

Актуализирана 

Училищна политика за 

противодействие на 

тормоза в училище 

Брой реализирани 

дейности от училищната 

политика 

 

Ежегодно 

през м. 

септември 

Ежегодно 

през м. 

октомври 

Ежегодно 

през учебно 

време 
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Извършване на оценка и анализ 

на ситуацията и представяне и 

обсъждане на резултатите пред 

педагогическия съвет 

До 200,00 лв.  за 

материали, 

консумативи 

Налична оценка и анализ 

на ситуацията 

Ежегодно м. 

септември/ 

м. октомври 

 

Изготвяне и реализиране на 

план за превенция и 

интервенция на насилието и 

тормоза  

Не се налага План за за превенция и 

интервенция на 

насилието и тормоза  

 

Ежегодно 

м. октомври 

Изработване и прилагане на 

Програма за превенция на 

ранното напускане на училище. 

Не се налага Програма за превенция 

на ранното напускане на 

училище. 

Ежегодно 

през м. 

септември – 

м. октомври 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Осигуряване на възможности за 

консултиране на ученици и 

родители по проблеми, свързани 

с поведение, взаимоотношения, 

личностно-интелектуално 

развитие. 

До 12 000,00 лв за 

възнаграждения и 

осигурителни 

плащания 

График за консултиране 

на ученици и родители 

График за работа на 

педагогическия съветник   

Ежегодно 

през учебно 

време 

Създаване на 

условия за 

функциониране на 

училището като 

автономна, активна 

и саморазвиваща се 

общност чрез 

осъществяване на 

гражданско, здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование във 

Сформиране на екипи за 

разработване и координиране на 

Институционална политика и 

програма за подкрепа и 

осъществяване на гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно образование  

Не се налага Екип за разработване и 

координиране на 

институционална 

политика и програма за 

подкрепа и 

осъществяване на 

гражданско, здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 

м. септември - 

м. октомври 

2020 г. 

при 

необходимост 
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всички видове 

училищна 

подготовка 

Актуализиране на 

институционална политика за 

подкрепа на гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно образование 

Не се налага Институционална 

политика и програма за 

подкрепа и 

осъществяване на 

гражданско, здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 

 

м. септември 

2020 г. за 

период до 

четири 

години и се 

актуализират 

при промяна 

на 

стратегически

те приоритети 

в срок до 15 

дни от 

настъпване на 

промяната 

Реализиране на програма по 

гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование  

Не се налага Програма по гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно 

образование 

Ежегодно м. 

октомври на 

съответната 

учебна година 

се извършва 

преглед  и се 

актуализира 

при промяна 

на 

стратегически

те приоритети 

и политиките 

в срок до 15 

дни от 

настъпване на 

промяната 

Ежегодно 

през учебно 

време 
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Ранно кариерно 

ориентиране на 

учениците 

Разработване и реализиране на 

план за ранно кариерно 

ориентиране на учениците от 

прогимназиален етап  

 

Не се налага План за ранно кариерно 

ориентиране на 

учениците от 

прогимназиален етап 

(типове професии и 

естество на работа) 

 

Ежегодно м. 

октомври 

съответната 

учебна година 

и се 

актуализират 

при промяна 

на 

стратегически

те приоритети 

и политиките 

в срок до 15 

дни от 

настъпване на 

промяната 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Създаване на 

условия за етично 

поведение на 

училищните 

общности 

Актуализиране на Етичен 

кодекс на училищните 

общности 

Не се налага Актуализиран Етичен 

кодекс на училищните 

общности 

м. октомври 

2020 г. за 

период до 

четири 

години и се 

актуализира 

при промяна 

на 

стратегически

те приоритети 

в срок до 15 

дни от 

настъпване на 

промяната 
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Мониторинг на 

дейностите по 

управление на 

процеса на 

възпитание и 

социализация 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по управление на 

процеса на възпитание и 

социализация 

Не се налага План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 

6.ЕФЕКТИВЕН 

МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРОЦЕСА НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

И ПАРТНЬОРСТВО  

Създаване на 

условия за активен и 

демократичен  

процес на 

сътрудничество и 

партньорство с 

училищните 

общности 

(Обществен съвет, 

училищно 

настоятелство, 

ученически съвет, 

Общо събрание на 

работниците и 

служителите) 

 

 

Създаване на условия за 

ефективно функциониране на 

Общо събрание на работниците 

и служителите 

Не се налага Протоколи от проведени 

Общи събрания 

Ежегодно 

Създаване на условия за 

активно и демократично 

функциониране на Обществен 

съвет 

До 1000,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Протоколи от заседания, 

писма, информации и др. 

Определяне на лице от 

училището, което да 

подкрепя дейността на 

Обществения съвет  

Ежегодно 

Създаване на условия за 

активно и демократично 

функциониране на Училищно 

настоятелство 

Не се налага Протоколи от заседания, 

писма, информации и др. 

Съвместни инициативи 

(базари, проекти и др.) 

Ежегодно 

Създаване на условия за 

функциониране на Ученически 

съвет като форма на ученическо 

самоуправление чрез която 

учениците участват в 

училищния живот и в 

организационното развитие на 

училището. 

Не се налага Сформиран ученически 

съвет 

План за дейността на 

ученическия съвет 

Ежегодно м. 

октомври  

Ежегодно 

през учебно 

време 

Създаване на условия за 

функциониране на Родителски 

съвети на ниво паралелка 

Не се налага Създадени Родителски 

съвети на ниво 

паралелка 

Ежегодно м. 

септември 

Ежегодно 

Реализиране на  дейности и 

форми на сътрудничество за 

осигуряване на позитивен 

Не се налага Проведени съвместни 

инициативи 

Ежегодно  
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организационен климат, 

ефективна комуникация и 

отношения на загриженост и 

партньорство между 

училищните общности 

Създаване на 

условия за 

партньорство между 

преките участници в 

училищното 

образование 

Реализиране на дейности и 

форми на сътрудничество за 

осигуряване на позитивен 

организационен климат, 

ефективна комуникация и 

отношения на загриженост и  

партньорство между преките 

участници в училищното 

образование 

Не се налага Проведени съвместни 

инициативи 

Ежегодно  

Сътрудничество и 

взаимодействие между 

родителите и училището чрез 

индивидуални консултации, 

родителски срещи, обучения, 

както и всеки път, когато 

конкретна ситуация или 

поведение на детето или 

ученика го прави необходимо  

Не се налага Родителски срещи, 

тренинги, анкети и др. 

 

Ежегодно 

през учебната 

година 

Провеждане на рекламни и 

информационни кампании за 

прием на ученици  

До 1 000,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

План за рекламни и 

информационни 

компании 

Ежегодно 

през м. 

октомври – м. 

февруари 

Създаване на условия за 

функциониране на ученическо 

самоуправление на ниво клас/ 

паралелка 

Не се налага Сформиран ученически 

съвет на класа 

Сформиран ученически 

съвет на паралелката 

Ежегодно м. 

октомври  

Ежегодно 

през учебно 

време 

Изработване и прилагане на 

План за организиране и 

Не се налага План за организиране и 

провеждане на 

Ежегодно м. 

октомври  
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провеждане на 

вътрешноинституционални 

форуми за изява на ученици с 

изявени интереси 

вътрешноинституционал

ни форуми за изява на 

ученици с изявени 

интереси 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Представяне на постижения и 

споделяне на добри практики от 

осъществени партньорства 

Не се налага Брой публикации, брой 

представяния и др. 

Ежегодно 

Създаване на 

условия за 

сътрудничество и 

партньорство между 

училището и 

институции в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование, 

институции от 

системата на 

висшето 

образование, 

териториалните 

органи на 

изпълнителната 

власт и органите за 

местно управление и 

др. 

Осъществяване на партньорство 

с детски градини и училища 

До 1 000,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Брой проведени 

съвместни инициативи 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Осъществяване на партньорство 

с училища 

Не се налага Брой осъществени 

партньорства 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Сътрудничество и партньорство 

с териториалните органи на 

изпълнителната власт, органи за 

местно управление, Агенцията 

за закрила на детето, 

структурите на полицията и 

други, научните среди и 

бизнеса, които имат желание да 

посетят училище 

Не се налага Брой осъществени 

партньорства 

Ежегодно 

през учебно 

време 

Представяне на постижения и 

споделяне на добри практики от 

осъществени партньорства 

Не се налага Брой публикации, брой 

представяния и др. 

Ежегодно 

Създаване на 

условия за 

сътрудничество и 

партньорство между 

училището и 

неправителствени 

организации, 

Осъществяване на партньорство 

с неправителствени 

организации, читалища, 

заинтересовани страни и групи, 

свързани с гражданското, 

екологичното, здравното и 

интеркултурното образование, 

Не се налага Брой осъществени 

партньорства 

Ежегодно 

през учебно 

време 
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заинтересовани 

страни и групи 

превенция на зависимости, 

кибертомоз и др. 

Представяне на постижения и 

споделяне на добри практики от 

осъществени партньорства 

Не се налага Брой публикации, брой 

представяния и др. 

Ежегодно 

Мониторинг на 

дейностите по 

управление на 

процеса на 

сътрудничество и 

партньорство 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по управление на 

процеса на сътрудничество и 

партньорство 

Не се налага План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 

7.ЕФЕКТИВЕН 

ФИНАНСОВ 

МЕНИДЖМЪНТ 

Осъществяване на 

финансова 

политика, 

гарантираща 

постигане на 

организационните 

цели при условията 

на законосъобразно, 

икономично, 

ефективно и 

публично разходване 

на средства 

  

Адаптиране на Системата за 

финансово управление и 

контрол в образователната 

институция спрямо промените в 

нормативните актове 

 

До 1 000,00 лв. за 

материали и 

консумативи 

Разработване на правила 

и процедури за 

ефективно финансово 

управление и контрол 

финансово управление и 

контрол  

Изграждане, 

подобряването и 

актуализиране на 

правилата и процедурите 

за финансово управление 

и контрол в съответствие 

с ЗФУКПС 

Ежегодно 

Разработване на бюджета на 

училището съобразно 

действащата нормативна 

уредба. 

Не се налага Разработен бюджет  Ежегодно 

през. м. 

февруари  

 

Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на 

средствата от бюджета и 

извънбюджетните приходи.  

 

Не се налага Публикувани на сайта на 

училището:  

- Бюджет на училището;  

- Отчети по тримесечия, 

полугодия и календарна 

година;  

Периодично 
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- Процедура за възлагане 

на обществени поръчки.  

- Обществени поръчки на 

училището  

Мониторинг на 

дейностите по 

финансово 

управление 

Изграждане на система за 

ефективен мониторинг на 

дейностите по финансово 

управление 

Не се налага План за контролна 

дейност на директора и 

заместник-директорите 

за съответната учебна 

година 

Ежегодно 

 


