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I. УВОД 

 

Професионалното образование и обучение (ПОО) в България е с 

дългогодишна история и установени традиции. Силни негови страни са 

съществуващата нормативна основа и изградената мрежа от институции. В 

същото време съществуват немалко проблеми, които изискват незабавно 

реформиране на тази система, за да се преодолее недоверието на работодателите 

и на учащите към нейното качество и приложимост, както и несъответствието 

между влагани средства и реализирани ползи. 

Задачата на стратегията е да формулира целите за развитие на училището 

и очертае основните мерки за тяхното постигане, да дефинира онези проблеми, 

чието решаване е от съществено значение за превръщане на професионалното 

образование в модерно, достъпно и качествено.  

Към 2020 г. Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. 

Павлов” – Стара Загора е образователна институция, в която са създадени 

условия за пълноценна творческа и професионална реализация на личността и 

достъпът до разнообразни и качествени форми на учене се е превърнало в 

реалност за всички нейни ученици. Училището е с утвърдено име в страната и в 

чужбина.Търсени и ценени са възпитаниците на ПГВМ „ Иван П. Павлов“ – 

Стара Загора, като специалисти във всички области на 

ветеринарномедицинската дейност, селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост: за работа във ветеринарни клиники и амбулатории, лаборатории 

ферми, земеделски и животновъдни стопанства, в месопреработвателната и 

млекопреработвателната промишленост, в производства на хранителни 

продукти и напитки и  при добива на всички видове храни и хранителни 

продукти и др. 

Стратегията за развитието на ПГВМ „Иван П. Павлов” – Стара Загора за 

периода 2016-2020г. се основава на опита и новаторския дух, съобразени с 
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европейските образователни тенденции. Като член на Европейския съюз 

Република България  следва да предложи образование, гарантиращо успешната 

реализация на завършилите гимназията ученици. Предизвикателство е да 

помогнем на нашите ученици да се чувстват приобщени към общество, което 

трябва да намери своето достойно място в Европа и света. 

Настоящата Стратегия за развитие на Професионална гимназия по 

ветеринарна медицина ,,Иван П. Павлов“- Стара Загора за следващите 4 години 

с приложения към нея план за действие с финансиране е разгледана, обсъдена и 

приета на редовно заседание на Педагогическия съвет, съгласно 

разпорежданията на чл.263 от ЗПУО. Стратегията е резултат от осъзната в 

училищната и работодателска общност необходимост от промяна към по-високи 

резултати от образователна, практическа и производствена дейност между 

училището и бизнеса. Необходимост е модернизиране на образованието, 

сближаване на образователния процес с пазара на труда и плавно преминаване 

от училищното обучение до първото работно място. Изпълнявайки основната си 

функция като учебно заведение ние трябва да създаваме образовани и 

конкурентни кадри на българската, европейската и световна трудова борса. 

Млади хора, който знаят, умеят и  имат компетенции за прилагане на 

придобитите професии. Да се стремим към още по-стриктно съблюдаване на 

правата  и задълженията на учениците и възпитаването им в духа на 

националните и етнически ценности.  Да наблюдаваме и анализираме развитието 

на нашите ученици и да вземаме навременни и адекватни мерки за справяне с 

проблемите, а при необходимост да се обръщаме и към външни оторизирани 

организации създадени  по ЗПУО. Наша основна грижа е опазване здравето и 

живота на нашите ученици, мисията ни е да им предадем нашите знания и  

умения и  при необходимост да търсим подходи, методи или форми на обучение, 

за да не оставим нито един ученик неразбран и необразован според 

индивидуалността на всяка личност.  Ще осъществим нашата основна функция -  

да научим, да предадем знания и умения, като бъдем, взискателни, компетентни, 
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постоянно развиващи се, обучявяйки и адаптиращи се,толерантни, гъвкави и 

приспособяващи се към динамично променящата се  среда.  

Директорът и педагогическият екип осъществяват държавната политика, 

като изпълняват функции и дейности, регламентирани в ЗПУО, ЗПОО и ДОС, 

Длъжностната характеристика, Кодекса на труда, стратегии за развитие на 

областта и общината. 

Заложените идеи и принципи са съобразени и с изискванията и решенията 

на: 

Констиуцията на Република България, в която са заложени основните 

принципи за свободно развитие на образованието и правото на всеки на 

образование, доразвити в редица законови и подзаконови нормативни актове. 

Основните закони, които регулират правната рамка на продължаващото 

професионално обучение в страната, са: 

Кодекс на труда, който установява правата и задълженията на заетите за и 

при обучение за придобиване и повишаване на квалификацията и за 

преквалификация на базата на споразумение между работодател и работник 

(служител). 

Закон за предучилищното и училищното образование, осигуряващ 

основната нормативна уредба на образованието. Законът регламентира правото 

на гражданите да повишават непрекъснато своето образование и квалификация, 

определя ролята и мястото на държавните образователни стандарти, както и реда 

за издаване на документи за придобита степен на образование и професионална 

квалификация; чл.1 (1) от ЗПУО 

Закон за професионалното образование и обучение, който осигурява 

нормативната уредба на началното и продължаващото професионално обучение 

с основна цел гарантиране качеството на професионалното образование и 

обучение съобразно нуждите на пазара на труда и в съответствие с тенденциите 

в Европейския съюз; определя функциите на системата на професионалното 

образование и обучение (ПОО) за подготовка на гражданите за реализация в 
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икономиката и обществото, като осигурява условия за придобиване и 

непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация; 

При изграждането на настоящата стратегия са взети под внимание и 

Конвенцията за техническо и професионално образование , Лисабонската 

стратегия, концепцията за учене през целия живот. 

 Основни принципи при разработването на Стратегията са 

общоприетите училищни ценности, произтичащи от Стратегия за намаляване на 

дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/, 

Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегията за 

развитие на средното образование в Република България, Националната 

стратегия за интеграция чрез образование на децата и учениците от 

малцинствените етнически общности,. Националната стратегия на 

Министерството на образованието и науката за въвеждане на информационните 

технологии в българските училища Държавни образователни стандарти за 

професии и специалности; Стратегия за развитие на професионалното 

образование и обучение в Р.България за периода 2015-2020г. 

В унисон с посочените документи главни ценности за училището са: 

учениците, толерантността и равноправието, качественото образование, 

възпитание и социализация, интеркултурата, националните и общочовешките 

ценности. 

 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 

ПЕРИОДА  2016 – 2020 г 

 

* Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на 

професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и 

конкурентоспособност. 

Привлекателността на ПОО зависи от неговото качество и ефективност – 

наличието на висококвалифицирани учители и възпитатели, съответствието с 
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потребностите на пазара на труда и възможностите за продължаване на 

образованието. 

Системата за професионално образование и обучение в България все още 

не може да осигури необходимите знания, умения и компетентности, които се 

търсят на пазара на труда.  

Образованието изгражда практически умения за справяне, за вземане на 

решения и правене на актуален избор за развитие на кариерата и бъдещето, 

развива у учениците и младите хора естетическа, културна и гражданска 

чувствителност. Всички образователни структури осигуряват необходимата 

информация, за да могат родители и ученици да направят най-подходящия за тях 

образователен избор. 

* Развиване на условия и среда за реализиране на практика на 

образователната концепция за „Учене през целия живот”. 

Образователната концепция “Учене през целия живот” (или непрекъснато 

образование) открива възможности пред конкретния човек за динамичен и 

смислен живот, за лична професионална кариера и добри перспективи. 

Динамиката на съвременната икономика налага постоянно повишаване 

квалификацията на хората, усвояване на нови знания и умения с цел по-голяма 

приспособимост към нуждите на трудовия пазар. Ученето през целия живот не 

само спомага за поддържане на висока конкурентоспособност и на потенциални 

възможности за осигуряване на заетост, но то е и най-добрият начин за борба 

със социалното отхвърляне. Заетостта очевидно е ключовият резултат от 

успешното образование, но социалната интеграция е нещо повече от една добре 

платена работа. Всеки човек трябва да може да се възползва от откритите 

образователни перспективи по свой собствен избор, което означава, че 

системите за образование и обучение трябва да се приспособят към 

индивидуалните потребности и търсения. Затова училищата, институциите на 

висшето образование и неправителствените организации трябва да подготвят 

работната сила за учене през целия живот, което излиза извън рамките на 
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конвенционалната образователна система и включва неформално обучение. 

* Стимулиране въвличането на младите хора в разработването и 

осъществяването на секторни политики. 

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, за да осигурим 

Европейско развитие на България. Затова създаването на благоприятни условия 

за училищно и университетско образование, за неформално обучение, за 

професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участие 

в обществения и икономическия живот, за приобщаване в управлението на 

местно, областно и национално ниво, за връщане в България на обучаващите се 

в чужбина допринася за подобряването на демографската ситуация в страната и 

е значим фактор за преодоляване на кризата и за догонващо Европейския съюз 

развитие и сближаване качеството на живот. 

Създаването на икономическа и институционална среда, която насърчава 

използването на съществуващите и създаването на нови знания, ще допринесе за 

изграждането на общество, което е добре образовано и квалифицирано, за да 

създава, обменя и използва знание. 

 

III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО  

 

ПГВМ провежда успешна политика по отношение подготовката на 

учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и 

предполагат успешна реализация на завършващите училище. Училището се 

развива устойчиво и е намерило своето място в национален мащаб. 

Добрата материално-техническа база, качеството на образованието, 

възможността за реализация по повече от една професия, наличието на 

общежитие и стопанство – това е, което прави училището привлекателно и 

полезно за учениците от цялата страна. 

Поддържането на относително постоянен брой ученици в последните 
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години осигурява и финансова стабилност на училището в условията на 

делегиран бюджет. 

В училището успешно работи комисия по самооценка на ПОО. 

Целта на самооценяването е: 

Постигане на качество на ПОО за направляване дейностите с цел 

подобряване на училищната организация, за да осигурява  съответстваща на 

обществените потребности професионално-квалификационна структура на 

работната сила, както и професионална подготовка на индивида, осигуряваща 

му конкурентоспособност  и реализация  на пазара на труда и личностна 

удовлетвореност. 

Заложени са следните подцели: 

 Изграждане на предства за всички дейности в училището; 

 Установяване на процеси, основани на планови дейности; 

 Превенция на рисковете по отношение на качеството; 

 Оценяване на образователния процес съобразно ДОС; 

 Популяризиране на училището в обществото и насърчаване 

сътрудничеството между тях; 

 Насърчаване екипната работа в преподавателската и учебната 

дейност; 

 Изграждане на система за управление на ресурсите, с цел 

оптимизиране на резултатите. 

1. Обща информация за условията, при които работи 

професионалната гимназия 

1.1. Видовете професии/специалности, по които се обучават ученици 

в ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора. 

За учебната 2016/2017 година в ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора се 

обучават ученици в дневна форма на обучение по следните професии и 

специалности: 

 Професия № 640010 „Ветеринарен техник“, специалност 6400101 
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„Ветеринарен техник“ - брой паралелки – 9,  самостоятелна форма на обучение – 

13 ученика ; 

 Професия № 640020 „Ветеринарен лаборант“, специалност 6400201 

„Ветеринарен лаборант“ - брой паралелки - 7 , самостоятелна форма на обучение 

– 6 ученика ; 

 Професия № 541060 „Техник-технолог по качеството на храни и 

напитки“, специалност № 5410601 „Контрол на качеството и безопасност на 

храни и напитки“ - брой паралелки – 9, самостоятелна форма на обучение – 6 

ученика ; 

1.2  Брой на учебните планове, по които работи гимназията: 5 броя. 

Общ брой ученици – 609, от тях в присъствена 584 и неприсъствена 25; 

 Брой паралелки – 25; 

2. Налични ресурси 

 Човешките ресурси  

 Педагогически персонал: 

– Директор – 1; 

– ЗДУД – 1; 

– ЗДУПД – 1; 

– училищен психолог - 1,  

– Ръководител на направление ,,ИКТ‘‘– 1; 

– Брой  „Учители“ - 7 ,  

– Брой  „Старши учители“ – 28; 

– Брой  „Главни учители“ – 2; 

– Брой „Възпитатели“ – 1; 

– Брой „Старши възпитатели“ – 9; 

 непедагогически персонал - 37  

 квалификации на педагогическия персонал: IПКС – 9, IIПКС – 12; 

IIIПКС – 19; IVПКС – 7; VПКС – 10;  

 средна възраст – 48 години; 
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 образователен ценз: с научна степен – 1.; магистър – 52; 

 съотношение по пол – 15% - мъже и 85% жени. 

1.3 . Материални ресурси – брой, вид, година на въвеждане в 

експлоатация и накратко състоянието им 

 Недвижимо- учебен корпус с физкултурен салон, 1954г – добро 

състояние; общежитие и стол, 1970г. – добро състояние; отоплителна 

централа с кабинет по биология, 1959г. – добро състояние; лабораторна 

сграда, 1970г. – лошо състояние; клиники, 1956г. – много добро 

състояние; птичарник, 1968г. – добро състояние; свинеферма, 1960г. – 

добро състояние; овчарник, 1962г. – добро състояние; сеновал, 1960г – 

задоволително състояние; краварник , 1958г. – много добро състояние; 

сервизни помещения  и дърводелна, 1958г. – задоволително състояние; 

гаражни клетки и складове, 1965г. - добро състояние; гараж на автобус, 

1970г. - добро състояние; автомивка, 1970г. – лошо състояние; помпена 

станция, 1985г. - лошо състояние; трафопост, 1970г. - много добро 

състояние; нефтостопански резервоари, 1972г. - добро състояние.; 

почивна база – Ахтопол, - лошо състояние – затворена за сезон 2013. 

 движимо имущество – лекотоварен автомобил CITROEN – 1бр, 2009г.   

1.4. Финансовите ресурси 

 издръжката на един ученик – дневна форма: ВТ и ВЛ– 2253 лв; ТТ -

1818 лв.;  самостоятелна форма – 341 лв.; индивидуална форма – 2807 

лв.; за ученици в общежитие – 1540лв. 

 средната брутна работна заплата 

– общо: 901.12 лв.; 

– педагогически персонал– 1049.09 лв.; 

– непедагогически персонал – 677.22 лв. 

 източници на приход- държавен бюджет, бюджет, собствени приходи, 

средства от участие в проекти. 

 средства от участие в проекти –  152 082  лева. 
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1.5. СРАВНИТЕЛЕН  АНАЛИЗ 
 

Целта на анализа при разработване на стратегията е да се максимизира 

потенциалът на силните страни и възможностите на училището, а от друга 

страна да се минимизира въздействието на слабите страни и заплахите. 

Подробното изписване на всички елементи в SWOT –анализа позволява да се 

направи количествена и качествена оценка на ситуацията в гимназията и да се 

избере подходящия вид стратегия.  

 

Силни страни 

Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. 

Разработване на училищни проекти. 

Наличие на екипи за работа по проекти. 

Законообразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на 

бюджета. 

Наличие на собствени приходи на училището. 

Високо квалифициран педагогически персонал. 

Реализиране на план за квалификационната дейност в училището. 

Разраработени са критерии за оценка труда на учителите и служителите. 

Утвърдена система на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за 

допълнително материално стимулиране според качеството на труда. 

Създадени добри условия за интерактивно учене. 

Частично създадени  условия за интегриране на ученици със СОП. 

Наличие на училищна програма за повишаване качеството на предлаганото ПОО, 

съдържаща визия, приоритети, цели и дейности. 

Разработена  вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО. 

Приложение на вътрешна система за осигуряване качеството на ПОО. 

Разработен  механизъм за мониторинг и контрол на ПОО. 

Приложение на механизъм за мониторинг и контрол на ПОО. 

Разработени  вътрешно - училищни критерии за установяване качеството на ПОО, 

съобразени с национално определените стандарти. 

Приложение на вътрешно - училищни критерии за установяване качеството на 

ПОО, съобразени с национално определените стандарти. 

Разработен механизъм за ранно предупреждение за осигуряване на качество на 

ПОО. 

Разработена политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 
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Приложена  политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 

Наличие на мерки за адаптиране на ученика към училищната среда. 

Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти. 

Разработена програма за намаляване дела на преждивременно напусналите 

образователната система. 

Висок процент на прием на зрелостниците във ВУЗ – 95%. 

Няма отпаднали ученици. 

Добра открита и закрита спортна база. 

Въведени иновации – специализиран софтуер, електронен дневник,  програмни 

продукти за администриране, сайт на училището. 

Учебните кабинети и лаборатории са поддържани и оборудвани с необходимия 

инвентар. 

Производствена практика на учениците, провеждана на реални работни места. 

Работещ училищен стол. 

Гимназията разполага с общежитие с капацитет 251легла . 

Включване на учителите в управлението на промените в училището. 

Използване на дотатъчно начини и средства за разпространяване на информация , 

свързана с дейността на училището. 

Утвърдени традиции за честване на училищни и национални празници. 

Иновативна рекламна дейност и използване на разнообразни методи за 

популяризиране на учебното заведение 

УЧЕНИЦИ 

Силни страни 

Успешна реализация на план-приема на ученици. 

Обучаване на ученици в различни професионални направления и професии в 

зависимост от техните предпочитания. 

Привличане на ученици от цялата страна. 

Предлагане на различни форми на обучение. 

Наличието на ученическо общежитие прави възможно поевтиняване издръжката 

на децата и финансово облекчаване на родителите. 

Добра координация и обмен на информация между класни ръководители, 

възпитатели и ръководството на училището при работа със застрашените от 

отпадане ученици, учениците с проблемно поведение или с противообществени 

прояви. 

Класните ръководители и ръководството уведомяват родителите за всички прояви 

на ученика, за проблеми в училище и за цялостното му развитие. 

Пълноценно функциониране на УКБППМН, разглеждане на всеки случай на 

провинен ученик. 

Наличие на педагогически психолог. 
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КАДРОВИ РЕСУРСИ 

Силни страни 

100% от педагогическия персонал са с образователно квалификационна степен 

магистър или бакалавър. 

Голяма част от учителите са с отличен професионален опит. 

Постоянна  квалификация, усъвършенстване  и обогатяване на компетентностите. 

Учителите използват ИКТ в обучението. 

Формирани са МО по общообразователна и професионална подготовка. 

Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто развитие на своите 

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

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

Силни страни 

Мотивирани ученици за обучение по професията. 

Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите им. 

Реализация на по-голяма част от завършилите ученици.  

Участия в семинари и обучения. 

Добра успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади конкурси, 

ДЗИ. 

Съвместна работа по проекти на учители и ученици. 

Трайни постижения в областта на професионалната подготовка. 

Сътрудничество между професионалното образование и обучение и пазара на 

труда. 

Училището е предпочитано от много семейства, поради възможността децата им 

да получат професионална квалификация по различни професии, които в 

последствие намират реализация на пазара на труда. 

Часовете за ЗИП се използват за постигане на по добри резултати от УВП. 

След учебните занятия компютърните кабинети са на разположение на учениците 

за свободен достъп, с което се уплътнява част от свободното им време. 

Качественото професионално обучение на младите хора предоставя възможност те 

да реализират себе си и извън страната. 

Всички ученици завършили училище се явяват на изпити за придобиване степен 

на професионална квалификация. Малък е процентът на неуспешно положени 

държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. 

Провеждане на учебна и производствена практика във водещи фирми, ферми 

лаборатории, клиники и амбулатории. 
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УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

Силни страни 

Наличие на добра МТБ за онагледяване на уроците по професионално обучение. 

Компютърните кабинети обхващат всички часове по ИТ и информатика. 

Използват се за свободен достъп за ученици и учители извън учебните часове. 

Наличие на библиотека с учебна, професионална и художествена литература и 

читалня с компютри и Интернет. 

Училището разполага с библиотека с над 12 000 тома, която ежегодно се обновява. 

Наличие на общежитие с 251 легова база. В общежитието има занималня за 

подготовка на учениците и свободен достъп до Интернет денонощно. 

Отремонтирани санитарни възли в общежитието и училището. 

Медицински кабинет 

Наличие на учебно стопанство 

Наличие на стол за хранене. 
 

Да се работи за:  

- Издигане на качеството на  образование за постигане на ДОС. 

-  Повишаване удовлетвореността на родителите по конкретни въпроси - 

проучвания чрез анкети, интервюта и др. 

- Засилено сътрудничество със социални партньори при разработване на 

концепции, вътрешно-нормативни документи, предложения, мнения, 

становища.   

- Обновяване  и модернизиране на материалната база на гимназията в синхрон с 

нововъведенията в професионалните направления. 

- Засилено участие на работодатели при определянето на план-приема в 

гимназията. 

- Повишаване удовлетвореността на училищните партньори (спонсори, 

работодатели, браншови организации и др.) по конкретни въпроси - 

проучвания чрез анкети, интервюта и др. 

-  Развиване на умения за работа в екип. 

-  Подобряване на взаимоотношенията на партньорство между учителите и 

учениците. 

- По- ефективна работа с изявените и изоставащи ученици. 

- Повишаване на активността на Ученическия съвет и Ученическото 

самоуправление.  
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- Намаляване броят на учениците явяващи се на поправителни изпити. 

- Намаляване броят на неизвинените отсъствия чрез своевременно информиране 

на родителите. 

- По ефективен контрол на  отсъствията и успеха на учениците. 

- Повишаване броят на учениците използващи консултацията като средство за 

по-добро усвояване на знанията. 

- Включване на учителите в различни форми на квалификация. 

- По ефективна работа на МО. 

- Повишаване мотивацията на учениците за учене. 

- Повишаване броят на учениците участващи в училищни дейности. 

- По-ефективно обучение, възпитание и социализация на учениците. 

- Повишаване сътрудничеството между професионалното образование и 

обучение и бизнеса. 

- Увеличаване броя на клиники и лаборатории за практическо обучение. 

- Осигуряване на новоиздадени учебници и специализирана литература. 

- Увеличаване на необходимите средства за материали за провеждане на 

учебната практика. 

- Осигуряване на необходимите средства за материали за работа по 

общообразователните предмети- макети, карти, технически средства и др. 

- Подобряване на условията за живот в общежитието. 

- Разширяване дейността на Училищното настоятелство. 

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление; 

- Провеждане на индивидуални консултации с психолога на ученици и 

родители. 

Поддържане на авторитета и известността на учебното заведение. Постоянна 

работа за популяризирането му.   

 

През 2016/2017 година образованието в ПГВМ „Иван П. Павлов” – Стара  

Загора е професионално, с четири и петгодишен срок на обучение. Учениците 

приети в VIII клас през учебната 2017/2018 година ще се обучават за 

придобиване на средно образование от VIII-XII клас включително в два етапа, 

както следва: 

1. Първи гимназиален- VIII-X клас включително и 

2. Втори гимназиален- XI-XII клас включително 

През 2016/2017 година ще се приемат се ученици след завършен седми 

клас и след завършено основно образование  с конкурс по документи по 

различни специалности. В резултат на това се постига едно по-равномерно 
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задоволяване на пазара на труда с различни кадри, а също така и заетост на 

наличните преподаватели в училището. В същото време създаваме условия за 

съхранение и развитие на добрите ни традиции за запазване на своята 

идентичност и уникалност, съобразявайки се с девиза на ЕС “Единни в 

многообразието”. В гимназията с успех се обучават деца от различни етнически 

групи, с различен социален статус, без при това да е на лице някакво разделение, 

а още по-малко вражда. 

Утвърдени са връзките със социалните партньори и базови предприятия. 

За целта за провеждане на практическото обучение на учениците от ПГВМ 

„Иван П. Павлов” град Стара Загора са сключени безсрочни договори с: 

 „Ветфарма Комерс” ООД – град Стара Загора; 

 „Провими – Зара „ АД – град Стара Загора; 

 Земеделски производител Милчо Милчев, кравеферма в с. Малко Тръново, 

обл. Стара Загора; 

 „Руно” АД – град Казанлък; 

 Земеделски производител Янчо димитров Иванов, ферма в с. Нова махала, 

общ. Николаево; 

 Ветеринарна клиника „Новет” – град Пловдив; 

 Земеделски институт – Стара Загора; 

 Кланница – ЕТ „Кючукови 1” – град Стара Загора; 

 ЕТ „Спас Димитров Попов” град Стара Загора, свинеферма в с. Стрелец, 

обл. Стара Загора; 

 д-р Димитър Янев , Ферма за елитни животни – с. Подкрепа, обл. Хасково;  

 Земеделски производител Мирослав Атанасов Маринов, Ферма в село 

Змейово, обл. Стара Загора; 

 Студио С ЕООД – Стара Загора, ферма в с. Събрано, обл. Стара Загора; 

 Земеделски производител Господин Господинов – кравеферма в с. 

Козаревец, обл. Стара Загора; 

 Земеделски производител Георги Бонев, кравеферва в с. Ловец, обл. Стара 
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Загора; 

 Производствена база ГРААЛ ЕООД с. Даскал Атанасово, общ. Раднево; 

 Производствена база на „А.П.П. Зоохранинвест” ЕООД – град Стара 

Загора; 

 Аграрен факултет – Тракийски университет – Стара Загора; 

 Споразумение за съвместна дейност на основание, Закона за 

професионалното образование и обучение и Правилника за устройството и 

дейността на Центъра за професионално образование към Националната 

служба за съвети в земеделието и Правилника за устройство и дейността 

на НССЗ между Националната служба за съвети в земеделието град София 

и Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” 

град Стара Загора. 

Учениците провеждат учебна и производствена практика на реални 

работни места. 

Разчитаме на представителите на бизнеса особено на тези работодатели, 

развиващи бизнес в областта на ветеринарномедицинската дейност, селското 

стопанство и хранително-вкусовата промишленост да подпомагат практическото 

обучение на нашите ученици. Подписаните с работодателите договори за  

провеждане на практическо обучение се изпълняват.  

Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на 

резултатите от дейностите.  

През учебната 2013/2014 г. участвахме в разработването, подготовката и 

реализация на следните проекти: 

1. Проект "Ученически практики", BG051PO001/3.3.07-0001, Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз.  

Учениците провеждат практиката в следните фирми: 

 "Сдружение с нестопанска цел" Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН - 
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Стара Загора; 

 ,,Зара-вет’’ ООД - Стара Загора; 

 ,,ДИКСИ-ДР’’ ООД - Стара Загора; 

 СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора - Спасителен център за диви 

животни; 

 ,,Клиника д-р Живко Желязков" - Стара Загора; 

 Тракийски университет - Стара Загора; 

 Фабрика ДИБСИ - ЕТ НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА - Стара Загора; 

 ,,РУМДО 73" ООД - Стара Загора; 

 " Конна база "Алфа" - Стара Загора; 

 „Вет-Дент“ – ветеринарна клиника д-р Иванов - Стара Загора; 

 ГБСМДЛ „Зинвест“ - Стара Загора, д-р З.Лазарова; 

 Фуражен завод - Стара Загора; 

 ,,КЕН” АД - Стара Загора; 

 Кумир-си ЕООД - Стара Загора; 

 ,,Джела” - Н.Д.”ЕООД - Стара Загора; 

 ,,Бисер Олива” АД - Стара Загора; 

  Градус - 1 ООД - Стара Загора; 

  Загария - 97  АД - Стара Загора; 

2. Проект на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, 

изучавайки европейски животновъдни практики и иновации", Програма "Учене 

през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност 

"Мобилност"(VEPTRO). 

3. Проект Многостранни партньорства по програма "Леонардо да Винчи", 

на тема "Green Chemistry Around Euro GCARE ". 

4. Проект УСПЕХ за учебната 2013-2014 г., BG051PO001-4.2.05-0001 "Да 

направим училището привлекателно за младите хора" - 28 извънкласни 

дейности. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския 
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социален фонд на Европейския съюз. 

5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в училище" 

6. Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен 

час“   

V. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

При изследване на влиянието на външната среда е ползвана методиката на 

PEST анализа (въздействието на Политическата, Икономическата, Социалната и 

Технологична среда). 

среда 
Въпроси, засягащи училището 

Тенденции Последствия 

Полити-

ческа 

 Влияние на ЕС. Превръщане 
на професионалното 
образование и обучение в 
атрактивна, 
висококачествена, достъпна, 
гъвкава и интерактивна 
опция за всеки гражданин и 
за всяка възраст / Комюнике 
от Брюж/ ; 
 

   

 Прекален външен контрол; 
 

 Различно отношение към  
учителя и ученика и ясни 
критерий за категоризация 
на училищата в страната 
/Рейтингова система за 
гимназиите/. 

 Дългосрочна перспектива 

пред професионалното 

образование; 

 Ограничава възможността за 

промяна, възпира инициативата и 

предприемчивостта; 

 Качествена промяна в методите 

и организацията на обучение; 

 Внедряване на иновации на 

базата на ИКТ; 

 Нова образователна структура; 

 Децентрализация; 

 Постигане на висок рейтинг 
на гимназията, достойно оценяване 
и заплащане на труда на учителя. 
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Иконо-

мическа 

 Нестабилна икономика и 
продължаваща 
икономическа криза; 

 
 Ниски доходи на 

семействата 
 Висок % на безработни 

родители 
 Ниско заплащане на 

учителския труд 
 

 Фалити на фирми 
 

 Съобразяване и 
актуализиране бюджета на 
училището с реалната 
ситуация. Недостиг на 
средства. 

 
 Недостатъчна материална 

осигуреност на ученика 
 
 Слаба подкрепа на бизнеса 

социална  Демографски тенденции: 
намаляване на 
населението, ниска 
раждаемост миграция; 

 Ниска заинтере-сованост и 
отговорност на родителите 

 Отрицателно влияние на 
средата върху възпитанието 
на учениците и мотивите за 
учене 

 Нисък социален статус на 
учителите 

 
 Нови обществени 

потребности и изисквания 
към училището. 

 
 Негативно отношение или 

подценяване на ролята на 
образованието. 

 Увеличаване броя на 
разделените семейства. 

 Грижи и социална 
отговорност на различните 
организации и фирми 

 

 Намаляване на броя на 
учениците 

 
 

 Нарастване на социалните 
различия между учениците 

 Влошени показатели на 
възпитателната дейност в 
училище 

 
 Ниски мотиви за учене 
 Очертаваща се криза за 

учителски кадри, нежелание 
на студентите да се 
реализират в учителската 
професия 

 Липсват позитивни нагласи и 
мотиви за учене. Ниска 
заинтересованост на голяма 
част от родителите към 
случващото се в училището. 

 Негативно отношение към 
училището 

 
 Липса на родителски контрол 

или отказ на съдействие. 
 Добро институционално 

сътрудничество 
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Технолог

ична 

 Подобряване и 
модернизиране на 
технологичното 
обеспечаване на 
образованието 

 Въвеждане на ИКТ, 
интернет 

 Промяна във визията и 
съдържанието на 
педагогическите 
технологии 

 

 Много добра материална база, 
създаваща условия за 
повишаване на 
ефективността на обучението 

 Преодоляване на 
консерватизма в 
образованието 

 Постигане на ново качество 
на образователно-
възпитателния процес на 
основата на иновационното 
мислене 

 

Извод: В близките няколко години икономическите и социални тенденции 

няма да се променят драстично, но ние имаме потенциала да намалим 

отрицателното им влияние върху себе си и върху нашите възпитаници.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

„Търсещи, знаещи, можещи“ 

Л.Б. 

 

ВИЗИЯ 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” – 

Стара Загора е училище с национално значение. Това е образователна 

институция, която основателно се ползва със завиден авторитет в Република 

България и в чужбина. ПГВМ е учебно заведение, което умело съчетава 

завещаното от традицията с модернизацията на образованието у нас. 

Постигнатите резултати от процеса на учебно-възпитателната работа, както и 

тези, които са получени от институциите и от обществеността на различни нива,  

са категорично свидетелство за: 

 Ангажираността и далновидността на ръководството; 

 Професионализма на педагогическия състав; 

 Неуморната работа на административния и помощния персонал. 
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Професионалта гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” – 

Стара Загора има високото призвание да работи в името на хуманността. 

Предоставя качествена подготовка в следните  професионални 

направления: ветеринарната медицина и хранителни технологии. Непрекъснато 

се усъвършенстват професионалните умения на педагогическия колегиум, 

призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за 

активно взаимодействие със социалната среда, за толерантност и уважение към 

гражданските права и отговорности, за противодействие срещу проявите на 

агресия и насилие. 

ПГВМ е училище, способно да предостави на учениците пълноценни 

условия за обучение и развитие и да формира у тях национални и общочовешки 

ценности и добродетели при подготовката им за реализация в живота.                 

Утвърдила се през годините като водещо професионално училище с над 

шейсет годишна история, гимназията формира своята визия като ключов и 

притегателен образователен център. 

 

МИСИЯ 

Мисията на училището е очертана в доклад на Европейската комисия (ЕК) 

по образование, в който са изведени четири приоритетни стълба: 

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

 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно 

справяне с професионалните задължиния /”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”/ . 

В гимназията се подготвят ученици по: 

Професионално направление 640 Ветеринарна медицина 
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Професия  640010 Ветеринарнен техник, специалност 6400101 

Ветеринарен техник; 

Професия 640020 Ветеринарен лаборант, специалност 6400201 

Ветеринарен лаборант 

Професионално направление 541 Хранителни технологии 

Професия  541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки, 

специалност 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки. 

Основните компоненти на Професионална гимназия  по ветеринарна 

медицина в своята мисия са : 

 Създаване на условия за общообразователна и професионална подготовка 

на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти; 

 Осигуряване на висококачествени образователни продукти и услуги на 

учениците като вътрешни потребители, с цел ускоряване и подпомагане 

развитието на общообразователните и професионалните знания, умения и 

компетенции на учениците; 

 Утвърждаване на професионалното образование и обучение чрез 

образователните дейности като процес на всестранно и последователно 

навлизане на  учениците в обективния свят на обществото или в отделна 

негова част;  

 Организиране на училищната общност како отворена система, т.е. като 

елемент на съществуващите социокултурни и икономически условия и 

наличието на обратна връзка между тях;  

 Въвеждане в управлението на училището и образователно-

производствените дейности на набор от съвременни педагогически 

технологии (от обучение до стратегическо планиране и управление);  

 Формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на 

съвременните информационни технологии;  

 Улесняване на трансформацията на училищната култура  

 Хуманизация на отношенията в Професионална гимназия по 
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ветеринарна медицина „Иван П. Павлов”.  

 Формиране и развитие на основни училищни и човешки ценности, като 

уважение към правата и свободите на всеки ученик, учител, родител и 

всеки друг участник в образователните взаимодействия, недопускане на 

дискриминация на никакво основание;  

 Ангажиране на училищната общност на Професионална гимназия по 

ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” със създаване на адекватни 

условия за опознаване и разбирателство между различните етнически  

групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и 

дискриминацията по етнически  признак. 

 

ЦЕННОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 

При своята професионална реализация нашите възпитаници се водят  не 

толкова от рутината на практиката, колкото от принципите и ценностите, които 

са формирани у тях по време на обучението им в ПГВМ. Главни ценности за 

училището са:  

 Качественото ПОО и възпитание, 

 Учениците- създаване на равни възможности  за тях, уважаване на тяхната 

индивидуалност, развиване на най-доброто в тях; 

 Толерантността и равноправието; 

 Интеркултурата, националните и общочовешките ценности; 

 Насърчаването към учене през целия живот чрез създаване на умения и 

нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато 

професионално развитие; 

 Обединението на членовете на колектива около общи идеи и ценности; 

 Сътрудничеството в колектива на гимназията и с други професионални 

гимназии, висши училища, стопански организации – партньори, 

родителска общност, общественост и др. 
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ПРИНЦИПИ 

 Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, 

родители, общественост. 

 Диалог с участниците в образователния процес – ученици, учители. 

 Проучване и удоволетворяване потребностите на учениците и бизнеса. 

 Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри 

практики, мултимедийно и комплекно представяне на учебното съдържание. 

 Екипност в работата на учители и ученици. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

 Общообразователна и професионална подготовка в съответствие с 

държавните и европейските образователни стандарти, осигуряваща възможност 

за учене, развитие и усъвършенстване през целия живот. 

 Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция и 

повишаване ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения 

и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора. 

 Превръщане на училището в желано място за обучение, развитие и изява. 

 Интегриране на педагогическите взаимодействия на родители, институции 

и структури, работещи в областта на образованието и младежта. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ 

 Осигуряване на възможно най-добрите условия за европейско 

образование, обучение, възпитание и труд: 

 чрез контакти с различни организации, общински, регионални и 

държавни структури, фирми, сдружения и др; 

 чрез непрекъснато обогатяване, осъвременяване и опазване на 

материално-техническата база; 

 чрез постоянна квалификация и самоусъвършенстване на 

ръководството и персонала; 

 чрез работа и кандидатсване по проекти на различни финансиращи 

структури; 
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  Формиране на ценностна система у подрастващото поколение, която да е 

в синхрон с интересите на индивида и глобалното общество: 

 чрез училищни и извънучилищни форми на ангажираност; 

 чрез участия в различни инициативи, конкурси, състезания, олимпиади; 

 чрез посещения и организиране на културни и обществено значими 

мероприятия /театър, опера, вечери на талантите и изкуствата, залесяване на 

тревни и горски площи др./ 

 

  Подготвяне на високо квалифицирани специалисти в областите на 

ветеринарната медицина и технологията на храните и напитките, които да се 

реализират успешно на пазара на труда, които да са популярни и уважавани 

сред българската и европейската общественост. 

 Превръщане на ПОО в привлекателна и ефективна възможност за учене; 

 Повишаване на пригодността за заетост на завършилите ПОО; 

Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на 

професионалното обучение в реална работна среда, вкл. чрез организиране на 

производствена практика в сътрудничество с работодатели; 

 Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане 

на по-голяма пригодност на обучаваните за трудова заетост. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

1. Административно-управленска дейност: 

1.1. Разработване и утвърждаване на учебни планове формиращи облика 

на училището като професионална гимназия по ветеринарна медицина; 

1.2.Съпоставка с конкурентни училища, залагане на дейности, 

гарантиращи привлекателност и мотивирано присъствие в училище; 

1.3.Осигуряване на устойчив административен капацитет на 

образователната структура и подобряване на материалнотехническия капацитет: 

- кадрова обезпеченост на училището; 

- материално - технически капацитет на образователната инфраструктура, 

съобразен с професиите, по които се провежда обучението на учениците. 
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1.4. Сформиране на педагогически екип, мотивирани и квалифицирани 

преподаватели, обединени от общата цел - просперитет на ПГВМ „Иван П. 

Павлов” – Стара Загора. 

1.4.1 Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в 

колектива, насочени към ефективна УВР  и благоприятен психоклимат за 

ползотворна дейност; 

1.4.2. Установяване практика на взаимопомощ и партньорство чрез 

планиране на дейности по МО, комисии и др. 

1.5..Планиране честване на вътрешноучилищни празници и мотивиране 

участието в тях. 

1.6.Търсене на начини и форми за повишаване присъствието и 

дисиплината на учениците в учебмните часове; 

1.7. Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в 

посока на : 

 Участие на училището в програми за финансиране; 

 Неизявено желание за дарения от страна на родители с възможности. 

 Липса на контакти с НПО по актуални теми и проблеми; 

 Повишаване на инициативността от страна на родителите за участие 

във вътрешно-училищния живот; 

 Мотивиране заинтересоваността  на навременна обратна връзка от 

страна на родителите. 

1.8. Разработване на критерии за оценка труда на преподавателите в 

рамките на училището и толериране стремежа към реализация и кариера в 

рамките на училището; 

2.Учебно-възпитателна дейност: 

2.1. Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани 

преподаватели 

2.1.1.Разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови 

методи и форми 
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2.1.2.Излизане от шаблона и скуката в класно-урочната система и формите 

за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците; 

2.1.3.Прилагане на интерактивно обучение, иновации. 

2.2. Обособяване и развиване  на училището като център на социални и 

културни изяви,разширяване връзките с околната среда за популяризирането  и 

фиксирането ролята на училището за гражданското възпитание на учениците; 

2.2.1.Планиране разширяването на връзките с културните институции в 

града за формиране гражданско възпитание у учениците; 

2.3. Сформиране на обществен съвет с цел подпомагане на развитието на 

училището и граждански контрол на управлението му./чл.265 от ЗПУО/ 

2.4. Тържествено връчване на дипломите на всички абитуриенти и 

награждаване на отличниците; 

3. Квалификационна дейност: 

3.1. Планиране вътрешноквалификационна дейност, осигуряваща 

необходимата педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите; 

3.2. Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за 

повишаване на конкурентноспособността и професионалното самочувствие; 

3.3. Планиране на пътуващи семинари за повишаване квалификацията на 

учителите за обогатяване  формите на вътрешна и външна квалификация; 

3.4. Активно участие във формите на квалификация, организирани от 

ДИПКУ – Стара Загора  и РУО – Стара Загора; 

3.5. Включване в Училищния годишен план за повишаване на 

квалификацията, финансиран със средства от бюджета на училището. 

3.6.  Организиране на специализирани надграждащи обучения и тяхното 

осъществяване на място в гимназията;  

3.7.  Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 

извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни 

организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти  

се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с 
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документ./чл. 222, ал.1 и ал.2/ 

4. Социално битова и финансова дейност: 

4.1. Модернизиране на материално-техническата база с цел изграждане 

привлекателен  облик на училището и пълноценен учебно-възпитателния 

процес; 

4.1.1.Оборудване  на кабинети, лаборатории и клиники за професионално 

обучение с нужните пособия в синхрон с нововъведенията в професионалните 

направления; 

4.1.3.Осъвременяване и поддържане на много добър облик на училищната 

сграда и сградата на общежитието. 

4.2. Планиране и разходване на средствата за ремонт на 

материалнотехническата база по приоритети; 

4.3. Създаване на условия за безплатен транспорт. Средствата се отпускат 

за ученици до 16 години по ПМС -№84 от 06.04.2009 г. 

4.4. Подобряване качеството на хардуерната и софтуерната база в 

училище. 

4.5. Ефикасно използване на всички ресурси.  

5. Идвънкласна и извънучилищна дейност:   

5.1. Оформяне  кът на патрона и представяне атрактивно  символите на 

училище.   

5.2. Обявяване на тематични дни в училище, в които ученици, учители и 

родители  работят в екип за постигане на целта.  

5.3. Разширяване дейността "ПГВМ Търси талант" – ежемесечни 

спектакли на определен випуск и заключителен концерт на талантите. 

5.4. Организиране на благотворителни дейности в гимназията с цел 

набиране на средства и използването им за подпомагане на ученици, закупуване 

на учебници, материали за обогатяване училищния интериор и др. 

5.5. Изпращане на благодарствени писма до родителите за всяка 

положителна проява на техните деца. 
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5.6. Създаване в общежитието атмосфера на приятелство. Откриване на 

вечери под надслов  "Моят нов дом, моите нови приятели“  и други. 

5.7. Образователна интеграция на уязвими малцинствени групи. 

 

6. План – прием за предстоящите учебни години: 

Държавният и Допълнителният държавен план-прием се утвърждават 

след съгласуване с финансиращия орган./чл.143, ал.4 от ЗПУО/ 

6.1. Осъществяване на Държавен план-прием въз основа на резултатите от 

външното оценяване от учебната 2017/2018 година./чл. 145, ал.2 от ЗПУО/ 

     6.2. Осъществяване на допълнителен държаваен план-прием на ученици от 

XI клас въз основа на резултатите от външното оценяване в X клас./чл. 145 

ал.2 от ЗПУО/ 

 

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

СИСТЕМА /2013-2020/  И ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПРЕЖДЕВРЕВЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

НА ПГВМ.  

 

 Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление. 

 Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие 

 на личността на всеки ученик и предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище. 

 Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на 

образованието за децата и учениците от уязвими етнически общности. 

 Достъп до качествено образование за ученици със специални 

образователни потребности. 
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 Повишаване участието и ангажираността на родителите. 

 6.Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество в ПОО. 

 Кариерно ориентиране и консултиране.  

 Развиване на модели за придобиване на професионална квалификация. 

 Обша и допълнителна подкрепа за личностното развитие на 

учениците./чл.178 и чл.187 от ЗПУО/ 

 Прилагане на системи за ранно предупреждение.  

 Развитие на занимания по интереси. 

 Участие в училищни и извънучилищни мероприятия. 

 Спортни и художествени прояви. 

 Финансово подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно 

напускане на училище. 

 Създаване на подходящи условия за реинтегриране в образователната 

система на преждевременно напусналите я.  

  

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРАТЕГИЯТА 

1. Чрез средства от делегирания бюджет на училището с първостепенен 

разпоредител –МОН, разпределени както следва: 

 трудови възнаграждения на служителите; 

 капиталови разходи; 

 текущи ремонти; 

 издръжка на училището; 

 стипендии; 

 НП ,, Обещетение на служители”; 

 НП ,,Оптимизация на училищната мрежа” , ,,Без свободен час”; 

2.   Собствени приходи от отдаване под наем; 

3.   Средства, набрани от УН; 

4.   Чрез дарения и спонсорство; 
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5. Чрез разработване и реализиране на проекти, финансирани по 

национални и европейски програми; 

6. Чрез реализация на проектното предложение по ОП Региони в растеж 

2014-2020 за обновяване на ПГВМ ,,Иван П. Павлов’’- гр.Стара Загора; 

7. Закупен е микробус по национална програма ,,Осигуряване на 

съвременна образователна среда’’-Модул ,,Модернизиране на системата на 

професионалното образование; 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на 
цялостна концепция за провеждане на 
образователния процес – учебен план и 
програми, Етичен кодекс, методически 
обединения и комисии, план-прием, 
целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09.16 
на всяка 
година 

2. Обновяване и оборудване на нови 
класни стаи и кабинети  

Делегиран бюджет и 
ОП, НП   

 
2016-2020 

3 Монтиране на мултимедия във всяка 
класна стая и кабинет. 

Делегиран бюджет, 
НП и дарения,  

септември 
2019 г. 

4 Изграждане на специализиран кабинет 
за приобщаващо и подкрепящо 
образование. 

Делегиран бюджет 
НП, ОП 

септември  
2016 г. 

5 Изграждане на административен 
корпус, обновяване на фоайе и 
коридори. 

Делегиран бюджет 
ОП 

септември  
2019 г. 

6 Ремонт на външна спортна площадка, 
изграждане на съоръжения за различни 
видове спорт, корт за падел-тенис. 

Делегиран бюджет 
НП, ОП 

2016 – 2020 
г. 

7 Участие в квалификационни форми на 
педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 
Нп, ОП 

постоянен 

8 Разработване, спечелване и 
реализиране на национални и 
европейски проекти. 

Фондове на ЕС постоянен 

9 Продължаване на работата по програми 
„Без свободен час“,  

Министерство на 
образованието 

постоянен 

10 Продължаване на традицията за 
провеждане на благотворителни 
Коледни и Великденски базари 

Дарения всяка учебна 
година 

11 Управление на международни проекта 
по програма „Еразъм +“ с чуждестранни 
партньори. 

Финансиране от 
програмата 

2016 – 2018 
година  
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАЛОЖЕНИТЕ ПРИНЦИПИ И 

ДЕЙНОСТИ В СТРАТЕГИЯТА НА ПГВМ 

 

 ПГВМ „Иван П. Павлов“ – Стара Загора да се запази като водещо 

професионално училище в страната; 

 Устойчиво развитие на професионалното образование; 

 Повишено качество на образование и обучение; 

 Подобряване и осъвремяване на материално-техническата база и 

гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Постигане на координация между институциите, заинтересувани от 

качествено професионално образование, адекватно на динамичния пазар 

на труда; 

 Изграждане на подкрепяща среда – увеличаване на гражданското 

образование, организаниране на извънкласните форми, подобряване на 

здравното образование, работа с учениците за преодоляване на негативни 

прояви, създаване на активно действащ УС; 

 Привличане на медиите като партньор за популяризиране постиженията на 

училището; 

 Партньорство с родителите – равноправен диалог с тях, умения за 

общуване със собствените си деца, мотивиране за различни видове 

съвместни дейности, повишаване ефективността на УН и УС и ОС; 

 Адекватна оценка на качеството на учителския труд и заплащане в 

съответствие с качеството на работа. 

 

1.7. НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ 

 

Изпълнението на стратегията подлежи на мониторинг ежегодно. 

Резултатите се отчитат с доклад пред Педагогическия съвет. 
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Стратегията подлежи на изменение и преосмисляне в съответствие с 

динамиката на изменение на социалната и икономическата среда в страната..   

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година при влизане 

на нови нормативни документи, промяна на основни положения в действащата 

нормативна база или значителни промени в организацията на дейността на 

училището. Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2020-

2021 година. На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план 

за дейностите с конкретните срокове и отговорници. 

Стратегията е приета на заседание на Педагогическия съвет на 14 

септември 2016 година. 

  

 

 


