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 Раздел първи   

   

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   
   

Настоящата Стратегия определя визията за посоката на развитие на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” в периода до 2020 година и обхваща четири учебни години считано от 

2016/2017 учебна година. Посоката на развитие трябва да осигури на нашата училищна 

организация трайно конкурентно предимство в среда изпълнена с промени и 

предизвикателства. Стратегията трябва да осигури успешното осъществяване на мисията на 

ПДТГ и тържеството на нейната уникална същност. ПДТГ е първата българска търговска 

гимназия, създадена   преди 131 години за да задоволи назрялата нужда от икономическо 

образование през втората половина на 19 век. Тук се разработват първите учебни програми 

за обучение на   специалисти в областта на търговията. Натрупва се опит, изграждат се 

традиции и резултатите се доказват в практиката. Възпитаниците на Търговската гимназия 

са търсени  във всички сфери на икономиката като специалисти с високи професионални 

знания и умения. Това продължава и днес. На гребена на вълната се задържат гъвкавите и 

приспособими организации, които имат капацитет да се самоактуализират спрямо 

изискванията на реалностите. Висококвалифицираните  педагогически специалисти, 

модерната  материална база и позитивната организационна култура гарантират  качествен 

учебен процес и осигуряват на ПДТГ водещи позиции през годините. За нас всеки ученик  е 

уникална личност, която трябва максимално да развие своите възможности. 

Образователният процес не се случва само в класната стая. Той се провежда в 

учебнотренировъчния център и в реална работна среда. Акцентираме на изискванията на 

съвременната реалност  като осигуряваме  отлична чуждоезикова подготовка и учебен 

процес базиран на използването на информационно-комуникационните технологии.    

В основата на субективно ценностното самоопределяне на  училищната организация 

стои заветът на Дарителя  Димитър Хадживасилев -  да работим „за благото и величието на 

България”. Този завет е вдъхновявал повече от век хората свързани с ПДТГ, определя и 

днес  позитивните организационни ценности и посоката на развитие.          

Стратегията е израз на отговорността на училищния  екип да реализира мисията на ПДТГ 

и да утвърждава визията за ПДТГ, както следва:   

МИСИЯ  на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” :   

- Да развива личностния потенциал на ученика като осигурява качествена 

общообразователна и професионална подготовка за придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация 

и активен граждански живот в съвременните общности;   

ВИЗИЯ за ПДТГ „Димитър Хадживасилев”:   

- Първата българска търговска гимназия с вековни образователни традиции, 

иновативен дух и възпитаници – успешно реализирани личности, утвърждаващи 

устойчивото развитие на България.   
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Действията ни за постигане на определените стратегически приоритети ще се ръководят 

от следните ПРИНЦИПИ:   

1. Ориентираност към интересите и мотивацията на ученика.   

2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик.   

3. Партньорство с всички заинтересовани страни.   

4. Хуманизъм и толерантност.   

5. Ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния 

процес.   

6. Автономия и самоуправление с активно участие на членовете на училищната 

общност.   

7. Иновативност.   

8. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език и 

националните и училищни традиции.   

9. Ефективност и ефикасност.   

10. Отчетност и прозрачност.   

Стратегията е съобразена с действащата нормативна уредба в Република България  и 

следните стратегически документи:   

- Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”;   

- Национална стратегия за младежта - 2010-2020 година;   

- Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 година;   

- Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария за 

периода 2015- 2020 година;   

- Национална квалификационна рамка на РБългария;   

- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2025-2020);   

- Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

– 2015-2020 година;   
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- Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Р България /2014-2020/;   

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;   

- Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността ( 2014 –  

2020).   

   

Раздел втори   

   

 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО    

   

1.Външна среда   

   

 Външната среда  се характеризира със:   

- Сложност - ПДТГ реагира на голям брой, разнообразни фактори. Анализът на 

външните въздействия и определяне на ключовите фактори по един или друг проблем, изискват 

значително количество време и усилия.   

- Подвижност - обектите и процесите на външната среда се намират в постоянно 

движение. Те претърпяват изменения непрекъснато и с различна скорост.    

- Взаимосвързаност - изменението на един фактор води (в една или друга степен) до 

изменение на много други фактори и всички те пряко или косвено влияят върху дейността на 

училищната организация.   

- Неуправляемост -  ПДТГ като всяка училищна организация има ограничени 

възможности да влияе на външната среда, поради което се налага да се адаптира към 

протичащите външни промени.    

    Влиянието на отделните фактории на външната среда е следното: А.  

Политически фактори .   

 Основен политически фактор след присъединяването на България към ЕС е 

провежданата политика за европейско развитие на България. За ПДТГ като образователна 

институция основно значение има установената държавна политика в областта на 

образованието. Определени са следните приоритети:   

- постигане на европейско качество на образованието;   
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- осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната 

система;   

- развиване на условия и среда за реализиране на практика на образователната 

концепция „Учене през целия живот”   

- стимулиране на въвличането на младите хора в разработването и  

осъществяването на секторни политики;   

- превръщане на България в средносрочен план в страна, в която знанието и 

иновациите са двигатели на икономиката.   

Изпълнението на държавната политика в областта на образованието е задължение за 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. В стратегически план училищните приоритети се 

основават на държавната политика в областта на образованието.   

Процесите на демократизиране и антикорупционната политика са благоприятни за 

дейността на училищната организация чрез положителния ефект, който създават в 

характеристиките и ценностите на обществото. Те  изискват и създават  възможност в 

ПДТГ да продължат дейностите свързани с демократизиране на управлението на 

училището /участие на всички в управление на училището, ученическо самоуправление, 

отчетност и прозрачност в управление на ПДТГ/, да се прилага успешно 

антикорупционната политика на ПДТГ, да се оптимизира организационната култура на 

училищната организация чрез утвърждаване на произтичащите позитивни ценности и 

нагласи. Законодателството е определящ фактор за дейността на ПДТГ. Новият ЗПУО дава 

възможност за гъвкаво провеждане на училищната политика.    

Б. Икономически фактори   

Благоприятно въздействие има финансовата децентрализация и въведения делегиран 

бюджет в образованието на база единен разходен стандарт за издръжка на един ученик. 

Самостоятелното управление на финансовите средства дава възможност за провеждане на 

училищна политика за ефективно изразходване на тези средства.   

Важен благоприятен фактор е наличието на финансови средства по национални и 

европейски програми. Налице е възможност, която в ПДТГ се използва и трябва да се 

засили използването на тази възможност за получаване на финансови средства чрез 

програмен подход при планиране на дейности в ПДТГ.   
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Неблагоприятно въздействие оказват последиците от световната икономическа криза и 

равнището на икономическото развитие на България, които определят:   

- нисък  разходен стандарт за издръжка на един ученик. Този факт влияе неблагоприятно върху  

поддръжката на материалните условия за образователно-възпитателния процес, както и върху 

трудовото възнаграждение на заетите в ПДТГ. Противодействащи мерки: привличането на 

извънбюджетни средства; увеличаване дела на програмните разходи; свиване на 

административните разходи и ефективно управление, основано на постигнати резултати;   

- намаляване на броя ученици от други населени места, в резултат на намаляване на доходите на 

населението. ПДТГ  противодейства чрез привличане на финансови средства от фондация 

„Димитър Хадживасилев”.   

В изискванията на европейския пазар на труда се наблюдава  тенденция към 

засилено търсене на висококвалифицирана и адаптивна работна сила. Все повече се 

сближават изискванията, които се поставят към работниците, извършващи т.нар. 

„нискоквалифициран“ и „средноквалифициран“ труд. Като цяло за тези дейности се изисква 

все по-висока квалификация, а търсенето на работа, свързана с по-ниска квалификация 

намалява. За да отговорим на изискванията на пазара на труда и нашите ученици да са 

високо конкурентноспособни е необходимо чрез образователновъзпитателния процес  да 

създаваме търсените на пазара на труда качества и умения. Това налага да продължи 

формирането на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на 

знания, чрез акцентиране на процесите:   

- 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”/   

Променящите се изисквания към съдържанието на професионалната подготовка, в 

резултат на ИКТ и изграждащата се икономика на знанието, ще изискват непрекъсната 

актуализация на професионалната подготовка. Това води до необходимост от промяна в 

характера на тази подготовка. По време на училищното образование тя трябва да е 
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фундаментално насочена с възможност за добавяне  в процеса на учене през целия живот. 

Професионалната подготовка в училище трябва да създава един фундамент и възможности 

за добавяне и актуализиране. Възниква необходимост от навременно реагиране за 

актуализиране, което създава  възможност ПДТГ да предлага обучения за 

преквалификация, за актуализиране на професионалната квалификация,за обучение по част 

от професия.  Тази  

динамика на  пазара на труда изисква провеждане на непрекъснати маркетингови проучвания.     

          

В. Социални фактори.   

  Демографската  ситуация в България се характеризира с намаляване броя  на населението 

и хората в трудоспособна възраст. По данни от доклад на Световната банка сред всички 

страничленки на Европейския съюз България бележи най-бърз спад в броя на населението. 

Прогнозните резултати (Световна банка, ООН, Национален статистически институт) 

показват тенденция за трайно намаляване на населението, което се очаква към 2025 година 

да бъде около 6 милиона души. Демографският спад предизвиква намаляване  на броя на 

учениците и  в ПДТГ. Създава се възможност за оптимизиране на качеството на 

образователно-възпитателния процес по отношение на параметрите на училищната среда  

/достатъчност на класни стаи и кабинети, едносменно обучение, модернизиране на УТС/.   

Обществените  ценности и очакванията на обществото са важен фактор за дейността на  ПДТГ.   

 Негативните характеристики на социалната среда /наличие на престъпност, насилие, корупция, 

разпространение и употреба на наркотици и алкохол, комерсиализация на  

 изкуството  и  разпространение  на  масовата  култура/  затрудняват  

образователновъзпитателния процес. Възможният начин  за противодействие е създаване на 

привлекателна училищна среда  и извънкласни дейности, чрез които учениците да намерят  

истинските ценности  и полезния  начин на реализация. Професионалното ориентиране и 

възпитаване в предприемачески дух са възможни реакции за противодействие на 

негативните страни на социума.   

 Друг фактор с отрицателно влияние е намаляване на възпитателната роля на семейството, 

поради зачестилата емиграция или заетост на родителите. Прехвърляне на отговорността за 

възпитанието само върху училището е фактор, който  въздейства отрицателно върху ефекта 

от училищната дейност. Възможност за противодействие е ефективното взаимодействие на 

училището със семейната среда, а при отсъствие на родителите със съответните институции  

за гарантиране на родителски контрол върху учениците.     
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 Ниският социален статус на учителя е фактор с отрицателно влияние върху кадровата 

политика  на ПДТГ. Възможно противодействие е повишаване на трудовото 

възнаграждение заедно с актуализиране на професионалната компетентност на учителите в 

ПДТГ, което зависи в голяма степен от държавната политика за финансиране на 

образованието.   

 Нарастващият интерес към проблемите на образованието има положителна роля. Той е 

предпоставка за изграждане на взаимодействия с партньори от социалната среда в полза на  

образователно-възпитателния процес. Особено важно за ПДТГ е партньорството с  

работодатели. Възможният начин да отговорим на очакванията на обществото е да 

установим ползотворен диалог с всички заинтересовани страни при безусловна публичност 

и прозрачност на управлението.   

 Важен фактор от социалната среда, влияещ върху броя на учениците в ПДТГ са училищата 

– конкуренти. Пред вид липсата на нормативно установени изисквания за притежавана 

квалификация по повечето професии на трудовия пазар е налице предпоставка наши 

конкуренти да са не само професионалните гимназии, но и средните общообразователни 

училища, т.е. налице е тенденция за увеличаване на броя на конкурентите. Открива се 

необходимост да проучваме конкурентната среда и да градим конкурентни предимства.    

   

Г. Технологични фактори.     

    Информационните технологии в световен мащаб създадоха икономиката на знанието и 

предизвикаха глобализацията. Тези основни характеристики диктуват необходимите 

промени в сферата на образованието. Те дават благоприятна възможност за нови подходи 

при преподаването и ученето, улесняват обучението и развитието на преподавателите, 

както и ефективността на администрацията. В ПДТГ има възможност да се осъществява 

развитие и съчетаване на традиционните добри преподавателски практики с използването 

на ИКТ с цел  изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в 

съвременното общество, основано на знанието.   

ПДТГ трябва да се възползва  от всички възможности за комуникация при определяне на 

параметрите на актуалното  качество на училищните процеси, училищната система и 

образователния продукт, както и при реализацията на проекти.    
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2.Вътрешна среда   

2.1.Анализ на процесите   

А.Образователно–възпитателен процес.   

Като професионална гимназия, ПДТГ осъществява общообразователна и професионална 

подготовка и основния за училищната организация процес е  

образователновъзпитателният процес. В резултат на успешното осъществяване на този 

процес учениците получават  средно образование, професионална квалификация, в 

зависимост от изучаваната професия и формират личностни качества. 

Образователновъзпитателният процес се реализира освен в задължителното учебно време 

във формата на урочна дейност и извън него, съобразно желанията на учениците и 

възможностите на училището под формата на трети допълнителен час по ФВС, СИП и ИД. 

Образователновъзпитателният процес се реализира от учителите и в някои случаи от други 

наети лица посредством педагогическа технология в процеса на педагогическо  общуване.   

В ПДТГ в периода 2012/2013 – 2015/2016 година образователно-възпитателният процес 

има следните  характеристики:   

1. Брой обучавани ученици и тяхното разпределение:   

- по години,  паралелки, степен на ПК и средна пълняемост на паралелките:   

Учебна година   Брой 

паралелки   

Общ   брой 

ученици   

Брой  

ученици  

степен  ПК   II 

на   

Брой  

ученици III 

степен на ПК   

Средна  

пълняемост   

на  

 паралел

ките   

2012/2013   13   324   99     225   24,9   

2013/2014   13   310   94     216   23,8   

2014/2015   13   296   87     209   22,8   

2015/2016   14   310   89     221   22,1   

   

- по специалности и професии:    

Професия, специалност   

    

Брой ученици   

2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016   
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Финансист, Банково дело   27   27   0   0   

Финансист, Застрахователно и осигурително 

дело   21   0   0   0   

Икономист, Икономика и мениджмънт   29   0   21   19   

Оперативен счетоводител, Оперативно 

счетоводство   24   24   0   0   

Сътрудник в малък и среден бизнес, Малък и 

среден бизнес   22   47   44   41   

Икономист-информатик, Икономическа 

информатика    135   128   124   116   

Оператор интернет приложения, Електронна 

търговия   21   21   19   19   

Оператор информационно осигуряване, 

Икономическо информационно осигуряване   0   0   21   48   

Продавач-консултант, Продавачконсултант   
24   23   23   0   

Организатор на туристическа агентска дейност, 

Организация на туризма и свободното време   21   40   44   67   

всичко   324   310   296   310   

   

   

- по участие в ЗИП:   

Учебна година   Общ брой ученици   Брой ученици в ЗИП 

съгласно УУП   

%  на  учениците 

обучавани в ЗИП   

2012/2013   324   156   48   

2013/2014   310   129   42   

2014/2015   296   114   39   
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2015/2016   310   130   42   

   

- по видове ЗИП:   

Наименование       Брой ученици    

2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016   

Български език и литература    156   129   113   130   

Математика   39   86   34   19   

География и икономика   90   80   49   65   

Информационни технологии   28   0   0   0   

Икономическа информатика   0   28   0   0   

Счетоводство на предприятието   22   24   20   21   

Счетоводство на търговското 

предприятие   
0   23   22   0   

Банково дело   26   27   0   0   

Икономика   0   0   0   20   

Икономика на предприятието   29   27   25   26   

Икономика на търговията   0   0   41   0   

Предприемачество   0   0   13   63   

Предприемачество и дребен бизнес   0   0   0   19   

   

   

   

- по участие в СИП и ИД:   

Учебна година   Общ брой ученици   Брой   ученици   

СИП и ИД    

   

в   % на включване в   

СИП и ИД   

2012/2013   324   242     75   
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2013/2014   310   271     87   

2014/2015   296   221     75   

2015/2016   310    116     37   

   

- по видове ИИД:    
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Наименование       Брой ученици   

2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016  

Клуб „Млад еколог”, Еко-алтернатива/   7   14   9   22   

ТС „Магия”   8   9   12   0   

СГ „Баскетбол /девойки и юноши/   15   13   15   0   

СГ „Волейбол / девойки и юноши/   15   15   15   28   

Футбол   15   15   15   16   

Футбол-девойки   0   0   0   8   

Народни танци   0   0   0   14   

Клуб „Дебати”   0   0   0   10   

Клуб „Млад аниматор”   0   0   0   8   

ТСъстав „Дискобалет”, ДТГденс,Танцувай 

с мен   
8   9   0   0   

„Здраве и сила”   7   0   0   0   

„Плуване”   0   15   0   0   

„Тенис на маса”   0   0   15   0   

„Млад журналист”   9   7   10   0   

„Родолюбие”   8   11   6   0   

„Млад екскурзовод”   7   10   6   0   

„Да поговорим за литература…”   7   6   0   0   

Японски език и култура   10   7   0   0   

Кариера счетоводител   10   0   0   0   

Успешни и силни   7   0   0   0   

Моите права   7   5   7   0   

Делово общуване   12   10   10   0   

Антикорупция   12   14   0   0   

Дизайн и реклама   13   8   12   0   

Компютърни технологии   10   10   8   10   

Уеб дизайн   9   7   10   0   

Уеб програмиране   0   0   14   0   

Работа с компютърна графика   0   9   12   0   

Мултимедиен свят   0   7   10   0   

Немски език и култура   0   12   7   0   

Керамика   8   8   9   0   

Млад предприемач   8   12   0   0   

Млад бизнесмен   6   6   6   0   
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- по видове СИП:   

Наименование        Брой ученици   

2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016   

Предприемачество   24   23   23   0   

               

   

   

2. Брой завършили ученици и от тях получили средно образование:   

Учебна година   Брой ученици в ХІІ 

клас   

Брой  ученици 

завършили  средно 

образование   

% на завършилите 

средно образование   

2012/2013   77   77   100   

2013/2014   79   78   98,74   

2014/2015   48   46   95,84   

2015/2016   65   59   90,77   

   

3. Брой завършили ученици и получили професионална квалификация:   
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Учебна година   Брой ученици в ХІІ 

клас   

Брой   ученици 

получили ПК   

% получилите ПК    

2012/2013   77   68   88,32   

2013/2014   79   75   94,94   

2014/2015   48   40   83,34   

2015/2016   65   50   76,92   

   

- разпределение на получилите ПК по професии /специалности:   

Професия, специалност        Брой ученици   

2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016  

Финансист, Банково дело   0   24   0   0   

Финансист, Застрахователно и 

осигурително дело   
16   0   0   0   

Счетоводител, Счетоводна отчетност   1   0   0   0   

Счетоводител,Оперативно счетоводство   
0   22   0   0   

Икономист-информатик,    

Икономическа информатика   
26   29   19   21   

Икономист, Икономика и 

мениджмънт   
25   0   0   0   

Продавач-консултант, Продавачконсултант   
0   0   21   1   

Организатор Интернет приложения, 

Електронна търговия   
0   0   0   15   

Сътрудник в малък и среден бизнес, Малък 

и среден бизнес   
0   0   0   13   

Всичко   68   75   40   50   
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4. Извършено професионално обучение валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене:   

През учебната 2013/2014 и 2014/2015 година ПДТГ”Д. Хадживасилев”  участва в проект 

„Нова възможност за моето бъдеще” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Извършено 

бе обучение на 44 възрастни, както следва:   

   

 
   

След влизането в сила на Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 

професионални, знания, умения и компетентности, ПДТГ”Д. Хадживасилев” извършва 

валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и самостоятелно. През учебната 2015/2016 година в ПДТГ ”Д. 

Хадживасилев” има едно лице, заявило желание за валидиране по професия Продавач – 

консултант, специалност Продавач – консултант.   

5. Реализация на учениците по години:   

     Общ брой ученици     
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Учебна 

година   

Завършили   Постъпили 

във ВУЗ в %   

Постъпили на работа 
по изучаваната  

професия с  

придобита СПК   

Постъпили 

на  работа  

по друга  

професия   

Непостъпили   

на работа   

   

2011/2012   103   94   2   5   0   

2012/2013   80   90   0   4   4   

2013/2014   79   90             4   3   1   

2014/2015   46   76   6   1   6   

   

6. Загуби на учебно време поради отсъствие на учители:   

Учебна година   Общ брой часове на 

отсъстващи у-ли   

Брой   часове   с  

осигурено заместване   

%   на  

 осигурено 

заместване   

2012/2013   967   967   100   

2013/2014   1850   1850   100   

2014/2015   1422   1422   100   

2015/2016   1547   1547   100   

   

7. Отсъствия на ученици:   

Учебни години   Брой извинени отсъствия на  

1 ученик   

Брой неизвинени отсъствия на 

1 ученик   

2012/2013   95,14   5,02   

2013/2014   112,17   5,27   

2014/2015   94,49   4,30   

2015/2016   123,99   4,97   

   

8. Наказания на учениците:   

Учебна 

година   

Брой у-ци 

наказани със 

„забележка”   

Брой у-ци   

наказани с    

„Предупреждение 

за преместване в 

друго училище”   

Брой у-ци   

наказани   с 

„Преместване   

в   друго 

училище”   

Брой  у-ци 

наказани  с 

„Извършване на 

дейности в 

полза на  

училището”   

Брой у-ци наказани 

с   

„Преместване от 

дневна форма в  

самостоятелна  

форма на обучение 

за   

ученици,   

навършили   16- 

годишна възраст”   

2012/2013   63   14   0   7   0   

2013/2014   71   8   0   5   0   

2014/2015   87   14   0   20   0   

2015/2016   64   8   0   0   0   
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9. Движение на учениците:    

Учебна година   Брой   ученици  

напуснали ПДТГ    

Брой  ученици 

придошли в ПДТГ   

Прираст +  

Намаление -   

2012/2013   3   0   -3   

2013/2014   0   0   0   

2014/2015   9   1   -8   

2015/2016   0   0   0   

   

10. Годишен успех на ПДТГ:   

Учебна година   Среден годишен успех    

2012/2013   5,13   

2013/2014   5,10   

2014/2015   5,12   

2015/2016   5,06   

   

11.Ученици на поправителни изпити:   

Учебна година   Брой ученици на поправителни изпити/от тях 

повтарят класа   

2012/2013   1/0   

2013/2014   0   

2014/2015   0   

2015/2016   3/0   

   

12.Резултати от външно оценяване по чужд език:   

Учебна година   Среден успех по АЕ   

2012/2013   5,03   

2013/2014   4,19   

2014/2015   3,52   

2015/2016   4,44   

   

13. Резултати от ДЗИ:   

Учебна година   Брой   явили  

ученици   

се   Брой слаби оценки   Среден успех   

2012/2013   79     2   4,64   

2013/2014   79     2   4,46   

2014/2015   50     2   4,65   

2015/2016   62     3   4,32   

   

14. Постижения на ученици на национални олимпиади, състезания и конкурси:   
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Учебна година   Наименование  на 

състезанието/олимпиада/конкурс   

 Класирани ученици –брой 

/място   

2012/13   Национален литературен конкурс за 

есе „Шишманови  дни”   

 1 ученик – ІІ място   

Национален турнир по 

информационни технологии „Джон 

Атанасов”, организиран от МОМН 

и СУ „Св.Климент  

Охридски   

   

2 ученици – ІІІ място   

Национален литературен конкурс 

за есе „Духът на 

пътешественика”/посветен на 150 

год. от рождението на 

Ал.Константинов   

1 ученик – ІІ място   

Национално  състезание 

„Найдобра бизнес идея”   

 1 ученик - ІІ място отборно   

   

   

Национален  кръг  на 

международно състезание  „Imagine 

Cup”, организирано от    

Microsoft BG   

 3 ученици – специална  награда 

на Job Tigger   

Национално състезание-конкурс на 
тема „Икономическото образование 
и моята кариера в  

България”, организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

1 ученик – І място   

Коледно математическо състезание, 
организирано от  

Съюза на математиците в   

България   

1 ученик – І място   

  

  Юбилеен  ХХ  математически  

турнир „Иван Салабашев”   

1 ученик – ІІІ място   

2013/14   Национален  конкурс  по 

информатика  и 

 компютърна грамотност 

 „Бобър”, организирано от 

СМБ и с  подкрепата на МОН   

1 ученик – ІІІ място   

Математически турнир „Черноризец 
Храбър”,  

организиран от Съюза на  

математиците в България   

1 ученик – ІІ място   

 Национално   състезание   

„Иновационен лагер” 2014   

1 ученик - І място    

   

 Национално състезание по 

търговски бизнес, организирано от 

СА „Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място    
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 Международен  конкурс  за  

решаване на бизнес - казус   

1 ученик - І място    

   

Национално състезание по 

икономика, направление „Бизнес 

информатика, организирано от СА 

„Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място    

   

Национално   състезание  

  по творческо писане на 

английски език   

1 ученик - ІІІ място    

   

Национален  литературен конкурс 

„Живеем в земята на Ботев”   

1 ученик – поощрителна 

награда   

Великденско математическо 
състезание, организирано от  

Съюза на математиците в   

България   

1 ученик – І място   

 Международно  състезание  

„Математика без граници”   

1 ученик – бронзов медал    

Национален  конкурс  за 

ученическо есе, направление  

„Финанси и кредит, организирано от 

СА  „Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място    

   

2014/15   Национален конкур 

на Спасителя”   

с „Рождество   1 ученик - І място    

   

Национално 

състезание  по 

организирано 

„Д.А.Ценов”   

ученическо  

банкиране,  

от   СА   

2 ученици – ІІ място   

1 ученик – ІІІ място   

Международно състезание 

„Математика без граници”  

Несебър   

 1  ученик  –  ІІІ  място бронзов 

медал   

Финансов иновационен лагер, 

организиран от Джуниър   

1 ученик – І място отборно   

  

  Ачийвмънт България     

Международен конкурс „Млад 

преводач” Брюксел, ЕС   

1 ученик – сертификат за 

високо качество в превода   

Състезание „Стъпала на знанието. 

Български език и литература” за 

ученици от V до  

2 ученици – І място   

 

 ХІІ клас на Сдружение „10  

книги”   
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Конкурс за есе „Елиас Канети”   1 ученик – ІІІ място   

 Състезание   „Дебатите   на  

гражданското общество”   

2 ученици – плакети от   

МОН   

Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Туризъм”,  

организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място отборно   

   

   

Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Счетоводство”,  

организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

1 ученик - ІІІ място    

   

   

 Национално   ученическо  

състезание по управление на 

проекти, организирано от СА 

„Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място отборно   

   

   

Национално 

състезание  в 

„Публични 

организирано 

„Д.А.Ценов”   

ученическо 

направление  

финанси”, от  

  

 СА   

1 ученик - І място отборно   

   

           

2015/16   Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Счетоводство”,  

организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

1 ученик – ІІ място   

   

 Национално  състезание  по  

счетоводство на МОН   

1 ученик – V място   

Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Туризъм”,  

организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място   

1 ученик – III място   

Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Маркетинг”,  

организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

2 ученици – ІІ място    

   

Национално ученическо състезание 

по икономика,  

направление „Бизнес   

1 ученик - І място   

1 ученик – II място   

1 ученик – III място   

  информатика”, организирано от СА 

„Д.А.Ценов”   
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Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Управленски решения в 
международния  

бизнес”, организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

2 ученици - І място   

3 ученици – II място   

1 ученик – III място   

Национално  ученическо 

състезание  по  икономика, 

направление  „Индустриална 

бизнес икономика”, организирано от 

СА  „Д.А.Ценов”   

1 ученик - І място   

2 ученици – II място   

2 ученици – III място   

Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Контрол и анализ на стопанската 
дейност”,  

организирано от СА   

„Д.А.Ценов”   

2 ученици - І място   

2 ученици – II място   

2 ученици – III място   

Национално  ученическо състезание  

 по   икономика, 

направление  „Управление  на 

проекти”, организирано от СА  

„Д.А.Ценов”   

І място - отборно   

Национално ученическо състезание 
по икономика, направление 
„Аграрна  

икономика”, организирано от   

СА „Д.А.Ценов”   

3 ученици –   

І място отборно   

2 ученици   –   II  

 място отборно   

3 ученици – III място  

отборно   

   

15. Съдържание на образователно-възпитателния процес: Напълно се реализират ДОИ за 

учебно съдържание по общообразователна и професионална подготовка. Чрез годишното 

планиране /изготвяне на годишни тематични планове/ по всеки учебен предмет от учебния 

план се гарантира стриктното изпълнение на ДОИ за учебно съдържание.   

 Гражданско образование се осъществява в часовете от задължителна общообразователна 

подготовка, както и в ИД. Работи се за формиране на ключовите компетенции в класната и 

извънкласна дейност.    

16. Педагогически технологии и педагогическо общуване: Прилагат се разнообразни форми на 

преподаване и учене. Засилва се използването на ИКТ. Във връзка с провеждане на входно 

и изходно оценяване са разработени  тестове с унифицирани изисквания по предметни 

групи във всяко МО. Текущото оценяване е в процес на оптимизиране по отношение на 
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ритмичност и обективност. Осъществява се много добро педагогическо общуване с 

учениците.   

17. Удовлетвореност на учениците от образователно-възпитателния процес съгласно анкетни 

проучвания, проведени от педагогическия съветник:   

Учебни години   Степен на удовлетвореност 1/най- ниска 

степен/-5   

2012/13   4   

2013/14   5   

2014/15   5   

2015/16   5   

   

18. Здравно състояние на учениците, съгласно медицинската документация:   

Учебни години   Общ брой ученици   Брой ученици със 

заболявания, 

освободени от ФВС   

% на освободените от 

ФВС   

2012/13   324   21   6   

2013/14   310   22   7   

2014/15   296   19   6   

2015/16   310   12   4   

   

Б .Ученическо самоуправление    

Процесът на ученическото самоуправление има важно значение за  възпитателната 

мисия на ПДТГ в посока реализация на един от основните приоритети на държавната 

политика в областта на образованието - стимулиране въвличането на младите хора в 

разработване и осъществяване на секторни политики. Чрез ученическото самоуправление се 

мобилизират активността и творческата енергия на младите хора, повишава се увереността 

и самочувствието за принос и значение на тяхната дейност. Ученическото самоуправление 

е начален старт на гражданската активност и ангажираност. Успешни постижения в тази 

област са:   

- нормативно регламентиране на процеса в ПД на ПДТГ;   

- институционализиране на ученическото самоуправление чрез създаване от учениците на   

Етичен кодекс и План за развитие;   

- наличие на ученически парламент и ученически училищен омбудсман;   

- проведени ученически инициативи.   
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В. Процес на квалификация на кадрите.   

Извърши се индивидуална квалификация на учители за повишаване на ПКС, 

квалификация по МО във формата на открити уроци, работни съвещания за консултации  и 

семинари. На училищно ниво се организираха обучения насочени към компенсиране на 

констатирани дефицити. Квалификационната  дейност  финансирана  от бюджета на ПДТГ 

по години е  както следва:   

   

Учебна година   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   

Финансиране /лв./   2870   2100   1904   1320   

   

Г. Процес на взаимодействие със семейната среда.   

За успешно реализиране на образователно-възпитателната функция на ПДТГ 

решаваща роля има пълноценното взаимодействие със семейната среда. Успешни 

постижения в тази насока са:   

- нормативно регламентиране на взаимодействието в ПД на ПДТГ;   

- създадени родителски съвети, които подпомагат дейността на класния ръководител за всяка 

паралелка;   

- участие на родителите в диагностика на ученическите групи по паралелки и в тренинги  и 

обучения при разрешаване на конфликти;   

- участие на родителите в създаденото структурно звено ППКЕ за подпомагане на 

взаимодействието между ученици, учители и родители.   

      

Д. Процес на взаимодействие  с Училищното настоятелство.   

   

УН  е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. УН подпомага дейността на 

ПДТГ в рамките на правомощията си.    

   

Е. Процес на взаимодействие с работодатели.   

   

Този процес има утвърдена практика в ПДТГ предвид важната му роля за 

осъществяване на професионалната подготовка на учениците. Положителни постижения са: 

- провеждане на производствена практика от всички ученици на реални работни места въз 

основа на сключени договори с работодатели, както следва:   
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Учебна година   Брой ученици провели ПП на 

реални работни места   

Брой договори с 

работодатели   

2012/13   156   64   

2013/14   129   53   

2014/15   114   48   

2015/16   154   59   

   

- съгласуване на учебни програми за ПП с работодатели ;   

- провеждане на ДИ за придобиване на професионална квалификация с участие на 

работодатели в изпитните комисии, както следва:   

   

Учебна година    2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   

% на участие на 

работодатели   
100%   84%   100%   100%   

   

- консултиране с работодатели за определяне на ДПП и анкетиране за качество на 

професионалната подготовка в ПДТГ;   

- съвместна дейност за осъществяване на професионално ориентиране и кариерно развитие на 

учениците в ЦКОП.   

   

Ж. Процес на взаимодействие с фондация „Димитър Хадживасилев”.   

Фондацията е самостоятелно юридическо лице, собственик на недвижим имот /сграда и 

земя/ с основна дейност – финансиране на целесъобразни инициативи, свързани с учебния 

процес, като: провеждане на симпозиуми, семинари, конференции, „Кръгли маси” по 

икономически и педагогически проблеми у нас и в чужбина; експериментиране и 

внедряване на актуални учебни програми, срещи с учители и ученици от сродни и наши 

чуждестранни учебни заведения; специализации на учители и 

административноуправленски персонал от ПДТГ в страната и чужбина; осигуряване 

средства за обогатяване и модернизиране на учебнотехническата и социално-битовата база 

на училището; учредяване и материално  

обезпечаване на стипендии на името на Фондацията, с които се удостояват ученици, 

показали особено изявени интелектуални качества, с показани постижения в областта на 

културата и спорта; специални помощи за материално затруднени ученици, учители и 

служители от  
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училището в случаите на бедствие, болест, злополука и др. във връзка с управлението на имот 

дарение от  Димитър Хадживасилев. В съответствие с основната си цел фондацията финансира 

дейности на ПДТГ, както следва:   

   

Учебна година   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   

Осигурено 

финансиране на 

дейности на ПДТГ  

на стойност /лв./   

5 940,30   7 028,98   11 782,43   8 978,69   

   

   

Определянето на дейностите за финансиране от фондацията става от комисия, 

назначена от директора на ПДТГ, включваща учители – представители на УС на 

фондацията, помощник директори  и председатели на МО. Финансовата подкрепа от 

фондация „Димитър  

Хадживасилев” е важен фактор за развитие на ИД и МТБ на ПДТГ.   

   

З. Процес на взаимодействие с други институции.   

 ПДТГ чрез своята училищна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни взаимодейства с общинската комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, инспектор ДПС /РПУ-Свищов/ 

и дирекция „Социално подпомагане”. Целта бе свеждане до минимум на 

противообществените прояви на учениците – тютюнопушене, употреба на алкохол и 

наркотици, кражби, възпитание на коректност и толерантност в междуличностните 

взаимоотношения. През анализирания период  учениците, преминали през УКБППМН са 

както следва:    

Учебна година   2012/13   2013/14   2014/15   2015/16   

Брой описани случаи   2   6   5   30    

   

 Учениците преминали през УКБППМН са предимно в класовете, които тепърва постъпват 

в ПДТГ. Причина за това е адаптивният период - свикване с правилата в училище. Не са 

регистрирани тежки проблеми или конфликти на територията на училището. Същите са 

разрешавани бързо, без специална намеса на  органите на реда.    

Чрез взаимодействие с горепосочените институции осъществяваме и превантивната 

дейност против агресивното поведение сред учениците. За отчетния период няма ученици 

от ПДТГ регистрирани в общинската комисия и в Детска педагогическа стая. 
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Взаимодействието с институциите позволява по-лесно да се реагира на негативните  

тенденции в социалната среда.   

Работим в сътрудничество с Център за обществена подкрепа, град Свищов, ПБНЧ „Еленка и 

Кирил Д. Аврамови”; Народно читалище „Христо Ботев” с. Новград, Народно читалище  

„Възраждане 1908” – с. Б. Сливово, ДЮТА „Огнени ритми“- Свищов, ХК „Нове” – Свищов, 

ОФК „Академик“ – Свищов, Фондация „Димитър Хадживасилев” – Свищов, Училищно 

настоятелство, Център за регионална интеграция и развитие – Свищов,„Интеграл  

Образователни програми” ООД – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане”, 

Дирекция „Бюро по труда”, СА „Д.А. Ценов” гр. Свищов; Висше училище по застраховане 

и финанси гр. София, Университет за национално и световно стопанство, гр. София, 

Технически университет – София, “C.A.Н.- ПРО” ООД – изключителен представител на 

PEARSON LONGMAN, Гимназия "Александру Йоан Куза" гр.Александрия- Румъния и 

бизнес организации: ОББ АД – клон Свищов, „Даки Бейхан Рамиев” ЕООД – Свищов, ЕТ  

„Шермин Абдулова”, „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” АД, „Талвег-Свищов” ООД, РПС –  

Свищов, ЕТ „Йовка Кацарска”, ЕТ „Нове Инженеринг”, „Дженерали Застраховане”АД,  

„Кемапул” ЕООД, „ДЗИ – О3”, „Видеосат-Нове” ООД – Свищов, ЕТ „Деница – Тодор 

Тодоров”, СК „Адриана” ЕООД, Община Свищов, Отдел „Общински приходи”, ЕТ „Розка  

Стефанова”, „Нет Експрес” ООД – Свищов, „Сиас Инвест”, „Слънчо” АД, „Устрем” ООД,   

„Братов” ЕООД, „Лори-2003”ЕООД – Свищов, ЕТ „Д.Джамбазов”, Общинска банка АДФЦ- 

Свищов, ЕТ „Л.Кирова-Киро Калинов”-Свищов, Инвест строй монтаж” ЕООД, СД 

”ЗонатаНацков и сие”- Свищов, „Винпром Свищов”АД, „Мултитраде” ЕООД, СД „Сириус-91”,  

СИБАНК ЕАД, „ИВА-2004” ЕООД, „Ивкомерс” ООД, ЕТ „Петър Димов” Свищов, ЗАД  

„Булстрад ВИГ”, ЕТ „МЕГИ”, ЕМДИ 5 ЕООД, „Тони-Кар” ЕООД, „Дина М трейд” ЕООД, 

ВИК – Свищов, ЕТ „Ати – А.Симеонова”, „Ками-99” ЕООД,” Бор - 97” ЕООД, „Свилоцел” 

Свищов, Сдружение „Асоциация за икономическо развитие”, Свищов,   

ЕТ„Даниела Николова”, Свищов, „ОНИКС 2007” ЕООД, Свищов, „ТОТИ ГРУП” ЕООД, 

Свищов, СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „НАДЕЖДА” ЕООД, Свищов, „Български пощи” –  

клон - Свищов, Райфайзен банк, „Детмаг-Свищов” ЕООД, СК „Богданов” ЕООД, „Нове  

Кастро” ЕООД, ЕТ „Звонска – Маргарита Георгиева”, Пени маркет –България”ЕООД,   

„Била – България” ЕООД, „Янан – Н-Елица Расимова”, „Стил мебел 96” ЕООД, ЕТ „Бисер   
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Илиев”, ОДЗ2 „Слънчо”, ЕТ „ЕМТИЕМ”, ЕТ „Космос  –А.Георгиев”, ЗАД „Булстрад –  

Виена”, „Мелсиком” ООД, ЕТ „Г.Георгиев-72”,  ЕТ„Валенте – Валентина Георгиева”,  

„Гардения” ООД, Свищов, „Естерн Лайт индустри” ЕООД, Свищов, „Програмни продукти и 

системи” АД, Свищов, "Си груп" ЕООД, Свищов, ЕТ "Мелден-Виждан Яшарова", Свищов, ЕТ 

"Шанс - Сейде Али", Свищов, ЕТ "Стефан Събков", Свищов, ЕТ "Лунна -   

Лунка Иванова", Свищов, "Елит комерс" ЕООД, Свищов, "САС - Свищов" ООД, Свищов, 

"Сладък рай - 2012" ЕООД, Свищов, "ЗБК Балкан" АД, "ЛИНЕКС" ЕООД, Свищов, "Съни 

дей 74" ЕООД, Свищов, „Дени 003” ЕООД, Свищов, ЕТ „Плам-90 – Пламен Борисов”, 

Свищов, „Ивал груп” ЕООД, Свищов, ЕТ "Лало - Живко Илиев", Свищов, „Банка ДСК” 

ЕАД - клон Свищов, ЕТ „КОМИТА – Б. Димитров”, ЕТ „РОЗ – Петър Алексиев”, Свищов, 

ЕТ „Спектър - Анета Асенова”, Свищов, „КОЕВ - СД” ООД, Свищов, ЕТ „Димитра Велева 

–  

Нели 77”, Свищов, „Иванов трейд” ЕООД, Свищов, ЕТ „Мадия-Мария Спасова”, Свищов,  

„КЕНТАВЪР 17” ЕООД, Свищов, „ВЕСЕЛИНОВ 37” ЕООД, София, Хелиос Хотелс” ЕАД, 

София.   

И. Организационни процеси и организационна култура.   

   

В ПДТГ в съответствие със стратегическите цели в периода 2010/11-2014/15 бе 

осъществява линейна организация на процесите, характеризираща се с:   

- вертикални и хоризонтални  взаимовръзки;   

- наличие на целеви структурни звена - методически обединения, предметни групи,  

постоянни комисии и екипи  за интегративно практическо обучение.   

Потребностите да отговорим на изискванията на външната среда предизвикаха 

създаване на целеви структурни звена – ППКК, които подпомагат взаимодействието между 

партниращите общности – ученици, учители и родители като организират и/или извършват 

индивидуални и групови консултации, диагностика, обучения и тренинги и ЦКОП, 

създаващ условия за хармонично личностно развитие, пълноценна социална адаптация и 

професионална реализация на учениците от ПДТГ чрез обучение и възпитание в 

предприемачество и взаимодействие с реалния бизнес.   

 Позитивите са свързани с:   

- делегиране на права и отговорности и участие в управлението чрез работа в създадените 

методически обединения, предметни групи и постоянни комисии;   
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- управление ориентирано към самооценка и самоусъвършенстване на индивидуално, 

групово и училищно ниво;   

- поемане на индивидуална отговорност за успеха на училищната организация и принос на 

всеки от членовете.   

   

  Фокусът на организационните процеси е организационната култура. В ПДТГ традициите и 

ритуалите са обединяващ фактор в училищната организация. Те се основават на 

приемствеността. Изградени са на основата на положителни емоции свързани с обитаването 

на неповторимата в архитектурно отношение сграда, с висшето чувство на гордост от 

принадлежността към институция, просъществувала 131 години, създадена като първо 

търговско училище в България. Признателността към делото на Дарителя се е предавала от 

поколение на поколение и намира проявление  в традиционните  ежегодни чествания. 

Дарителят е пример за гражданска отговорност и родолюбие. Стремежът към  

усъвършенстване чрез развитие и използване на научно-техническия прогрес е кодиран в 

интериора на сградата чрез изображението във формата на стенопис на корифеите на 

човешката мисъл - Колумб, Лавоазие, Стефенсън и Адам Смит. Ликът на Дарителя и бога 

на търговията - Меркурий са основните изображения на училищното знаме. Съвременното 

лого на училището е «Винаги първи». ПДТГ „Димитър Хадживасилев” има химн, 

официална ученическа униформа и плакет на ПДТГ. Ритуалите, церемониите, празниците и 

тържествата са регламентирани в ПД на ПДТГ. Психоклиматът  е позитивен.   

      

2.2. Анализ на работата по Национални програми и проекти.   

ПДТГ постигна добро участие  в усвояване на средствата от Европейския социален 

фонд и средствата от националното финансиране по проекти и програми в сферата на 

образованието, както следва:   

   

   

Учебна 

година   

Наименование на проекта   Европейска/национа 

лна програма   

партньори   Финансиране 

през 

годината/лв./   

2010/2011   „Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка  

„Изплащане на обезщетения на персонала”   

Национална   

програма   

   

МОН   10 391   
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„Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка „Без  

свободен час”    

Национална   

програма   

   

МОН   2 976    

 „ИНФОРМАЦИОННИ   И  

КОМУНИКАЦИОННИ   ТЕХНОЛОГИИ  

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”    

Национална   

програма   

   

МОН   930   

"Създаване на достъпна архитектурна   

среда"                                                                

Национална 

програма   

МОН   69 396   

Развитие на физическото възпитание и 

спорт   

ПМС  №  129   за  

подпомагане 

физическото възп. и 

спорт    

МОН   1 374    

2011/2012   Развитие на физическото възпитание и 

спорт   

ПМС  №  129   за  

подпомагане 

физическото възп. и 

спорт    

МОН   1 170   

BG051PO001-4.2.05-0001 «Да направим 

училището привлекателно за младите 

хора», «УСПЕХ»   

Европейски социален 

фонд, ОП „РЧР”   

МОН   27 935   

   

   „Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка  

„Изплащане на обезщетения на персонала”   

Национална   

програма   

   

МОН   21 887   

„Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „На училище без отсъствия”, мярка 

„Без свободен час”    

Национална   

програма   

   

МОН   1 580   

На училище без отсъствия”, мярка „Без 

отсъствие”   

Национална 

програма   

МОН   420,00   

  

  „ИНФОРМАЦИОННИ   И   

КОМУНИКАЦИОННИ   ТЕХНОЛОГИИ   

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”    

Национална   

програма   

   

МОН   720   

2012/2013   Развитие на физическото възпитание и 

спорт   

 ПМС  №  129  за  

подпомагане 

физическото възп. и 

спорт    

МОН   1 083    

„Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка  

„Изплащане на обезщетения на персонала”   

Национална   

програма   

   

МОН   4 160   

„Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „На училище без отсъствия”, мярка 

„Без свободен час”    

Национална   

програма   

   

МОН   1 534   

„ИНФОРМАЦИОННИ   И   

КОМУНИКАЦИОННИ   ТЕХНОЛОГИИ   

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”    

Национална   

програма   

   

МОН   720   
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 BG051PO001-4.2.05-0001 «Да направим 

училището привлекателно за младите 

хора», «УСПЕХ»   

Европейски социален 

фонд, ОП „РЧР”   

МОН   45 150   

BG051PO001-3.3.07-0001   „Ученически 

практики”   

Европейски социален 

фонд, ОП „РЧР”   

МОН   22 444   

2013/2014   „Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка  

„Изплащане на обезщетения на персонала”   

Национална   

програма   

   

МОН   1 321   

„Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „На училище без отсъствия”, мярка 

„Без свободен час”    

Национална   

програма   

   

МОН   3 083   

„ИНФОРМАЦИОННИ   И   

КОМУНИКАЦИОННИ   ТЕХНОЛОГИИ   

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”    

Национална   

програма   

   

МОН   720   

Развитие на физическото възпитание  и 

спорт   

ПМС  №  129  за  

подпомагане 

физическото възп. и 

спорт    

   

МОН   966   

   BG051PO001-4.2.05-0001 «Да направим 

училището привлекателно за младите 

хора», «УСПЕХ»   

Европейски социален 

фонд, ОП „РЧР”   

МОН   43 050   

BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация 

на педагогическите специалисти”   

Европейски социален 

фонд, ОП „РЧР”   

МОН   2 095,07   

BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически   
Европейски социален 

фонд, ОП   

МОН   50 998   

  

  практики”   „РЧР”         

ODS – Open Discovery Space   Пилотен   проект 

МОН- ИКТ   

МОН     780,00   

   

BG051PO001-4.3.03-0001„Нова 

възможност за моето бъдеще”   

Европейски 

социален фонд, ОП 

„РЧР”   

МОН     3 489   

„Успешни практики в областта на 

професионалното образование и обучение 

в сферата на туризма чрез практическо  

обучение в Турция”   

ЦРЧР, 

програма„Учене 

през целия живот” 

подпрограма   

„Леонардо да Винчи”     

Страна 

партньор 

Турция   

-   78 939 лв.   
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2014/2015   „Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка  

„Изплащане на обезщетения на персонала”   

 Национална     

програма   

   

МОН     18 901   

„Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „На училище без отсъствия”, 

мярка „Без свободен час”    

 Национална     

програма   

   

МОН     1 271   

  „ИНФОРМАЦИОННИ   И   

  КОМУНИКАЦИОННИ   ТЕХНОЛОГИИ   

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”    

 Национална     

програма   

   

МОН     720   

 „С грижа за всеки ученик” Модул I 

„Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите 

олимпиади“   

 Национална     

програма   

   

МОН     999,58   

Развитие на физическото възпитание  и 

спорт   

 ПМС  №  129  за  

подпомагане 

физическото възп. и 

спорт    

МОН     918   

BG051PO001-4.2.05-0001 «Да направим 

училището привлекателно за младите 

хора», «УСПЕХ»   

Европейски 

социален фонд, ОП 

„РЧР”   

МОН     14 560   

BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически 

практики”   

Европейски 

социален фонд, ОП 

„РЧР”   

МОН     30 592   

   BG051PO001-4.3.03-0001„Нова 

възможност за моето бъдеще”   

Европейски 

социален фонд, ОП 

„РЧР”   

МОН     13 174   

   „Успешни практики в областта на 

професионалното образование и обучение 

в сферата на туризма чрез практическо  

обучение в Турция”   

ЦРЧР,  

програма   

„Учене през целия   

Страна 

партньор 

Турция   

-   17 941 лв.   

    живот”, 

подпрограма   

„Леонардо  

 Винчи”   да   
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    „Модернизация на материалната база в 

училище”, модул „Подобряване на 

училищната среда” за 2014 г. дейност 1. 

Обновяване на учебно-техническото 

оборудване на кабинети за практическо 

обучение, работилници и лаборатории, 

учебни пособия и материали, подмяна на 

училищно обзавеждане и подови настилки 

в сградите.   

Национална 

програма   

  МОН      

94 572,33   

   

   

   

   

   „Модернизация на материалната база в 

училище”, модул „Подобряване на 

училищната среда” за 2014 г., включващ 

ремонтни дейности за подобряване на 

енергийната ефективност    

Национална 

програма   

  МОН   143 300,00   

   „Модернизация на материалната база в 

училище”, „модул  „Обследване и  

изготвяне на технически паспорт”    

   

Национална 

програма   

  МОН   8 278,00    

2015/2016   „Оптимизация на училищната мрежа” 

Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата”, мярка  

„Изплащане на обезщетения на персонала”   

   

Национална   

програма   

   

  МОН   1533,76   

 „На училище без отсъствия”, мярка „Без 

свободен час”    

 Национална  

програма   

   

  МОН   1628,83   

„ИНФОРМАЦИОННИ   И 

КОМУНИКАЦИОННИ   ТЕХНОЛОГИИ 

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”    

Национална   

програма   

   

  МОН   480,00   

Развитие на физическото възпитание  и 

спорт   

ПМС  №  129  за 

подпомагане 

физическото възп. и 

спорт    

 МОН   873,00   

   

   

Резултатите бяха насочени към оптимизиране на училищната среда /МТБ, ИД, 

организационна култура/, развитие на човешките ресурси  и  младежките инициативи.    

2.3.Анализ на ресурсите в ПДТГ. А.  

Материални ресурси.   
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 Създадената система за финансово управление и контрол гарантира надеждно управление 

на материалните ресурси. Те се изразходват икономично, ефективно и ефикасно. Правилата 

за управление на материалните ресурси са регламентирани в:   

- Процедури за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в ПДТГ 

„Д.Хадживасилев”;     

- Вътрешни правила за финансово управление и контрол в ПДТГ “Димитър Хадживасилев”;   

- Счетоводна политика в ПДТГ “Д.Хадживасилев”.    

Опазването на МТБ е гарантирано с правилата разписани в  ПД на ПДТГ.   

 Материалните ресурси оказват важно влияние на основния процес в ПДТГ – 

образователновъзпитателния. Те изграждат училищната среда и са показател за нейното 

качество. Материалните ресурси в ПДТГ се осигуряват от бюджетни средства, от фондация 

„Димитър Хадживасилев” и по проекти. Има възможност за увеличаване на разхода на 

материални ресурси за сметка на проектно финансиране.   

    Процесите в ПДТГ са обезпечени в много добра степен с материални ресурси.   

Обновяването на МТБ по години е следното:   

През 2012/2013 учебна година:   

По проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт 

бе обогатено оборудването за обучението на учениците по физическо възпитание и спорт, 

чрез закупуване на кростренажьор  на стойност 483.00 лв.   

Със собствени средства бе изградена система за видеонаблюдение на стойност 5 489,80 лв.   

През 2013/2014   

По проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт 

бе обогатено оборудването за обучението на учениците по физическо възпитание и спорт, 

чрез закупуване на бягаща пътека на стойност 382.80 лв.   

Със собствени средства бяха закупени УТС на стойност 17 454,10 лв., както следва:   

- 6 бр. преносими компютри – каб.18юг и запад;   

- 3 бр. преносими компютри – каб.23;   

- 3 бр. компютърни конфигурации – каб.24.   
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- 1 бр. мобилна стойка за проектор – каб. 26    

- 13 броя таблети за обучението по АЕ.   

                 

През 2014/2015:   

Чрез участие в НП „Модернизация на материалната база”за 2014 г.:   

І. модул „Подобряване на училищната среда”, дейност - Обновяване на 

учебнотехническото оборудване и обзавеждане на учебни стаи, кабинети и работилници 

за професионално обучение, учебни пособия и материали, подмяна на училищно 

обзавеждане и подови настилки в сградите  на стойност 47 706,74 лв. извършихме:   

1. Обновяване на УТС и оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и 

лаборатории, както следва:    

- 2 кабинета за Учебно-тренировъчен център /18юг и 18 север/   

- Специализиран кабинет за практическо обучение по професия „Организатор на 

туристическа агентска дейност /каб. 35/   

- Кабинет за практическо обучение по професии „Финансист” и „Оперативен счетоводител” 

/каб. 23/   

- Кабинет за практическо обучение по професии „Икономист информатик”, „Организатор 

интернет приложения” и  „Оператор информационно осигуряване” /каб.   

25/   

- Кабинет за практическо обучение по професии „Икономист информатик”, „Организатор 

интернет приложения” и  „Оператор информационно осигуряване” /каб.   

26/   

- Кабинет за практическо обучение по професии „Сътрудник в малък и среден бизнес” и 

„Икономист-мениджър” /каб. 24/   

2. Обновяване на УТС и оборудването за обучението по физическо възпитание и спорт;  

3. Обновяване на учебно оборудване и обзавеждане в класните стаи;   

4. Циклене на 1750 кв.м. паркет.   

   

ІІ. модул „Подобряване на училищната среда”, дейност - Ремонт на училищни сгради, 

общежития и бази за учебно-практическо обучение, в т.ч. ремонтни дейности за 

подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покриви, отоплителни и ВиК 

системи, санитарни възли бяха извършени ремонтни дейности – саниране на 

подпокривното пространство на сградата  на училището на стойност 143 300 лв.    

   

ІІІ. модул  „Обследване и изготвяне на технически паспорт” бе регистриран технически паспорт 

на сградата на стойност  8 278.00  лв.   

Със собствени средства за доразширяване на системата за видеонаблюдение се закупиха 

5 броя камери за видеонаблюдение на стойност   995, 00  лв.   
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Изградена и пусната в експлоатация оповестителната система в сградата на ПДТГ на 

стойност 1 731, 00  лв.   

   

    През 2015/2016:   

По проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и 

спорт бе обогатено оборудването за обучението на учениците по физическо възпитание и 

спорт, чрез закупуване на 1 брой комбиниран уред с тежести на стойност 349,00 лв.   

Със собствени средства за доразширяване на системата за видеонаблюдение се 

закупиха 2 броя записващи устройства (DVR) на стойност   658,00  лв. и 7 броя камери за 

видеонаблюдение на стойност   412,80  лв.   

Със собствени средства беше закупен информационен киоск на стойност 3114,00 лв., 

който ще се използва за представяне на информация за музея на ПДТГ и се подмениха 

преградните стени на съблекалните към физкултурния салон на ПДТГ за 3390,00 лв.   

Със средства от дарение на фондация „Доктор Димитър Щерев” гр. София в размер 

на 1000,00 лв. и със собствени средства бяха закупени метални шкафчета за съблекалните 

към физкултурния салон на ПДТГ на стойност 2544,00 лв. Б. Човешки ресурси.    

 Човешките ресурси са решаващи за дейността на всяка организация  в съвременния  свят на 

знанията. Успехът зависи от  капацитета човешките ресурси.   

    В ПДТГ персоналът е разпределен, както следва:   

- педагогически, непедагогически   

Вид  персонал/  

Учебна година   

Педагог персоналобщ 

брой   

Непедагогически 

персонал-общ брой   

Численост на 

персонала   

2012/13   28,5   8   36,5   

2013/14   25   8   33   

2014/15   24   8   32   

2015/16   26   8   34   

   

- Разпределение по длъжности:   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ               

Наименование на длъжността   2012/2013   2013/2014   2014/2015   2015/2016   

Директор   1   1   1   1   

ПДУД   1   1   1   1   
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Младши учител, общообразователен 

учебен предмет   

1            

Учител, общообразователен учебен 

предмет   

4   2   1   1   

Старши учител, общообразователен 

учебен предмет   

9,5   10   11   11   

Главен учител, общообразователен 

учебен предмет   

1   1   1   1   

Младши учител, теоретично обучение         1   1   

Учител, теоретично обучение   3   3   1   1   

Учител, практическо обучение               

Старши учител, практическо обучение   1   1   1   1   

Старши учител, теоретично обучение    6   5   5   7   

Главен учител, теоретично обучение               

 Педагогически съветник   1   1   1   1   

Всичко педагогически персонал   28,5   25   24   26   

   

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ   

            

ПДАСД   1   1   1   1   

Главен счетоводител   1   1   1   1   

Счетоводител-касиер   1   1   1   1   

Организатор 

библиотечноинформационен център   

            

Технически секретар   1   1   1   1   

Организатор извънкласни дейности               

Домакин-снабдител               

Огняр   1   1   1   1   

Чистач/хигиенист   2   1         

Куриер               

Портиер   1   1   1   1   

Работник, поддръжка      1   2   2   

Всичко непедагогически персонал   8   8   8   8   

Общо персонал   36,5   33   32   34   

     

- Разпределение на персонала по възраст:   

   

Възраст/учебна 

година   

До 30 години  До 40 години  До 50 години  До 60 години  Над 60 години   

2012/13   1   8   17   11   0   
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2013/14   1   6   14   12   0   

2014/15   1   5   13   13   0   

2015/16   4   1   11   16   1   

   

24 представители на педагогическия персонал имат образователно квалификационна 

степен „магистър” и 2 „Бакалавър. Портфолиото им включва: обучителни курсове, всички 

имат педагогическа правоспособност,  4 учители, притежават по 3 специалности, а 11 

притежават  по две специалности.   

   

- Разпределение на учителите по ПКС:   

   

ПКС/учебна 

година   

I   

ПКС/ доктор   

II   

ПКС   

III   

ПКС   

IV   

ПКС   

V   

ПКС   

2012/13   2   7   1   3   10   

2013/14   2   7   1   9   3   

2014/15   2   6   1   10   2   

2015/16   3   6   2   9   2   

   

Има дефицит на лидерски качества и на умения за работа в екип, които се проявяват 

на ниво постоянни комисии и предметни групи и са причина за неравномерно 

разпределение на текущи задачи и неспазване на срокове.   

 Правилното планиране на  индивидуалното професионалното развитие, както и 

груповата и училищна квалификационна дейност имат важна роля в осигуряване на 

човешки ресурси, способни да реализират мисията на ПДТГ  с чувство на удовлетвореност.   

   

В. Финансови ресурси   

   

ПДТГ получава делегиран бюджет от държавата чрез първостепенния разпоредител 

с бюджетни средства - МОН. Осигуреността на ПДТГ с финансови средства от този 

източник е, както следва по години:   

Финансова години   2012   2013   2014   2015   

Финансови средства в 

лв.   
520 705   505 105   524 888   520 590   

Други източници на финансови средства са наемите, даренията и проектите. Техният 

относителен дял в бюджета на ПДТГ е както следва:   

Финансова 

година   

2012   2013 2014   2015   
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%  - наеми    208 (0,04%)   1 067 (0,21%)   885(0,17%)   -   

 % - дарения    20 046 (3,85%)   4 930 (0,98%)   9 115(1,74%)   16 606(3,09%)   

 % - проекти   27 935 (5,36 %)   162 991(32,27%)   90 108(17,17%)   79 814(13,29%)   

   

Изразходването на финансовите средства става при спазване на принципите за 

законност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и прозрачност. Спазването на 

посочените принципи е гарантирано с въведената система за финансово управление и 

контрол.   

Гаранция за успешното реализиране на дейностите на ПДТГ е осигуряване на 

бюджетни средства чрез поддържане на оптимален брой ученици и провеждане на 

политики за привличане на извънбюджетни средства.   

3. SWOT анализ за оценка на състоянието на ПДТГ.   

 В периода от 2012/2013 учебна година до 2015/2016 учебна година екипът на ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев” работи за постигане на :   

- Актуално качество на образователния продукт -  Ефективна вътрешна и външна комуникация.   

- Знания за реализация на училищните цели   

- Капацитет на човешките ресурси   

- Управление чрез ЦСЗ   

- Удовлетворени очаквания на заинтересованите страни   

- Финансова и материална обезпеченост   

Внедрихме и поддържаме Система за управление на качеството. Тази система се 

основава на разработените критерии и показатели съгласно Наредба № 2/ 08.09.2015 г.за 

осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение Целите на 

политиката за качество са да гарантира способността на училищната организация да 

доставя образователен продукт, съответстващ на изискванията на клиента /работодатели, 

ученици и други заинтересовани страни/, като осигури надеждна диагностика на 

състоянието и планира мерки за оптимизиране.  А.Силни страни.   
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-    училището осъществява обучение по професии/специалности с приоритетно  

значение за пазара на труда;   

- не са допуснати отклонения от нормативно установените изисквания към 

образователния продукт; няма нарушени ДОИ;    

- няма загуби на учебно време поради отсъствия на учители;   

- средният успех от  ДЗИ в периода  е   много добър ;   

- средният годишен успех в периода е много добър;   

- преобладава  реално оценяване;   

- учениците масово участват в състезания и олимпиади ;   

- високи постижения на наши ученици на национално ниво и международно  

ниво;   

- поддържа се продуктивна образователно-възпитателна среда за развитие на 

граждански и социални умения – действа Ученически съвет, Ученически училищен 

омбудсман и са реализирани доброволчески акции;   

- развитие на креативно мислене и предприемачески дух чрез разнообразни 

ИИД;   

- практическа насоченост на професионалната подготовка чрез провеждане на 

ПП на реални работни места, осигуряване на представители на работодателите в 

комисиите за оценяване на ДИ за ПК, разработване на учебни програми за ПП 

съвместно с работодателите и осигуряване на стаж на 245 ученици по проект 

„Ученически практики”;   

- ДПП е основан на  маркетинг на образователния продукт.   

- поддържа  се  модерна училищна  компютърна мрежова среда с дистанционен 

достъп с възможност за скоростно принтиране;   

- оптимизира се процесът на натрупване на вътрешна информация в 

„Информационна система за натрупване, съхраняване и използване на знания за 

постигане на училищните цели”;   
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-     съществува връзка с регионална мрежова система Dropbox с РИО, Велико   

Търново;         

- поддържа се актуална информация в сайта на ПДТГ, в електронния дневник и 

на информационното електронно табло;   

- чрез седмични оперативки се организира изпълнението на текущите задачи;   

- родителите се информират чрез общи и индивидуални родителски срещи, 

консултиране и обучение.   

- проучване и споделяне на вътрешни добри практики  на реализация на ОВП;   

- обмяна на добри практики с български и чуждестранни образователни 

институции.   

- изготвени са  и се реализират индивидуални планове за професионално 

развитие на учителите;    

- планираните дейности по годишните планове  за квалификация  са изпълнени;      

- поддържа се информационната база за квалификация на учителите.   

- актуализиран е съставът на ПК, ПГ и МО в съответствие с вида им, определен  

в  ПД на ПДТГ;   

- учителите  реализират  целите на ПДТГ чрез  работа в ЦСЕ;    

- функционира  комисия по самооценяване на качеството, която представя 

ежегодно  Доклад за самооценка  с участие на представители на педагогическия 

персонал и социални партньори.   

- висок относителен дял на информираните и консултираните ученици за 

кариерно развитие в ЦКОП;   

- заявена висока степен на удовлетвореност заинтересованите страни.   

- изпълняваме планирания бюджет без отклонения;   

- привличаме допълнителни финансови и материални ресурси от дарения и по 

НП и проекти.   

Б.Слаби страни :   

- загуби на учебно време поради отсъствия на ученици;   
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наличие на слаби оценки на втори ДЗИ  и на ДИ за СПК по теория на  

професията.   

- недостатъчно ефективна вътрешноорганизационна комуникация при работа в 

екип в ЦСЗ.   

- недостатъчно делегиране на дейности в някои от ПК ,водещо до струпване на 

голям обем работа върху председателя на ПК.   

В.Възможности   

- за разширяване на формите на обучение ,съгласно чл.106,ал1 от ЗПУО;   

- за поддържане на високо качество на образованието чрез разработване и 

внедряване на иновации;   

- за приобщаване в ПДТГ на по-голям брой ученици от различна етническа 

принадлежност и уязвими социални групи;   

- за оптимизиране на комуникацията за установяване на рационални и 

емоционални отношения с отделните ученици  и деловите  отношения между 

заинтересованите страни. - за осъществяване на профилирана подготовка по следните 

профили: чужди езици – АЕ и ФЕ, обществени науки, икономическо развитие, 

софтуерни и хардуерни науки, предприемачески и математически на основание  чл. 144, 

ал.2 от ЗПУО.   

     

Г.Заплахи    

- демографските проблеми ,свързани с намаляващия прираст на населението;              

- трудовата миграция като предпоставка за намаляване или липса на ефективен 

родителски контрол;   

- увеличаване на броя на учениците с ниски учебни резултати от основната 

степен на образование;   

- професионална умора в резултат на повишаване на средната възраст /47 

години/ на педагогическия персонал и продължителната трудова ангажираност с 

професия „учител” /средна за ПДТГ -19 години/.   

   

Раздел трети   
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ   

В периода 2016 – 2020 година ПДТГ „Димитър Хадживасилев”  като самоактуализираща се 

организация ще продължи да отговаря по адекватен начин на обществените потребности 

като насочи дейността си към следните приоритети:   

   

1. Училищен мениджмънт осигуряващ вътрешна интегративност и външна 

адаптивност.   

2. Продуктивна училищна среда.   

3. Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене.   

4. Синергетични партньорства.   

   

Раздел четвърти   

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ     

 Стратегическа цел №1 – УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ ОСИГУРЯВАЩ ВЪТРЕШНА 

ИНТЕГРАТИВНОСТ И ВЪНШНА АДАПТИВНОСТ НА ПДТГ   

Мярка №1 - Поддържане на система за осигуряване на качеството на  образованието в   

ПДТГ.   

   

Дейности по мярка №1:   

1. Ежегодно актуализиране на вътрешната система за осигуряване на качество в 

съответствие с реалностите на външната и вътрешна среда.   

2. Осъществяване на мониторинг, контрол и периодична оценка на риска.   

3. Своевременна реакция при констатиране на отклонения от нормативно установените 

изисквания и привеждане на процесите в състояние на нормативно функциониране.   

4.Ежегодна самооценка извършена от Комисия по самооценяване включваща, както    

учители и служители от ПДТГ, така и представители на заинтересованите страни, състояща 

се от две измерения:  - измерение на микрониво;   

-  измерение на макрониво /съизмерване на качеството на ПОО в ПДТГ с други водещи 

доставчици на ПОО/.   
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5. Изготвяне на доклад от проведената самооценка с изводи и мерки за оптимизиране с цел 

осигуряване на високо качество на професионалното образование в ПДТГ.   

   

Мярка №2 - Финансова обезпеченост.   

Дейности по мярка №2:   

1.Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.   

2.Привличане на финансови средства чрез участие в Национални програми.    

3.Привличане на финансови средства чрез  реализиране на проекти.   

4.Осигуряване на алтернативни източници на финансиране – дарения, спонсорство и други.   

   

Мярка №3 – Поддържане  на високо  качество на човешките ресурси.   

Дейности по мярка №3:   

1. Осигуряване на педагогически персонал с квалификация, съответстваща на изискванията 

на ДОС.   

2. Реализиране на квалификационна дейност на персонала по ГП за КД.   

3. Бенчмаркинг.   

4. Съставяне на професионално портфолио от педагогическите специалисти, отразяващо 

участието му в реализиране на политиката на ПДТГ, професионалните му изяви, 

кариерното развитие и постигнатите резултати с учениците.    

   

Мярка №4 - Нормативно осигуряване.   

Дейности по мярка №4:   

1.Осигуряване на достъп до законовата и подзаконова нормативна уредба за осъществяване 

на дейността на училището.   

2.Осигуряване   на   достъп   до   учебната   документация   по  

изучаваните професии/специалности.   

   

Мярка   №5   -   Информационно   осигуряване   /училищна   документация  

 и  административно обслужване/ Дейности по мярка №5:   

1. Осигуряване на служителите на достъп до информация необходима за дейността им.   
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2. Осигуряване на достъп до информация на заинтересованите страни.   

3. Осигуряване на качествено административно обслужване на гражданите, надежден 

достъп до информация с използване на ИКТ, компетентни, коректни, вежливи, любезни, 

приветливи служители.   

4. Водене и съхраняване на училищната документация в съответствие с нормативните 

изисквания   

   

Мярка № 6 - Ефективно управление на персонала.    

Дейности по мярка №6:   

1. Спазване на регламентираните правила и процедури за подбор на кадри.   

2. Делегиране на права и включване на персонала в управление на училището.   

3. Нов подход към планирането, организирането и контрола, осигуряващ ясно определена 

индивидуална отговорност и стимулиращ проактивност на членовете на училищната 

общност. 

 4. Мотивиране на персонала чрез регламентираните в ПД на ПДТГ средства.   

5. Извършване на оценка на труда на персонала по утвърдени критерии и показатели.   

6. Кариерно развитие на персонала.   

   

Мярка № 7 – Предлагане на образование и обучение в съответствие с обществените 

потребности.    

Дейности по мярка №7:   

1. Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение за 

националната икономика и икономиката на община Свищов и личните предпочитания на 

гражданите.  

2.Предлагане на разнообразни форми на обучение.   

3. Предлагане на професионално обучение и валидиране на професионални знания, умения 

и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.  

4. Осъществяване на образователно-възпитателен процес, гарантиращ успешна реализация 

на завършилите ПДТГ.   
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5. Нова маркетингова концепция, осигуряваща привличане на таргет група ученици, 

високомотивирани да изучават предлагана от училището професия. 

6.  Изпълнение на Програма за прилагане на дуалната форма на обучение в ПДТГ. 

   

  Мярка № 8 – Осигуряване на европейско измерение на образованието и обучението в 

ПДТГ.    

Дейности по мярка №8:   

1. Мобилности на ученици за провеждане на практическо обучение в други европейски 

страни.   

2. Мобилности на ученици за младежки обмен.   

   

Мярка № 9 – Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО в ПДТГ.    

Дейности по мярка №9:   

1.Поддържане на динамичен училищен сайт за всяка учебна година с архивиране на 

предходните опции за обучение и оценяване.   

2.Поддържане на електронно информационно табло в сградата на училището.   

3.Издаване на училищен вестник.   

4. Издаване на рекламни брошури за популяризиране на ДПП.   

5.Публикуване на материали за дейността на ПДТГ в средства за масова информация.   

   

Стратегическа цел №2 – ПРОДУКТИВНА УЧИЛИЩНА СРЕДА    

   

Мярка №1- Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците.   

 Дейности по мярка №1   

1.Реализиране на програма за адаптиране на учениците към училищната среда при 

постъпването им в ПДТГ.   

2.Диагностика и мониторинг на личностното развитие на ученика.   

3. Надеждна подкрепа на ученика за постигане на образователен напредък чрез консултации 

по учебни предмети, организиране на извънкласни дейности по интереси и за ученици с 

обучителни затруднения.   
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4.Грижа за здравето чрез достъп до медицинско обслужване и програми за здравно 

образование и здравословен начин на живот.   

5.Библиотечно-информационно обслужване.   

6. Осигуряване ползването на общежитието на СА „Д. А. Ценов“ за нуждаещи се ученици. 

   

Мярка №2 - Създаване на условия за ефективна комуникация в ПДТГ като социално 

място.   

 Дейности по мярка №2:   

1. Реализиране на програма за развитие на паралелката като общност, споделяща 

утвърдените ценности на училищната организация в ПДТГ.   

2. Създаване и спазване на етичен кодекс на училищната общност, приет от представители 

на педагогическия съвет, настоятелството и ученическото самоуправление, съгласно ПД 

на ПДТГ.   

3. Осигуряване на подкрепяща среда за интегриране на ученици/обучавани възрастни  със 

СОП.   

4. Езикова подкрепа за ученици, за които българският език не е майчин.   

5. Превенция на агресия,  насилие, тормоз и разрешаване на конфликти.   

   

Мярка №3 - Поддържане на модерна, функционална  и естетична материално-

техническа база, съответстваща на ДОС.   

 Дейности по мярка №3:   

1. Организиране на пропускателен режим и информационен пункт, гарантиращи безопасни 

условия  и качествено информиране  на ученици, служители и граждани, както и 

надеждно опазване на недвижимото културно наследство – сградата на ПДТГ.   

2. Поддържане на функционален и естетичен интериор на всички класни стаи – учебна 

мебел задоволяваща потребностите на учениците и мултимедия осигуряваща прилагане 

на ИКТ във всеки учебен час.   

3. Поддържане  на изправно оборудване съгласно ДОС  в кабинетите за професионална 

подготовка, в Учебно-тренировъчния център за УТФ на ПДТГ и в спортната база.   
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4. Своевременно снабдяване с материали и консумативи за качествен учебен процес в 

съответствие с ДОС и действащите учебните програми по общообразователна и 

професионална подготовка.   

5. Осигуряване на неограничен интернет достъп за образователно-възпитателния процес.   

6. Ежегодно обновяване на библиотечния фонд .   

7. Ежегодно обновяване на оборудването за ФВС.   

8. Осигуряване на функционално място на учителя в учителската стая, в методическия 

кабинет  и в класна стая или специализиран кабинет по време на учебен час.   

9. Поддържане на ред и чистота на работното място на всеки ученик, учител и служител - 

поддържане и опазване на интериора и екстериора на училището.   

   

   

Стратегическа цел №3 - ИНТЕРАКТИВНО, ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРАНО И   

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ   

Мярка №1- Осъществяване на качествена  учебна дейност.   

 Дейности по мярка №1   

1. Годишно планиране на образователно-възпитателния процес в съответствие с ДОС.   

2. Планиране на урочната дейност  /учебно пространство, време, цели, съдържание, 

структура, методи, обратна връзка, оценяване  и резултати /, осигуряващо 

демократизиране, хуманизиране, диференциране, индивидуализиране и активизиране на 

участието на учащите се в обучението, възпитанието  и развитието им.    

3. Създаване, натрупване и използване  на учебни материали - ресурсни пакети за 

провеждане и улесняване на обучението, в т.ч. и електронни по всеки учебен предмет.    

4. Организиране и провеждане на обучението при оптимално използване на ИКТ /интернет 

обучение, уеб-базирано обучение, интерактивно видео, мултимедийно обучение/.   

5. Интегративно практическо обучение.   

     

Мярка №2 - Обективно оценяване и самооценяване.   

 Дейности по мярка №2:   
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1. Ясно и точно формулиране на критерии за оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците.   

2. Използване на разнообразни форми/методи за проверка и оценка на постиженията на 

учениците.   

3. Системно и ритмично оценяване ,мотивиращо учениците за трайно и задълбочено учене.   

4. Изграждане на умения за самооценяване .   

   

Мярка №3 - Учебен процес основан върху партньорски взаимоотношения и 

сътрудничество.   

 Дейности по мярка №3:   

1. Нормативно установени и споделени ясни правила - разпределение на права и 

отговорности - гарантиращи доверие и уважение между участниците в учебния процес.   

2. Споделяне на знания и власт между учител и ученици, учителят в ролята на посредник.   

3. Ефективно използване на груповата динамика в обучението.   

4. Утвърждаване на позитивни нагласи към обучението и ученето.   

     

Мярка №4  -  Учебен процес, осигурявящ високи резултати от обучението.   

 Дейности по мярка № 4:   

1. Прилагане на мерки за подкрепа на учениците в риск и задържането им в училище.   

2. Целенасочена учебна дейност по метода на „малките финали” за постигане на ДОС за 

общообразователна подготовка и придобиване на квалификация по професия – по време 

на учебните часове и по време на организирани консултации.   

   

Мярка №5 - Развитие на индивидуалните интереси и потребности на учениците, 

изграждане на ключови компетентности, стимулиране на позитивна активност и 

себереализация.   

 Дейности по мярка №5:   

1. Психодиагностика, психологическо консултиране и професионално ориентиране.   

2. Организация на извънкласни дейности за реализация на индивидуалните интереси и 

потребности на учениците и осигуряване на ефективна себереализация.   
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3. Насърчаване и подкрепа за участие в състезания, олимпиади и конкурси, дарителски 

каузи и други социални ангажименти.   

4. Подкрепа на училищното ученическо самоуправление.   

   

Стратегическа цел №4  –  СИНЕРГЕТИЧНИ ПАРТНЬОРСТВА   

   

Мярка №1- Партньорство за вътрешна интегративност.   

 Дейности по мярка №1:   

1. Екипна работа между педагогическите специалисти при работа с едни и същи 

ученици за осъществяване на интерактивно, практически ориентирано,  

високотехнологично обучение и учене и високи постижения на учениците.   

2. Реализиране на промените за самоактуализиране на училищната организация чрез 

участие на всички нейни членове в изградените структурни звена /ПК, ЦКОП и ППКЕ/.   

3. Сътрудничество  между училищно ръководство, училищно настоятелство, фондация 

„Димитър Хадживасилев” и ученическото самоуправление.   

4. Сътрудничество с родителите за създаване на благоприятни условия за максимално 

развитие на личностния потенциал на учениците .   

5. Ежегодно проучване на удовлетвореността на ученици, учители, служители и 

родители и използване на резултатите от проучването за планиране и реализиране на 

оптимизационни мерки за повишаване на качеството на ПОО и максимално 

удовлетворяване на потребностите на заинтересованите страни.   

   

Мярка №2 - Партньорства за външна адаптивност на училищната организация.   

 Дейности по мярка №2:   

1. Ефективна комуникация с МОН и РУО-Велико Търново.   

2. Взаимодействие с Агенция за закрила на детето и структурите на ГД „Полиция” както за 

разрешаване на възникнали проблеми, така и за осъществяване на превенция.   

3. Съвместна дейност с община Свищов и свищовските предприемачи  за съхранение на 

възрожденските ценности на дарителите и съвременен  просперитет на общината.   

4. Партньорски инициативи за приобщаване на учениците към европейските ценности.   
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Мярка №3 – Партньорства за постигане на целите на обществото за формиране и 

развитие на професионално - квалификационния потенциал на човешки ресурси чрез 

професионалното образование и обучение, предлагано от ПДТГ „Димитър 

Хадживасилев”.   

 Дейности по мярка №3:   

1.Създаване и функциониране на Обществен съвет към ПДТГ „Димитър Хадживасилев”.   

2. Консултиране със социалните  партньори и АЗ, БТ – Свищов при определяне на ДПП за 

постигане на оптимална степен на съответствие между професионално-квалификационната 

структура на завършващите ПДТГ и потребностите от работна сила .   

3.Сътрудничество с работодателите за осъществяване на интегративно практическо 

обучение - изготвяне на учебни програми за производствена практика и учебни материали 

за ДИ за СПК, програми за квалификация на учители по учебни предмети от 

професионалната подготовка и други.   

4.Осигуряване на реални работни места на учениците за провеждане на ПП.   

5.Осигуряване на участие на представители на социалните партньори в комисиите за 

провеждане на ДИ за СПК.   

6.Ежегодно проучване на удовлетвореността на социалните партньори от качеството на 

предлаганото от ПДТГ професионално образование и обучение и планиране на 

оптимизационни дейности за високо качество.   

   

Мярка №4  - Партньорства за хармоничен преход на учениците от ПДТГ към по-

висока степен на образование.   Дейности по мярка №4:      

1.Сътрудничество за организиране и провеждане на практическа подготовка на студенти за 

придобиване на професионална квалификация „учител” по чл.214 от ЗПУО.   

2.Сътрудничество с  ВУЗ за организация и провеждане на конференции, дебати, състезания, 

дни на кариерата и други съвместни дейности насочени  към професионално ориентиране и 

кариерно развитие на учениците.   

3.Договорености за признаване на знания, умения компетентности  от средното към висшето 

образование.   
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Мярка №5 - Партньорства за съхраняване на паметта на ПДТГ и опазване на 

недвижимото и движимо културно наследство – сградата на ПДТГ.   

 Дейности по мярка №5:   

1.Функциониране на Постоянна комисия за съхраняване паметта на училището, извършваща 

комуникация за издирване на артефакти.   

2. Сътрудничество с бивши възпитаници на ПДТГ.   

3. Поддържане и обогатяване на колекция от предмети/артефакти  за съхраняване на паметта 

на първата българска търговска гимназия.  

   

Раздел пети   

ОРГАНИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ   

 

 Изпълнението на Стратегията ще се осъществи чрез реализация на разработени годишни 

планове за всяка учебна година.   

 Отговорност за постигане на стратегическите цели носи всеки член на училищната 

общност,  

който на база на получените права и задължения, произтичащи от длъжностната 

характеристика прилага високия си  професионализъм и като част от екипа на ПДТГ дава 

своя принос за изпълнение на Стратегията при пълна прозрачност и отчетност.   

   Наблюдение върху изпълнението на Стратегията ще извършват:   

- директорът и заместник-директорите на ПДТГ в хода на извършваната контролна дейност;   

- Комисия по самооценяване, определена със заповед на директора на ПДТГ и включваща 

представители на ПДТГ и социалните партньори.   

   Основни форми на оценка на изпълнението на дейностите ще бъдат:   

- самооценка със задължение за отчет от всеки щатен служител в ПДТГ;   

- доклад анализи от сформираните структурни звена; - годишен доклад от Комисията по 

самооценяване.   

 Оценяването ще се извършва по критерии  и показатели,  приети от педагогическия съвет 

при ПДТГ „Димитър Хадживасилев” и утвърдени със заповед на директора.   
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Раздел шести   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

  

 Стратегията за развитие на ПДТГ "Д.Хадживасилев"  в периода 2016-2020 година е 

разработена на основание член 263,ал1,т.1 от ЗПУО и чл.7, ал.1, т.1 от ЗФУКПС.   

 Изпълнението на стратегията ще гарантира  високо качество на професионалното 

образование в ПДТГ и ефективност от инвестираните публични и частни финанси.   

Постигането на стратегическите цели за периода 2016 - 2020 година е следващото 

предизвикателство пред ПДТГ, с което трябва да  утвърдим  по безспорен начин, че сме 

самоактуализираща се училищна организация, в която се ценят творческите способности и 

високото  качество. Това е нашият принос към завета на Дарителя Димитър Хадживасилев 

да работим „за благото и величието на България”.   

   Стратегията подлежи на актуализиране.   

 

   Стратегията е утвърдена със заповед  № 1388/14 септември 2016 г., актуализирана със 

заповед №  1561/17 юли 2017 г. и заповед №1743/12.09.2018 г., заповед № 1448/23.07.2019 г. 

на директора на ПДТГ.   

  

  

  

Удостовереният текст е оригинален. 

 

Удостоверявам! 

 

Технически секретар:п 

     /Ирена Петрова / 

  


