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Мярка  №  Дейности  
Очаквани 

резултати  
Срок  

Размер и 

източници на 

финансиране  

Индикатори за изпълнение  

Отговорни лица  Базова ст/ст  Целева ст/ст  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Приоритетно направление 1: Училищен мениджмънт осигуряващ вътрешна интегративност и външна адаптивност на ПДТГ  

 Мярка  №1  -  

Поддържане на 

система за 

осигуряване на 

качеството на  

образованието в 

ПДТГ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.  Ежегодно 

актуализиране на 

вътрешната система за 

осигуряване на 

качество в съответствие 

с реалностите на 

външната и вътрешна 

среда  

Актуализирана 

вътрешна система  

за осигуряване на 

качество  

Ежегодно 

до 30 

октомври  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

ПДТГ  

1 октомври 

СОК към 

2015/2016 

учебна година  

2  
актуализации, 

приети от ПС  

Директор и 

отговорник по 

качеството  

2.  Осъществяване на 

мониторинг, контрол и 

периодична оценка на 

риска  

Функциониране на 

училищна система 

в съответствие с 

нормативните 

изисквания  

постоянен  В рамките на 

утвърдения  
бюджет на 

ПДТГ  

0 отклонения 

от 

нормативните 

изисквания  

0 отклонения от 

нормативните 

изисквания  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  

3.  Своевременна реакция 

при констатиране на 

отклонения от 

нормативно 

установените 

изисквания и 

привеждане на 

процесите в състояние 

на нормативно 

функциониране  

Своевременно 

регулиране на 

процесите   

постоянен  В рамките на 

утвърдения  
бюджет на 

ПДТГ  

Регулиране до 

3 дни от 

констатиране 

на 

отклонението  

Регулиране до 

1 ден от 

констатиране 

на 

отклонението  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  
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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/.  

Провеждане и 

документиране на 

процедура по 

самооценяване  

Ежегодно 

до 15 

септември  

В рамките на 

утвърдения  
бюджет на 

ПДТГ  

3 проведени 

процедури по  
самооценяване 

към  
настоящата 

година  

2 проведени 

процедури по 

самооценяване 

по една всяка 

година  

Отговорник по 

качеството  

5.  Изготвяне на доклад от 

проведената 

самооценка с изводи и 

мерки за оптимизиране 

с цел осигуряване на 

високо качество на 

професионалното 

образование в ПДТГ  

Доклад и 

коригиращи мерки  
Ежегодно 

до 30 

септември  

В рамките на 

утвърдения  
бюджет на 

ПДТГ  

0  2 доклада с 

коригиращи 

мерки  

Отговорник по 

качеството  



  

  

4  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1 Мярка №2 -  

Финансова 

обезпеченост.  

  

1.  

Законосъобразно, 

икономически 

целесъобразно и 

прозрачно управление 

на бюджета  

Осигурени 

финансови средства 

за нормално 

функциониране на 

училищната 

система  

постоянен  Бюджет на 

ПДТГ 

привлечени 

средства  

0  

констатирани 

нарушения и 

жалби  

0 констатирани 

нарушения и 

жалби  

Директор 

Главен 

счетоводител  

ЗДАСД  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.  Привличане на 

финансови средства 

чрез участие в  

Национални програми  

Осигурени 

допълнителни 

финансови 

средства  

ежегодно  НП  2,5% от 

бюджета на  

ПДТГ   

Привличане на 

средства в 

размер не 

помалък от 2,5 

% от бюджета 

на ПДТГ за 

всяка година  

Директор  

ЗДАСД 
Главен  

счетоводител  
  

3.  Привличане на 

финансови средства 

чрез  реализиране на 

проекти  

Осигурени 

допълнителни 

финансови 

средства  

ежегодно  Европейски 

проекти  
15% от бюджета 

на  

ПДТГ  

Привличане на 

средства в 

размер не 

помалък от 15 

% от бюджета 

на ПДТГ за 

всяка година  

Директор  

ЗДАСД  
Главен  

счетоводител  
  

4.  Осигуряване на 

алтернативни 

източници на 

финансиране – дарения, 

спонсорство и други  

Осигурени 

финансови 

средства – 

собствени приходи  

ежегодно  Фондация  
„Димитър  

Хадживасилев” 

и други  

3  % от бюджета 
на  

ПДТГ   

Не по-малко от 

3% от бюджета 

на ПДТГ за 

всяка година  

Директор  

ЗДАСД 

Главен 

счетоводител  
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Мярка №3 –  

Поддържане  на  
високо  качество 

на човешките  

ресурси  
  
  

1.  Осигуряване на 

педагогически 

персонал с 

квалификация, 

съответстваща на 

изискванията на ДОС  

Учебните предмети 

се преподават от 

учители с 

квалификация  

съответстваща на  

ДОС  

До 2018 г.  Самофинансира

не и ФС по 

проекти/ 

програми  

91% от учебните 

предмети са 

възложени на 

учители, 

отговарящи на 

изискванията  

100% от 

учебните 

предмети са 

възложени на 

учители, 

отговарящи на 

изискванията  

Председатели на 

МО  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2.  Реализиране на 

квалификационна 

дейност на персонала 

по ГП за КД, 

включително 

допълнително обучение 

чрез мобилност в друга 

страна и на работно 

място в реална работна 

среда  

Усъвършенстване и 

обогатяване на 

компетентностите 

на педагогическите 

специалисти за 

ефективно 

изпълнение на 

изискванията на 

длъжността и за 

кариерно развитие  

Ежегодно 

до 2018 г.  

Бюджет на 

ПДТГ/ 

самофинансира

не  

8 академични 

часа на учител 

годишно  

Не по-малко от 

12 академични 

часа за всеки 

учител 

годишно  

Директор 

ЗДУД  

3.  Бенчмаркинг  Проучване на опит 

на водещи ПГ  

ежегодно  Бюджет на 

ПДТГ  

0  2 проучвания, 

по 1 за всяка 

година  

ЗДУД и  

Председатели на  

МО  
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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  

Стремеж към 

усъвършенстване 

на педагогическите 

компетентности и 

принос за 

успешната дейност 

на ПДТГ  

ежегодно  Бюджет на 

ПДТГ  

13% от 

учителите 

поддържат 

актуално 

професионално 

портфолио  

100% от 

учителите 

поддържат 

актуално 

професионално 

портфолио  

Председатели на  

МО и  

ЗДУД  

Мярка  №4 

Нормативно 

осигуряване.  

  

-  1.  Осигуряване на достъп 

до законовата и 

подзаконова 

нормативна уредба за 

осъществяване на 

дейността на 

училището.  

Информираност на 

учителите и 

служителите  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  
100% 

информирани 
учители и  

служители  
  

100% 

информирани 

учители и 

служители  

  

ЗДАСД 

ЗДУД  

 2.  Осигуряване на достъп 

до учебната 

документация по 

изучаваните 

професии/специалности 

Информираност на 

педагогическия 

персонал  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  
100% 

информирани 

учителите  

100% 

информирани 

учителите  

ЗДУД  

Мярка №5 - 

Информационн 

о осигуряване 

/училищна 

1.  Осигуряване на 

служителите на достъп 

до информация 

необходима за 

дейността им  

Информираност на 

служителите  
2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  
100% 

информирани 

служители  

100% 

информирани 

служители  

ЗДАСД  
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документация и 

административ 

но обслужване/  
  

2.  Осигуряване на достъп 

до информация на 

заинтересованите 

страни  

Информирани 

родители, 
работодатели и др.  

партньори  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

Висока степен 

на 

удовлетвореност 

на 

заинтересованит

е страни  

Висока степен 

на 

удовлетворено

ст на 

заинтересовани

те страни  

ЗДАСД 

ЗДУД  

учители 

кл.ръководители 

пед.съветник  

3.  Осигуряване на 

качествено 

административно 

обслужване на 

гражданите, надежден 

достъп до информация с 

използване на ИКТ, 

компетентни, коректни, 

вежливи, любезни, 

приветливи служители  

Удовлетворени 

граждани  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

Висока степен 

на 

удовлетвореност 

- 80% от 

гражданите  

Висока степен 

на 

удовлетворено

ст – 100 % от 

гражданите  

ЗДАСД  

4.  Водене и съхраняване 

на училищната 

документация в 

съответствие с 

нормативните 

изисквания  

Правилно и 

естетично 

оформена 

документация  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

30% от 

учителите 

извършват  

корекции в 

документацията  

до 3% от 

учителите 

извършват 

корекции в  

документация- 

та  

ЗДУД  

 

Мярка № 6 

Ефективно 

управление 

персонала.   

-  

на  

1.  Спазване на 

регламентираните 

правила и процедури за 

подбор на кадри  

Подбор на кадри в 

съответствие с 

установените в 

ПДТГ правила  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

100% 

проведени 

процедури за 

подбор по 

правилата  

100% 

проведени 

процедури за 

подбор по 

правилата  

Директор  

ЗДАСД  
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  2.  Делегиране на права и 

включване на 

персонала в управление 

на училището  

Демократично 

управление и 

споделени 

организационни 

ценности  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

100% от 

учителите  
участват в ЦСЗ  

100% от 

учителите и 

служителите 

участват в ЦСЗ  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  

3.  Мотивиране на 

персонала чрез 

регламентираните в ПД 

на ПДТГ средства  

Мотивиран и 

удовлетворен 

персонал  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  
Висока степен 

на 

удовлетвореност 

от  

извършеното  

мотивиране –  
73% от 

персонала  

Висока степен 

на 

удовлетвореност 

от извършеното 

мотивиране – 

над 80% от 

персонала  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  

  4.  Извършване на оценка 

на труда на персонала 

по утвърдени критерии 

и показатели  

Повишаване на 

качеството на  

изпълнение на 

длъжностните 

задължения, 

стимулиране на 

активност и 

инициативност  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

100% от 

персонала 

оценени  

- брой лица 

поощрени с  

награди над  
25%  

-100% от 

персонала 

оценени  

- брой лица 

поощрени с 

награди над  

50%  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  

 

 5.  Кариерно развитие на 

персонала  

Усъвършенстване 

на компетентности, 

гарантиращи 

повишаване на 

качеството на 

образователновъзпи

тателния процес и  

резултатите от него  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

-  Нарастващ 

брой учители, 

придобили 

повисока 

степен 

съгласно  

чл.227 от  

ЗПУО  

Директор  

ЗДУД  

Председатели на  

МО  
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Мярка № 7 – 

Предлагане на 

образование и 

обучение в 

съответствие 

с 

обществените 

потребности  

1.  Предлагане на 

обучение по професии 

и специалности с 

приоритетно значение 

за националната и 

регионална икономика  

Задоволяване 

потребностите на 

бизнеса  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

80% от 

учениците се 

обучават по 

професии с 

приоритетно 

значение  

100% от 

учениците се 

обучават по 

професии с 

приоритетно 

значение  

Директор  

Комисия по  

Маркетинг и  

реклама   

2.  Предлагане на 

разнообразни форми на 

обучение  

Задоволяване на 

индивидуалните 

потребности на 

учениците  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

3 форми на 

обучение  

4 форми на 

обучение  

Директор  

ЗДУД  
Педагогически 

съветник  

3.  Предлагане на 

професионално 

обучение и валидиране 

на професионални 

знания, умения и 

компетентности, 

придобити чрез 

неформално и 

самостоятелно учене  

Задоволяване на 

потребности от 

професионална 

квалификация на  

граждани, 

притежаващи 

знания, умения и 

компетентности  

чрез неформално 

образование и/или 

самостоятелно 

учене  

2016-2018  От заявителя  Обявени 4 

професии за 

валидиране  

Обявени 6 

професии  

ЗДУД  

Комисия по 

валидиране  

  4.  Привличане на ученици 

от уязвими етнически  
общности за обучение в 

ПДТГ  

Принос на ДТГ за 

реализиране на 

приобщаващо 

образование  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  
5% от общия 

брой ученици  
Над 10% от 

общия брой 

ученици  

Комисия по 

прием  на 

ученици  

5.  Осъществяване на 

образователновъзпитате

лен процес, гарантиращ 

успешна реализация на 

завършилите ПДТГ  

Завършилите да 

продължат в 

следващата степен 

на образование или 

да се реализират на 

пазара на труда  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  
87% от 

завършилите 
продължават  

образование- 

то си  или 

работят  

Над 95% 

продължават 

образование 

или работят  

Директор 

Педагогически 

персонал  
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Мярка № 8 –  

Осигуряване на 

европейско 

измерение  на 

образованието 

и обучението в  

ПДТГ  

1.  Мобилности на ученици 

за провеждане на 

практическо обучение в 

други европейски 

страни  

Включване на 

учениците от ПДТГ 

в провеждане на 

практическо 

обучение в друга 

европейска  страна  

2016-2018  Бюджет на 

Еразъм +  

5 % от  

учениците в  
ПДТГ  
провели 

практическо 

обучение в 

друга 

европейска 

страна  

10 % от 

учениците в 

ПДТГ провели 

практическо 

обучение в 

друга 

европейска 

страна  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Председатели на  

МО  
  

2.  Мобилности на ученици 

за младежки обмен  
Включване на 

учениците от ПДТГ 

в младежки обмен  

2016-2018  Бюджет на 

Еразъм +  
Брой ученици 

в ПДТГ 

участвали в 

младежки 

обмен – 1 

ученик  

Брой ученици в 

ПДТГ 

участвали  в 

младежки  

 обмен  –  15  

ученици  

Директор  

ЗДАСД  

ЗДУД  
  

Мярка № 9 – 

Публичност и 

популяризиране  

на 

предлаганото 

ПОО в ПДТГ  

1.  Поддържане на 

динамичен училищен 

сайт за всяка учебна 

година с архивиране на 

предходните опции за 

обучение и оценяване  

Информиране на 

обществеността за 

дейността на ПДТГ 

- Ефективна 

комуникация с  

ученици и родители  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

15 000 

посетители за 

година  

20 000 

посетители за 

година  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Комисия за  

прилагане на 

ИКТ  Комисия 

по  маркетинг 

и  реклама   

 2.  Поддържане на 

електронно 

информационно табло в 

сградата на училището  

Информиране и 

мотивиране на 

учениците за 

активна 

учебновъзпитателна 

дейност  

2016-2018  Бюджет на 

ПДТГ  

Добра (4) 

оценка от 

учениците  

Висока оценка  

(5) от  

учениците  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Класни р-ли  
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3.  Издаване на училищен 

вестник  

Популяризиране 

дейността на ПДТГ 

и ученическото 

самоуправление  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ и 

дарения от  
Фондация  

„Д.Хадживаси- 

Лев”  

0  Издадени 18 

броя за четири 
години ( по 9 за  

година)  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Комисия по  

маркетинг и  

реклама  

4.  Издаване на рекламни 

брошури за 

популяризиране на ДПП  

Информиране на 

обществеността и 

реклама на 

училището  

2016-2018  
  

Фондация  

„Димитър  

Хадживасилев”  

Рекламни 

брошури в 

тираж 200 

броя годишно  

Рекламни 

брошури в 

тираж  300 

броя годишно  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Комисия по  

маркетинг и  

реклама  

5.  Публикуване на 

материали за дейността 

на ПДТГ в средства за 

масова информация  

Публичност и 

популяризиране на 

дейността на 

училището  

2016-2018  
  

  - Брой медии  

– 5  

-Брой 

публикации 20  

- Брой медии –  

5 -Брой 

публикации -40  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Комисия по  

маркетинг и  

реклама  

Председатели  

МО  

Приоритетно направление 2: Продуктивна училищна среда     

 Мярка  №1-  
Осигуряване на 

подкрепа  за 

личностно 

развитие  на  

учениците  

  

1.  
Реализиране на програма за 

адаптиране на учениците 

към училищната среда при  
постъпването им в  

ПДТГ  

Хармоничен 

преход в новата 

училищна 

среда, 

предотвратяване 

на негативен 

стрес  

2016-2018 

Ежегодно  
15.09-

25.12.  

Бюджет на 

ПДТГ  
Реализирана 1 

програма  
Реализирани 2 

програми (по 

една всяка 

година)  

ЗДУД  

Класни р-ли  

   
2.  

Диагностика и мониторинг 

на личностното развитие на 

ученика  

Осигуряване на 

правилно 

личностно 

развитие, 

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ  

-  Повишени 

учебни 

резултати и 

удовлетворе- 

ЗДУД  

Педагогически 

съветник Класни 

р-ли  
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превенция на 

обучителни 

трудности -

Прилагане на 

своевременни 

мерки за 

подкрепа при 

необходимост  

ност на 

учениците от  

обучението в  

ПДТГ  

3.  Надеждна подкрепа на 

ученика за постигане на 

високи учебни чрез 

консултации по учебни 

предмети  

Минимизиране 

на ниски 

резултати от 

учебния процес  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ  
- 1 % от  

учениците  

със слаби 

годишни 

оценки -2 % 

от  учениците 

със слаби 

оценки от 

ДЗИ -16 % от 

учениците със 

слаби оценки  

от  ДИ за  

СПК  

-0 % от 

учениците със 

слаби годишни 

оценки -0 % от  

учениците със 

слаби оценки 

от ДЗИ - 0 % 

от учениците 

със слаби 

оценки от  ДИ 

за СПК  

ЗДУД  

учители  

    

4.  
Грижа за здравето чрез 

достъп до медицинско 

обслужване и програми за 

здравно образование и 
здравословен начин на  

живот  

Утвърждаване 

на здравословен 

начин на живот  

2016-2018 

ежегодно  
Бюджет на 

ПДТГ  
Реализирани 2 

програми за 

здравословен 

начин на 

живот   

Проведени не 

по-малко от 3 

програми за 

здравословен 

начин на живот 

годишно  

ЗДУД  

Класни р-ли  
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 5.  Библиотечноинформацио

нно обслужване  

Осигуряване на 

свободен достъп 

до информация от 

библиотечния 

фонд и в 

глобалната мрежа 

с цел развиване на 

компетентност за 

самостоятелно 

търсене и ползване  

на информация  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ  
- 21 317 тома 

книги  

- 71 броя 

компютри с 

интернет   

- 21 500 

тома 

книги  

- 71 броя 

компютри 

с интернет  

ЗДАСД  

 6. Създаване на ученическо 

общежитие към ПДТГ 

Разширяване на 

общата подкрепа 

за личностно 

развитие 

15.09.2017 бюджет ПДТГ и 

дарение от 

фондация 

„Д.Хадживасил

ев” 

-  настанени 21 

ученици 

главен 

счетоводител и  

ЗДАСД 
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Мярка №2 - 

Създаване на 

условия за  
ефективна 

комуникация 

 в  

 ПДТГ  като  

социално място  

1.  Реализиране на програма 

за развитие на 

паралелката като 

общност, споделяща 

утвърдените ценности на 

училищната организация 

в ПДТГ  

Утвърждаване на 

позитивните 

училищни 

ценности, 

позитивен 

организационен 

климат и позитивна 

дисциплина  

2016-2018 

ежегодно  
Бюджет на 

ПДТГ  

дарения  

Ученици с 

наложени 

санкции по  
чл. 139 от  

ППЗНП – 15% 

от учениците  

75 % 

намаляване на 

наложените 

санкции  

по чл.199 (1) от  

ЗПУО  

ЗДУД,  

Педагогически 

съветник 

Класни р-ли  

2.  Създаване и спазване на 

етичен кодекс на 

училищната общност, 

приет от представители 

на педагогическия съвет, 

настоятелството и 

ученическото 

самоуправление, 

съгласно ПД на ПДТГ  

Създаване на 

условия за 

сътрудничество, 

ефективна 

комуникация и 

отношения на 

грижа и 

отговорност между 

участниците в 

процеса на 

образование  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ  

дарения  

-  Минимизиране 

на брой 

регистрирани 

нарушения на 

ЕК по години  

ЗДУД,  

Педагогически 

съветник 

Класни р-ли,  

Координатор УС  
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  3.  Осигуряване на 

подкрепяща среда 

за интегриране на 

ученици/обучавани 

възрастни  със СОП  

Готовност за 

приемане и 

обучаване на лица 

със СОП  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ  
  

- Изграждане 

на достъпна 

архитектурна  

среда;  -брой 

учители 

участвали 

 в 

квалификацио

нни курсове 

или с 

квалификация 

за  работа 

 с 

ученици 

 със  

 СОП  -  0  

учители  

- Функцио

нираща 

достъпна 

архитектурна 

среда;   

- брой 

учители 

участвали в 

квалификационн

и курсове или с 

квалификация за 

работа с 

ученици със 

СОП – не по – 

малко от 5 

учители  

ЗДАСД  

ЗДУД  
Педагогически 

съветник  

4.  Езикова подкрепа за 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин  

Ефективна 

образователна 

интеграция  

2016-2018  

При 

необходи 

мост  

Бюджет на  

ПДТГ  
  

-  100 %  от 

ученици 

подкрепени  

ЗДУД  

Учител по БЕЛ  
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5.  Превенция на агресия,  

насилие, тормоз и 

разрешаване на 

конфликти  

Позитивен 

психоклимат  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ  
  

Брой 

проведени 

кампании за 

превенция на 

агресия, 

насилие, 

тормоз и 

разрешаване 

на конфликти  

– 2 броя  

Брой проведени 

кампании за 

превенция на 

агресия, 

насилие, тормоз 

и разрешаване 

на конфликти – 

2 броя на 

година; - 

минимизиране 

на броя на 

възникналите 

конфликти по 

години   

ЗДУД  

Педагогически 

съветник  

Класни р-ли  

 Мярка  №3  -  
Поддържане на 

модерна,  
функционална   

и 

 естетичн

а 

материалнотех

ническа 

база,съответст 

ваща на ДОС  

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  

Безопасно и 

ефикасно обучение, 

възпитание и 

социализиране на 

учениците  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ и НП  
  

-  Оптимизиране 

на 

пропусквателни

я режим   

ЗДАСД  
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  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  

Нормални условия 

за качествен 

образователновъзп

итателен процес  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Висока степен 

на 

удовлетворенос

т на ученици и 

учители – над 

80% от 

учениците и 

учителите  

ЗДАСД  

ЗДУД  
Педагогически 

съветник  

  3.  Поддържане  на 

изправно оборудване 

съгласно ДОС  в 

кабинетите за 

професионална 

подготовка, в 

Учебнотренировъчни

я център за УТФ на 

ПДТГ и в спортната 

база  

Нормални условия 

за качествена 

професионална 

подготовка  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  
  
  
  
  
  
  
  

- Брой 
ученици на  

1 компютър  

–4уч./1комп.  

100% от 

кабинетите за 

ПП отговарят 

на изискванията 

на ДОС за 

придобиване на 

професионална 

квалификация; -

Брой ученици 

на 1 компютър 

– до 4уч./1 

комп.  

ЗДАСД  

Педагогически 

съветник  
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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  

Нормални условия 

за 

образователновъзп

итателен процес  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Висока степен 

на 

удовлетворенос

т на учители и 

ученици   

ЗДАСД  

ЗДУД  
Педагогически 

съветник  

5.  Осигуряване на 

неограничен интернет 

достъп за 

образователно-

възпитателния процес  

Прилагане на ИКТ 

и ползване на 

информация от 

глобалната мрежа  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   

НП  
  

-  Висока степен 

на 

удовлетворенос

т на учениците  

ЗДАСД  

Педагогически 

съветник  

6.  Ежегодно обновяване на 

библиотечния фонд  

Свободен достъп до 

информация на 

учениците  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ   

дарения  
  

-  100% 

удовлетворени 

заявки за 

обновяване на 

библиотечния 

фонд  

ЗДАСД  

ЗДУД  
  
  

7.  Ежегодно обновяване на 

оборудването за ФВС  

Качествено 

провеждане на 

спортните дейности  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   

129 ПМС за 

ФВС  

  

-  100% 

удовлетворени 

заявки за 

обновяване  

ЗДАСД 

Учители  
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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  

Комфортна трудова 

среда  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ   

дарения  
  

-  Висока степен 

на 

удовлетворенос

т  

ЗДАСД  

  9.  Поддържане на ред и 

чистота на работното 

място на всеки ученик, 

учител и служител - 

поддържане и опазване 

на интериора и 

екстериора на 

училището  

Здравословни и 

безопасни условия  

на труд  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ   

дарения  
  

-  Висока степен 

на 

удовлетвореност  

ЗДАСД  

Приоритетно направление 3: Интерактивно, практически ориентирано и високотехнологично обучение и учене  

 Мярка  №1-  
Осъществяване 

на качествена  

учебна дейност  

1.  Годишно планиране на 

образователновъзпитате

лния процес в 

съответствие с ДОС  

Осигурява се  

изпълнение на ДОС  
за  

общообразователна 

подготовка и 

придобиване на 

квалификация по 

професия  

2016-2018 

ежегодно  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  0 % отклонение 

от ДОС  

Директор  

ЗДУД  

Учители  
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2.  Планиране на урочната 

дейност  /учебно 

пространство, време, 

цели, съдържание, 

структура, методи, 

обратна връзка, 

оценяване  и резулта 

ти/, осигуряващо 

демократизиране, 

хуманизиране, 

диференциране, 

индивидуализиране и 

активизиране на 

участието на учащите 

се в обучението, 

възпитанието  и 

развитието им  

Качествена урочна 

дейност  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

Над 80% от 

учителите имат 

достатъчни 

умения при 

планиране на 

урока  

Над 90% от 

учителите имат 

достатъчни 

умения при 

планиране на 

урока  

Директор  

ЗДУД  

Учители  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 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  

Рационализиране 

на обучителния 

процес и 

улесняване на 

подготовката на 

учениците  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Висока 

обучителна 

удовлетворе- 

ност на 

учениците  

Председатели на   

МО  

Учители  

ЗДАСД  
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4.  Организиране и 

провеждане на 

обучението при 

оптимално използване 

на ИКТ /интернет 

обучение, уеб-базирано 

обучение, 

интерактивно видео, 

мултимедийно 

обучение/  

Високотехнологи- 

чен образователен 

процес  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

Над 50% от 

учителите 

използват 

ИКТ при 

провеждане 

на обучението  

Над 80% от 

уроците се 

провеждат с  
използване на  

ИКТ  

-висока степен 

на 

удовлетворенос

т на учениците  

Председатели на   

МО  

Учители  

ЗДАСД  
Педагогически 

съветник  

5.  Интегративно 

практическо обучение  
Практическо 

приложение на 

теоретичните 

знания – „учене 

чрез правене”  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

Над 80% от 

работодатели 

те са 

удовлетворени 

от 

професионална

та практика на 

учениците  

Над 90% от 

работодателите 

са 

удовлетворени 

от 

професионалнат

а практика на 

учениците  

Учители  

Председател   

МО по ПП  

 Мярка  №2  

Обективно 

оценяване 

самооценяван

е 

-  

и  

  

1.  Ясно и точно 

формулиране на 

критерии за оценяване 

на знанията, уменията и 

компетентностите на 

учениците   

Ориентиране на 

обучителния 

процес към 

крайните резултати  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Над 90% от 

учениците са 

запознати с 

критериите  

Учители  

Председатели   

МО  

   2.  Използване на 

разнообразни 

форми/методи за 

проверка и оценка на 

постиженията на 

учениците  

Обективно 

оценяване на 

учениците, 

мотивиращо към 

повишаване на 

крайните резултати  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  висока степен 

на 

удовлетворе- 

ност на 

учениците от 

оценяването  

Учители  

Председатели   

МО  

Педагогически 

съветник  
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3.  
Системно и ритмично 

оценяване, мотивиращо 

учениците за трайно и 

задълбочено учене  

Постигане на 

задълбоченост и 

трайност на 

знанията  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  До 50% 

отклонение от 

годишната 

оценка на 

оценките от 

входно 
равнище, НВО,  

РВО  

Учители 

ЗДУД  

  
4.  

Изграждане на умения за 

самооценяване  

Развиване на 

умения за 

самообучение и 

учене през целия 

живот  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Над 90% от 

учителите 

провеждат 

самооценяване 

на учениците  

Учители  

Председатели   

МО  

Педагогически 

съветник  

 Мярка  №3  -  

Учебен процес 

основан върху 

партньорски 

взаимоотношен 

ия  и 

сътрудничеств 

о  

1.  Нормативно установени 

и споделени ясни 

правила – 

разпределение на права 

и отговорности – 

гарантиращи доверие и 

уважение между 

участниците в учебния 

процес  

Позитивна 

дисциплина и 

психоклимат  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Минимизиране 

на броя на 

конфликтите по 

години за всяка 

паралелка  

ЗДУД  
Педагогически 

съветник  Класни 

р-ли  

2.  Споделяне на знания и 

власт между учител и 

ученици, учителят в 

ролята на посредник  

Обучителен процес 

с активно участие 

на учениците  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

70% от учени- 

ците  са  в  

активна 

мисловна 

дейност по 
време на  

урока  

Над 80% от 

учениците са в 

активна 

мисловна 

дейност по 

време на урока  

Учители  

Председател на  

МО   
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 3.  Ефективно използване 

на груповата динамика в 

обучението  

Интерактивно 

обучение, 

оползотворяване на 

учебното време  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

 70%  от  

учителите 

използват 

ефективно 
учебното  

време  

 100%  от  

учителите 

използват 

ефективно 

учебното време  

Председатели МО  

Учители  

4.  Утвърждаване на 

позитивни нагласи към 

обучението и ученето  

Ученето – осъзната 

потребност  
2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Над 95% от 

учениците с 

позитивна 

нагласа към 

обучението и  

ученето  

Учители  

Класни р-ли  

Мярка №4  -  

Учебен процес, 

осигурявящ 

високи 

резултати от 

обучението  

1.  Прилагане на мерки за 

подкрепа на учениците 

в риск и задържането им 

в училище  

ПДТГ училище без 

отпаднали ученици  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

0 отпаднали 

ученици  

0 отпаднали 

ученици  

ЗДУД  

Педагогически 

съветник  Класни 

р-ли  

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  

Успешно 

завършване на клас.   

Успешно положени 

ДЗИ и ДИ за 

придобиване на ПК  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-98% от 

учениците 

успешно 

завършили 

клас -84% 

от 

учениците 

успешно 

положили  

ДЗИ и ДИ за  

СПК  

-Над 98% от 

учениците 

успешно 

завършили клас  

-Над 95% от 

учениците 

успешно 

положили ДЗИ 

и ДИ за СПК  

ЗДУД  

Учители  

Председатели на  

МО  
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Мярка №5 - 

Развитие на  

индивидуалнит

е интереси и 

потребности на 

учениците, 

изграждане на 

ключови 

компетентнос 

ти,  
стимулиране на 

позитивна  

 активност  и  

себереализация  

1.  Психодиагностика, 

психологическо 

консултиране и 

професионално 

ориентиране  

Превенция на 

обучителните 

трудности, ранно 

оценяване на риска 

от тях и правилно 

професионално 

ориентиране  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

Изготвени и 

актуализирани 

индивидуални 

карти за 

оценка на 

риска от 

отпадане – за 

100% от 

учениците  

-За 100% от 

учените е 

извършена 

психодиагности

ка и 

професионално 

ориентиране -

100% е 

изпълнена 

заявката за 

психологическо 

консултиране  

ЗДУЗ  

Пед.съветник  

2.  Организация на 

извънкласни дейности 

за реализация на 

индивидуалните 

интереси и потребности 

на учениците и 

осигуряване на 

ефективна 

себереализация  

Задоволяване на 

индивидуалните 

потребности на 

учениците  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

9 броя 

извънкласни 

дейности  

  

14 брой 

извънкласни 

дейности за  

година  
  

ЗДУД  

Учители  

Класни р-ли  

3.  Насърчаване и подкрепа 

за участие в състезания, 

олимпиади и конкурси, 

дарителски каузи и 

други социални 

ангажименти  

Активно участие на 

учениците в 

олимпиади, 

състезания и 

конкурси  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

54% от 

учениците 

участват в 

олимпиади, 

състезания и 

конкурси  

Над 80% от 

учениците 

участват в 

олимпиади, 

състезания и 

конкурси  

ЗДУД  

Учители  
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  4.  Подкрепа на 

училищното ученическо 

самоуправление  

Учениците 

участват в 

организационното 

развитие на 

училището чрез 

регламентираните в 

ПД на ПДТГ форми 

на ученическо 

самоуправление на 

ниво паралелка и 

училище 
 

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-  Годишно над 

95% от 

учениците 

участват в 

ученическите 

инициативи  

ЗДУД  

Класни р-ли  

Координатор УС  

Приоритетно направление 4:  Синергетични партньорства  

 Мярка  №1-  
Партньорство 

за  вътрешна 

интегративнос

т  

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  

Повишаване 

ефективността на 

педагогическите 

подходи чрез 

обсъждания на 

проблеми и обмяна 

на добри практики 

– минимизиране на 

броя на 

изоставащите 

ученици и риска от 

отпадане  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

-1 % от 

учениците със 

слаби 

годишни  

оценки;  
  

-0% от 

учениците 

отпаднали  

  

-0 % от 

учениците със 

слаби годишни 

оценки;  

  

-0% от 

учениците 

отпаднали  

  

ЗДУД  

учители  
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2.  Реализиране на 

промените за 

самоактуализиране на 

училищната 

организация чрез 

участие на всички нейни 

членове в изградените 

структурни звена /ПК, 

ЦКОП и ППКЕ/.  

Демократично  

 управление  и  
осъзната 

индивидуална 

отговорност  за 

успешно развитие  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  

100%  участие 

на 

педагогичес- 

ките  

специалисти в  

ЦСЗ  

100%  участие 

на  
педагогическит 
е специалисти в  

ЦСЗ  

Директор  

ЗДУД  
  
  

3.  Сътрудничество  между 

училищно 

ръководство,училищно 

настоятелство,  

 фондация  „Димитър  

Успешно 

реализиране  на 

стратегическите 

цели на ПДТГ.  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ   

дарения  
  

-  100% 

изпълнение на 

годишна 

програма  за  

съвместна  

ЗДАСД  

ЗДУД  

Координатор на 

Ученическо 

самоуправление  

  Хадживасилев”  и 

ученическото 

самоуправление  

     дейност  с  

Училищно  

настоятелство,  

 с  Фондация  

„Д.Хадживасил 

ев” и план за 

дейността на 

Ученическия 

съвет  
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  4.  Сътрудничество с 

родителите за създаване 

на благоприятни 

условия за максимално 

развитие на личностния 

потенциал на учениците  

Информираност на 

родителите и 

участие в  

училищния живот  

2016-2018  
  

Бюджет на 

ПДТГ   

дарения  
  

-висока  

степен  на  

информира- 
ност на 

родителите –  

85  %  на  

информиранос

т  

  

-висока степен 

на 

информираност 

 на  

родителите -не 

по-малко от 3 

участия на 

родители   

 годишно  в  

живота на всяка 

паралелка  

ЗДУД  

Класни р-ли  

5.  Ежегодно проучване на 

удовлетвореността на 

ученици,учители,служи 

тели и родители и 

използване на резул- 

татите от проучването 

за  

планиране и 

реализиране на 

оптимизационни мерки 

за повишаване на 

качеството на ПОО и 

максимално 

удовлетворяване на 

потребностите на 

заинте- 

ресованите страни  

 Възможност  за  

самоактуализация  

 на  училищната  

организация  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

85 % от 

придобилите 

професионалн

а 

квалификация 

са 

удовлетворени 

от  

качеството на  

ПОО  
Над 80 % от 

родителите са 

удовлетворени 

от качеството 

на ПОО  

Ежегодно  
повишаване на 
степента на  

удовлетворенос

т на ученици, 

учители, 

служители и  

родители  

ЗДУД  

ЗДАСД  

Пед.съветник  
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 Мярка  №2  -  

Партньорства  
за външна 

адаптивност на 

училищната 

организация  

1.  Ефективна 

комуникация с МОН и 

РУО-Велико Търново. 

Реализиране 

държавната 

политика 

образованието  

на 

в  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

-   Годишен брой 

съвместна 

дейност  

Директор  

ЗДУД  

ЗДАСД  

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  

Подкрепа 

решаване 

проблеми, 

отнасящи  се 

личностното 

развитие 

учениците в  

за 

на 

до 

на  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

-  Годишен брой 
съвместна  

 дейност  –  

минимум 2  

Директор  

Пед.съветник  

3.  Съвместна дейност 

с община Свищов и 

свищовските 

предприемачи  за 

съхранение на 

възрожденските 

ценности на 

дарителите и 

съвременен  

просперитет на 

общината  

ната   Утвърждаване  на  

ПДТГ като 

образователен и 

културен център  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ,  дарения 

от фондация 

„Д.Хадживаси-

лев” и други 

спонсорства и 

дарения 
  
  

-  100% участие в 

Общински 

празници  и  

Инициативи, 

разработена и 

реализирана 

програма за 

съвместна 

дейност 

Комисия 

създадена със 

заповед на 

директора 
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  4.  Партньорски  

инициативи за 

приобщаване на 

учениците към  

европейските ценности  

Включване на 

учениците от  

 ПДТГ  в  
партньорски  
инициативи за 

приобщаване към 

Европейските 

ценности  

2016-2018  
  

Бюджет 

на ПДТГ  

и дарения 

от 

Фондация  
„Димитър  

Хадживасилев”  
  
  

1 брой 

партньорски 

инициативи 

годишно 1% 

на 

учениците 

от  

ПДТГ, 

включени в 

партньорските 

инициативи  

3 брой 

партньорски 

инициативи 

годишно 20 % 

на учениците 

от ПДТГ, 

включени в 

партньорскит

е инициативи  

ЗДУД  

ЗДАСД  

Координатор УС  

 Мярка  №3  –  

Партньорства 

за постигане на 

целите на 

обществото за 

формиране и 

развитие на 

професионално - 

квалификацион 

ния потенциал 

на човешки 

ресурси чрез 

1.  Създаване и 

функциониране на 

Обществен съвет към  

 ПДТГ  „Димитър  

Хадживасилев”  

Подпомагане на 

развитието на 

училището и 

граждански контрол 

на 
управлението на 

ПДТГ  

2016-2018  
  

Не се изисква  -  100% 

изпълнение на 

задълженията 

към 

Общинския 

съвет съгласно 

Правилник за 

дейността,  

 издаден  от  

Министерство 

на 

образованието 

и науката  

Директор  
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професионално 

то образование 

и обучение, 

предлагано от  
ПДТГ „Димитър  

Хадживасилев”  

2.  Консултиране със 

социалните  партньори 

и АЗ, БТ – Свищов при 

определяне на ДПП за 

постигане на оптимална 

степен на съответствие 

между 

професионалноквалифи

кационната  

структура на 

завършващите ПДТГ и 
потребностите от  

работна сила  

План-прием 

ориентиран към 

потребностите на 

бизнеса  

2016-2018  
  

Не се изисква  1 маркетингово 

проучване на 

ПТ  

Ежегодно по 1 

маркетингово 

проучване на  

ПТ  и 

предложение за  

ДПП  

ЗДАСД и  

Комисия по  

маркетинг и  

реклама  

3.  Сътрудничество с 

работодателите за 

осъществяване на 

интегративно 

практическо обучение 

- за изготвяне на 

учебни  
програми по 

производствена 

практика и учебни 

материали за ДИ за 

СПК, програми за 

квалификация на 

учители по учебни 

предмети от 

професионалната 

подготовка и други 

 Учебен процес 

отговарящ на 

изискванията на 

работодателите  

2016-2018  
  

Не се изисква  -  100% от УП по  
ПП 

съгласувани 

 с 

работодателите  

ЗДУД  

Учители по ПП  
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 4.  Осигуряване на реални 

работни места на 

учениците за  

провеждане на ПП  

Качествено 

практическо 

обучение  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

100% от 

учениците 

провеждат 

ПП на реални 

работни места  

 100%  от  

учениците 

провеждат ПП 

на  реални  

работни места  

ЗДУД  

Учители по ПП  

5.  Осигуряване на участие 

на представители на 

социалните партньори в 

комисиите за 
провеждане на ДИ за  

СПК  

Обективно  

оценяване  на 

професионалната 

подготовка  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

100% от 

комисиите за 

провеждане на 

ДИ за СПК 

включват 

представител 

на 

работодателит

е  

100% от 

комисиите за 

провеждане на  

 ДИ  за  СПК  

включват  
представител  

 на  работода- 

телите  

ЗДУД 

ЗДАСД  

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  

Оптимизиране на 

дейност с цел 

повишаване на 

качеството проф. 
образование и  

обучение  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

Висока степен 

на 

удовлетворен

ост на 

социалните 

партньори – 

заявена от  

80%  от тях   

Повишаване на 

процента лица, 

заявили висока 

удовлетворенос

т   

ЗДУД  

Педагогически 

съветник  
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Мярка №4  - 

Партньорства 

за хармоничен 

преход на 

учениците от 

ПДТГ към 

повисока степен 

на образование  

1.  Сътрудничество за 

организиране и 

провеждане на 

практическа подготовка 

на студенти за 

придобиване на  
професионална 

квалификация „учител” 

по чл.214 от ЗПУО  

Възможност за 

подбор на  
педагогически 

кадри за ПДТГ, 

отличаващи се с 

качествена 

професионална 
квалификация  

„Учител”  

2016-2018  
  

Бюджет на  

ПДТГ   
  
  

-  Минимум 1 

брой договор 
по чл.214/3/ от  

ЗПУО  

Директор  

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  

Подкрепа 

професионалното  

и  кариерно 

развитие учениците  

на  

на  

2016-2018  
  

Не се изисква  -  Не по-малко от 

3 споразумения 

за сътрудни- 

чество с ВУЗ  

Директор  

3.  Договорености за 

признаване на знания, 

умения компетентности  

от средното към  

висшето образование  

Повишаване 

мотивацията  
учениците  

ПДТГ  

на 

на 

от  

2016-2018  
  

Не се изисква  Едно 

споразумение  
Минимум едно 

споразумение  
Директор  

 Мярка  №5  -  
Партньорства 

за съхраняване 

на паметта на  

ПДТГ  и 

опазване на 

1.  Функциониране на 
Постоянна комисия за 

съхраняване паметта на 
училището, извършваща 

комуникация за  

издирване на артефакти  

Обогатяване 
материалите, 

съхраняващи 
моменти историята  
развитието  
ПДТГ  

на  

от 

и 

на  

2016-2018  
  

Дарения  -  Реализирани 2 
годишни  

 планове  за  
съхраняване  

 паметта  на  

училището  

ЗДАСД  
Комисия по 

съхраняване  

паметта на  

училището  
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недвижимото и 

движимо 

културно 

наследство - 
сградата на 

ПДТГ  
  

2.  Сътрудничество с бивши 
възпитаници на  

ПДТГ  

Подкрепа от бивши 

възпитаници на 

училището за кариерно 

развитие на учениците  

2016-2018  
  

Не се изисква  Функциониращ 
Алумни клуб към 

ПДТГ  

Функциониращ 

Алумни клуб към 

ПДТГ  

ЗДАСД и 

ръководител   

ЦКОП  

3.  Регистриране на 

обществена колекция от 

предмети за съхраняване 

на паметта на първата 

българска търговска 

гимназия  

Регистриране 

 на обществена  
колекция по Наредба 

№ Н–9/ 27.04.2012 г. за 

реда  за създаването и 

управлението на 

обществени колекции  

До 2018 г.  Бюджет на  
ПДТГ   
  
  

-  Регистрирана 

обществена 

колекция  

Директор  
ЗДАСД  

 

Забележка:  В таблицата са използвани следните 

съкращения: 
РУО – Регионално управление на образованието       ПК – Постоянни комисии  
АЗ – Агенция по заетостта         ППКЕ – Психолого-педагогически консултативен екип 
БТ – Бюро по труда          ДПП – Държавен план-прием 
ЗДУД – Заместник - директор по учебната дейност       ДИ за СПК – Държавен изпит за степен на професионална квалификация  
ЗДАСД  – Заместник - директор по административно – стопанската дейност   ДЗИ – Държавни зрелостни изпити  
ПС – Педагогически съвет         ПОО – Професионално образование и обучение 
ЦКОП – Център за кариерно ориентиране и предприемачество      ДОС – Държавен образователен стандарт  
СОК – Система за осигуряване на качеството        ЦСЗ – Целеви структурни звена НП 
НП – Национални програми  
    

 

Настоящият план е утвърден със заповед  № 1389 / 14 септември 2016 г. и актуализиран със заповед №  1561 / 17 юли 2017 г. на 

директора на ПДТГ.   

  

Удостовереният текст е оригинален. 

 

    Удостоверявам! 

       ЗДАСД: п 

      /А.Цветанов/ 


