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Стратегическа 

цел 

Конкретни 

цели 

Задачи Дейности Очаквани 

резултати 

Финан-

сиране 

Срок Отговорн

ик 
Осигуряване на 

качествено, 

адекватно и 

съвременно 

образование. 

1. Повишаване 

качеството и 

ефективността на 

ОВП.  

2. Повишаване 

качеството и 

ефективността на 

обучението по 

чужди езици  

3. Висока степен 

на обучение в 

областта на ИТ, 

отговарящо на 

съвременните 

изисквания.   

4.Акцент върху 

родноезиковото 

обучение  и 

1. Изпълнение на 

ДОС.  

2. Успешна 

реализация на 

училищния и 

държавния план- 

прием. 

3.Ефективност на 

учителския и 

ученическия труд.  

4. Повишаване на 

резултатите от 

НВО и ДЗИ. 

5. Успешна реа-

лизация на 

учениците след 

завършено 

основно и средно 

 1. Използване 

на съвременни 

методи и 

подходи в ОВП 

и успешно 

използване на 

ИТ в учебния 

процес.  

2. Непрекъснат 

качествен 

контрол на  

ОВП.  

3. Адекватна 

вътрешно 

училищна 

квалификация. 

Планиране на 

различни 

1. Покриване на 

ДОС.  

2. Високи 

резултати на НВО 

и ДЗИ. 

2. Реализиране на 

план -приема на 

100%;  

3. Качествен и 

резултативен 

ОВП по всички 

учебни предмети. 

4. Задълбочаване 

на работата с 

талантливите 

ученици; - 

5. изграждане на  

съвременна  и 

1.Изграждане 

на зелени 

класни стаи- 

20 000 лв. с  

подкрепата на 

Училищното 

настоятелство 

2.Обновяване 

на хардуера и 

закупуване на 

нови 

софтуерни 

продукти- 

30 000 лв.-

училищен 

бюджет и 

други донори 

по 

септемвр

и- юни 

Директор 

Заместник-  

директори 

Председатели 

на МО 

Всички 

учители 



математическата 

грамотност.  

 

образование.     

6.Участие и 

класиране на 

ученици в 

национални и  

международни 

състезания, 

конкурси, и 

олимпиади и др. 5. 

Поддържане на 

интернет 

страницата на 

училището.  

7. Обновяване и 

поддържане на 

хардуерни и 

софтуерни 

продукти във 

връзка с 

различните 

дейности в 

училище.   

8. Гарантиране на 

равен достъп до 

качествено 

образование за 

децата и 

учениците от 

уязвимите групи. 

9. Интензивно 

обучение по чужд 

език за учениците 

обучения в МО, 

споделяне на 

положителен 

опит.  

4. Провеждане 

на консултации 

по всички 

учебни 

предмети.  

5. Целенасочена 

работа с 

изоставащи и 

талантливи 

ученици.  
6. Да се 

поддържа 

непрекъсната 

връзка с 

родителите.  

7.  Оказване на 

подкрепа на 

деца в 

неравностойно 

социално 

положение. 

учебна среда- 

виртуални класни 

стаи, 

дигитализация  на 

ОВП. 

6. Изграждане на 

зелени класни 

стаи. 

национални 

програми 

3.Участие на 

ученици в 

национални и 

международн

и състезания- 

10 000 лв. – 

от 

фонд”Резерв” 

чрез Община 

Варна 

4.Поддържан

е на интернет 

страницата – 

1000 лв. 



от VIII клас в 

профилираната и 

професионалната 

подготовка. 

10. Подпомагане 

дейността  на 

училищното 

ръководство  от 

УН и ОС. 

Изграждане на  

мотивирани,  

хармонични и 

образовани 

личности, 

конкурентоспособни   

в професионалната 

си реализация 

1. Утвърждаване 

на училището като 

културен, 

образователен  и 

спортен център, 

даващ възможност 

за активна 

извънкласна 

дейност.  

2.Подкрепа и 

развитие  

способностите и 

талантите на 

учениците в 

предпочитани от 

тях сфери на 

дейности.    

3. Създаване  на  

подкрепяща 

социална среда.  

4. Утвърждаване 

на ученическото 

самоуправление 

1. Създаване на 

условия за 

участие в 

разнообразни 

извънкласни и 

извънучилищни 

форми на работа.  

2. Подобряване на 

условията за 

спорт.  

3. Развиване на 

толерантни 

междуличностни 

отношения. 

4. Ученикът да се 

чувства като 

равноправен 

участник в ОВП. 

1.Ангажираност 

на учениците в 

различни 

дейности, 

подпомагащи  

гражданското,    

екологичното и   

здравното им 

образование и 

възпитание 

2. Активно 

участие в 

училищните 

празници: 

годишен 

концерт, 

Алманах с 

ученическо 

творчество, 

Денят на 

таланта, 

училищни 

тържества за 

- зачитане на 

личностното 

достойнство на 

учениците в 

процесите на 

демократизация в 

обществото;  

- изграждане на 

естетически усет 

и положителна 

ценностна 

система;  

- активно 

взаимодействие с 

родителите за 

съвместна 

дейност;  

- създадени 

устойчиви 

сътрудничества с 

образователни 

институции и 

граждански 

1.Подобряван

е на 

условията за 

спорт-

ежегодно 

подновяване 

и поддържане 

на спортния 

инвентар и 

оборудване –

средства по 

ПМС№46/19.

03.20- 10 000 

лв. 

2.Подкрепа и 

развитие 

способностит

е и талантите 

на учениците- 

2000 лв.-чрез 

фонда за 

стипендии 

или други 

септемвр

и- юни 

Училищни 

психолози 

 

 

Ученически 

съвет 

 

 

Класни 

ръководители 

 

 

 

Учители 

 

 

УН и ОС 

 

 

Директор 



като форма на 

ангажираност на 

учениците в 

живота на 

училището. 

отбелязване на 

годишнини и 

други 

мероприятия по 

класове, 

организирани 

съвместно с 

родителската 

общност- 

Коледен базар,  

Есенния 

книгообмен и 

др. 

 3. Отразяване 

на събития, 

постижения на 

ученици и 

учители и 

новини по 

училищната 

радиоуредба, 

медиите и   

интернет 

страницата на 

училището   

4. Дейности по 

формиране и 

развитие на 

социалните 

качества на 

учениците – 

умения за 

организации за 

съвместни 

инициативи, 

обмяна на опит и 

добри практики. 

раздели от 

училищния 

бюджет 

3.Издаване на 

училищен 

алманах – 

4000 лв.от 

училищния 

бюджет и 

други 

допълнителн

и източници- 

занимания по 

интереси,орга

низирани 

базари,спонсо

рства и други 



работа в екип, 

толерантност, 

солидарност.  

5. Стимулиране 

творческите 

изяви на 

учениците и 

участията им в 

конкурси, 

фестивали и 

състезания в 

областта на 

изобразителното 

изкуство, 

музиката и 

спорта и др. 

Непрекъсната 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти, 

повишаваща 

компетенциите им за 

използване на 

съвременни подходи 

и методи на 

преподаване –  както 

в присъствено 

обучение, така и в 

ОЕСР. 

 

1.Непрекъсната и 

продължаваща 

квалификацията 

на 

педагогическите 

кадри.  

2. Осигуряване на 

качествен ОВП 

среда.  

3. Развитие на  

гражданско 

образование като 

част от ОВП.  

4. Прилагане  на 

съвременни 

методи и подходи 

1.Повишаване на 

квалификацията и 

преквалификацият

а на учителите.  

2. Организиране 

на ОВП към 

придобиване на 

ключови 

компетентности 

от всички учещи 

се. 3. 

Придобиване и 

разширяване 

знанията и 

уменията на 

учениците в 

1. Обучение на 

новопостъпи-

лите учители за 

работа с учебна 

документация. 

2. Чрез учители- 

наставници да 

се оказва 

необходимата  

методическа 

помощ на 

младите 

учители при 

планиране на 

учебната 

дейност и 

- обогатяване 

творческата 

дейност и 

активност на 

учителите чрез 

прилагане на нови 

форми и методи 

на обучение;  

- изграждане на 

естетически усет 

и положителна 

ценностна 

система;  

- повишени 

компетенции за 

прилагане на 

1.Осигуряван

е на средства 

за 

квалификаци

я от 

училищня 

бюджет –не 

по-малко 1,2 

% от 

годишните 

средства за 

РЗ на 

педагогическ

ия персонал 

 

 

септемвр

и- юни 
Директор 

 

Заместник- 

директори 

 

Учители 

 

Училищни 

психолози 



за подобряване 

качеството на 

обучението 

5.Усъвършенст-

ване на 

компетенциите на 

учителите за 

ОЕСР. 

сфери, 

необходими за 

тяхната социална 

и личностна 

реализация.  

4. Развиване на 

способности и 

интереси на 

учениците като 

условие за 

отварянето им към 

съвременния свят. 

обучението на 

учениците.  

3. Активно 

участие при 

разработване на 

проекти. 

4. Извънучили-

щна 

квалификацион

на дейност по 

плана за 

учебната 

година.  

5. Вътрешно- 

училищна 

система за 

квалификация:  

- открити уроци; 

- мотивиране на 

учениците за 

работа; 

- обмен на 

добри практики 

съвременни 

методи на 

преподаване, 

подобрено 

качество на 

образователния 

процес;  

- оптимизиране на 

дейността на 

методическите 

обединения.  

2.Осигуряван

е на средства 

за 

възнагражден

ия на 

служители за 

активно 

участие в 

разработванет

о на проекти- 

от 

финансирани

ята  по 

различни 

проекти и  

училищния 

бюджет – 

10 000 лв. 

Прозрачност и 

целенасоченост при 

разходване на 

средствата от 

бюджета на 

училището. 

 

1.Отчетност на 

Общо събрание 

2.Разходване на 

бюджетни 

средства съгласно 

нормативните 

изисквания 

3.Осъществянане 

на предварителен, 

1.Изготвяне на 

отчети и 

обяснителни 

записки към тях 

2.Спазване на 

финансовата 

дисциплина 

3. Спазване на 

утвърдените 

1.Докладване 

пред колектива 

и Обществения 

съвет след края 

на всяко 
тримесечие за 

извършените 

разходи и 

реализираните 

 Постигане на 

прозрачност 

и високо ниво 

на 

информирано

ст от 

служителите 

и училищната 

общност за 

15- то 

число 

след 

края на 

всяко 

тримесеч

ие 

Директор, 

Главен 

счетоводител 



текущ и 

последващ 

контрол на 

дейността 

вътрешни правила 

и процедури 

приходи 

2. Засилване на 

контрола и 

дейностите,свър

зани с 

изразходване на 

бюджетни 

средства 

начина на 

разходване на 

средства от 

училищния 

бюджет  

Изграждане на 

съвременна МТБ, 

подпомагаща 

развитието на 

качествено и 

ефективно 

образование 

 1.Реновиране на 

МТБ и 

повишаване на 

ефективността на 

стопанската 

дейност: 

- ремонт на 

сервизните 

помещения 

- довършване 

санирането на 

основната сграда 

- изграждане на 

седем виртуални  

-класни стаи 

- изграждане на 

електронна 

библиотека 

- обособяване 

зелени класни стаи 

 

1.Създаване на 

подкрепяща среда 

за деца и ученици.  

2.Отговаряне на 

потребностите на 

учениците, 

свързани с 

техните  интереси. 

3. Повишаване 

мотивацията за 

учене. 

4. Опазване на 

МТБ. 

 

1.Използване 

възможностите 

на бюджета за 

реализиране на 

дейностите. 

2. Привличане 

на средства от 

дарения, 

спонсорство и 

други 

източници с цел 

подобряване на 

МТБ. 

3. Взаимодей- 

ствие с 

Училищното 

настоятелство 

при дейностите 

за подобряване 

на МТБ 

- привлекателна 

обстановка за 

провеждане на 

всички дейности в 

училище; 

- изграждане на  

естетически усет; 

- създаване на 

чувство за 

принадлежност 

към институцията 

училище; 

- възможност за 

пълноценен ОВП. 

1.Ремонт на 

сервизни 

помещения- 

50 000 лв.-

училищен 

бюджет 

2.Саниране 

на основна 

сграда- 

200 000 лв.- 

училищен 

бюджет, 

възможност 

за 

финансиране 

по 

ОП”Региони 

в растеж” или 

осигуряване 

на 

допълнително 

финансиране 

от Община 

Варна 

2021-

2024 

година 

Директор 

 

ЗДАСД 

 

 

Главен 

счетоводител 

 

Училищно 

настоятелство 

 

Обществен 

съвет 



  

 

3.Изграждане 

на 7 

виртуални 

класни стаи – 

70-100 000 лв. 

4.Изграждане 

на електронна 

библиотека- 

закупуване на 

софтуер за 

управление и 

дигитализаци

я на 

библиотеката

- 10 000 лв.-

училищен 

бюджет и 

подкрепа на 

Училищното 

настоятелство 

5.Изграждане 

на зелени 

класни стаи -

20 000 лв.-

училищен 

бюджет и 

подкрепа на 

Училищното 

настоятелство 


