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Стратегията за развитие на училището за периода 2021-2025 г. е изработена в съответствие 

с изискванията на чл. 28, ал.1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и 

е гласувана на заседание на ПС с Протокол № 21/14.09.2021 г. и на заседание на 

Обществения съвет с Протокол № 1/20.09.2021 г. 

http://www.supavlikeni.com/


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО” 

гр. Павликени, ул. „Кирил и Методий” №53, тел./факс: 0610/5-27-50 

www.supavlikeni.com, e-mail: pavlikeni_sou@yahoo.com 

2 
 

Стратегията за развитие на СУ„Бачо Киро” гр. Павликени за периода 2021-2025 г. е 

разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика в областта на 

образованието: 

-  Закон за предучилищното и училищното образование 

-  Конвенцията за правата на детето 

-  Закона за закрила на детето 

-  Наредба за приобщаващото образование 

В унисон с посочените документи в центъра на образователно-възпитателния процес 

се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. В съответствие с принципа 

за приемственост, стратегията е продължение на предходните стратегии и отразява 

основната цел и приоритетите на училищната образователна политика - осигуряване на 

високо качество на образование, непрекъснато надграждане на знания и умения у всички 

ученици и насърчаване развитието на способностите им в процеса на обучение и 

възпитание. Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на 

училището в периода 2021-2025 г., планира действия за реализация на желаните промени, 

интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние 

върху развитието на училището, за да се превърне то в благоприятна среда за образование 

и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма степен родителите като активна страна в 

процеса на обучение и възпитание на учениците. Нашите приоритети отчитат 

специфичните особености и традиции на училищната среда и представят вижданията ни за 

европейско развитие на училището, изграждащо личности и творци. Нашият екип поема 

отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, 

възпитанието и творческото развитие на децата и се ангажира с постигането на планираните 

резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението. Отчетени са традициите и 

добрите практики в развитието на училището и новите изисквания, произтичащи от 

членството на България в Европейския съюз, което поставя нови и отговорни изисквания 

пред училищата. Те трябва да се утвърждават и развиват в условията на конкуренция и да 

отговарят на високите изисквания на бизнеса и пазара на труда. Очакванията от 

прилагането на стратегията се изразяват в промяна на отношението, нагласите и мотивите 

на учителите в посока осъществяване на новата мисия на училището: качествено 

образование, основано на личностния подход. 

Теоретико-методологически основи за изграждане на стратегията 

В момент на глобална икономическа криза, световна пандемия от COVID-19 и 

сериозното й отражение в България на помощ идват иновациите и тяхното приложение на 

практика. Образователната ни система се нуждае от новости и промяна в начина си на 

работа. А всяка изминала година учениците се нуждаят от все по-засилен индивидуален 

подход при работата с тях и това неминуемо довежда до налагащи се промени в класно-
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урочната система. Знаем, че нашата система на образование винаги е доказвала качествата 

си на високообучени и признати резултати за постижения във всяка област. 

Настоящата стратегия за развитие на СУ „Бачо Киро“ град Павликени за периода 

2021/2025 година очертава в дългосрочен план пътя и насоките за развитие, основните 

тенденции, цели, задачи и приоритети в дейността на училищната институция, както и 

ресурсите, с които училището ще постигне нейното изпълнение. С реализирането на 

стратегията ще се отговори на очакванията на всички участници в образователния процес: 

•  учениците - създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и 

развитие на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности и потребности чрез 

изграждане на образователно пространство, в което всеки ученик да намери себе си, да 

почувства и съпреживее ситуация на успех в процеса на своето обучение; 

•  родителите - удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на 

образователния процес и постигане на по-високо качество и резултати от училищното 

образование; 

•  обществото - изграждане у учениците на социално-значими жизнени 

ценности, личностни компетенции, които да отговарят на потребностите на обществото; 

•  педагогическите специалисти - удовлетвореност от формираните у 

учениците нагласи за непрекъснато образование, саморазвитие и самореализация, 

постигане на по-високи успехи. 

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И 

УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ФУНКЦИОНИРА 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧИЛИЩЕТО 

Кратки исторически данни: по инициатива на Пенчо Пенев и Стоян Узунов през 

1919/1920 година се правят постъпки пред Окръжна училищна инспекция в град 

ВеликоТърново и пред Министерството на Просвещението за разкриване на I/IV 

гимназиален клас в Павликени. Първи гимназиален клас се открива през месец октомври на 

учебната 1920/21 година с две паралелки. През 1921/22 учебна година е разкрит II/V 

гимназиален клас, през 1922/23 учебна година - III/VI гимназиален клас с една паралелка. 

През същата 1922/23 учебна година се оформя непълна смесена гимназия до VI клас със 101 

ученици. 

През месец септември 1923 година е положен основният камък на сграда за 

шестокласно училище, завършена през есента на 1924 година. През 1931/32 учебна година 

се открива IV/VI прогимназиален клас. 

От 1938 до 1945 година училището носи името „Княгиня Мария Луиза”, а от 1946 

година до днес се именува „Бачо Киро”. През 1951/52 учебна година става Единно 

общообразователно училище. От 1956/57 учебна година се разделя на II Основно училище 

„Н. Й. Вапцаров” и Гимназия „Бачо Киро”. През 1964/65 учебна година двете училища се 

сливат в Средно политехническо училище (СПУ) „Бачо Киро”. В 1983 година става ЕСПУ, 
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а от 1991/92 учебна година до учебната 2015/16 година то е Средно общообразователно 

училище „Бачо Киро”. 

От 2006/2007 учебна година училището е средищно. 

С приемането на ЗПУО на 1 август 2016 година училището е преименувано на 

Средно училище (СУ) „БачоКиро”. 

СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени е общинско училище. Броят на учениците в дневна 

форма за учебната година е 702, разпределени в 32 паралелки. В училището е създадена 

система за организация на всички видове дейности. Необходимо е постоянство при 

правилното планиране на образователната дейност, умелото й осъществяване и контрол, за 

да се усъвършенства качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище. Педагогическите специалисти и учениците се включват в образователни, 

културни и социални инициативи, организирани на училищно, общинско ниво и областно 

ниво. Осъществяват се както образователни, така и извънкласни и извънучилищни 

дейности. 

В училището се полагат непрекъснати грижи за повишаване на квалификацията на 

персонала. Към момента I ПКС има един учител, II ПКС – 9, III ПКС – 12, IV ПКС – 25, V 

ПКС – 5, без ПКС – 15 човека. Педагогическите специалисти, които все още нямат ПКС, са 

млади учители, на които предстои допълнителна квалификация.  

Приоритет в дейността на училището е увеличаване броя на учениците в класовете 

и паралелките, качествено обучение по всички учебни предмети и постигане на добри 

резултати на НВО в 4.,7.,10. клас и ДЗИ в 12. клас. 

Училището изпълнява Национални програми и проекти: Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Подкрепа на целодневното обучение 

на учениците”, BG 05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ проект, BG 05М20Р001-

2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, „Заедно за по-добър живот”, „Заедно в грижа 

за ученика”, „Без свободен час”, Училищно мляко, Еразъм+, ИКТ Занимания по интереси. 

Екипността в работата на училищния персонал, партньорството с родители и 

институции са фактори, които определят положителната характеристика на училището и 

добрия му имидж, целите и посоките на развитие за периода 2021-2025 година, като се 

отчитат състоянието на училището и външната среда. 

 

2.АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 Външните фактори имат негативно въздействие върху развитието на 

образователната система, което се изразява в дисхармония между мисията на 

училището, очакванията и изискванията към качеството на образованието. 

Училището като институция функционира в условията на разминаване в 

ценностната система и възпитание в семейството, което оказва силно влияние 

върху личността на учениците, мотивацията им за учене, а също така и върху 

поведението им. Основният, очертаващ се проблем е свързан с намирането на 

адекватна и успешна реакция за преодоляване на отрицателното въздействие. 

 

                            Анализ на тенденциите на външната среда 
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Среда Тенденции Последствия 

Политическа ЗПУО - образованието е 
национален приоритет. 
Разминаване между 
обществените потребности 
и продукта на 
образованието. 

Качествена промяна във философията на 
образователната система: нова образователна 
структура, организацията на обучение, 
гъвкавост и свобода на учебните планове и 
програми, ново отношение към ученика и 
учителя и неговата квалификация и кариерно 
израстване, оптимизирана система на 
оценяване, форми за цялостна и 
индивидуализирана подкрепа на учениците и 
др. 

Икономическа Нестабилна/ неработеща 
икономика. 

Социални неравенства - 

ниски доходи на 

семействата; родители, 

работещи в чужбина 

Свиване на разходната част от бюджета на 

училището, рестриктивен бюджет. 

Ученици напускат училището - семействата 

заминават в чужбина. 

 

Социална Влошаване на 
демографските показатели. 
Ниска заинтересованост на 
родителите. 
Отрицателно влияние на 
средата върху възпитанието 
на учениците и мотивите за 
учене. 

Намаляване броя на учениците. 

Нарастване на социалните различия между 
учениците. 
Влошени показатели на възпитателната дейност 
в училище. 
Ниска мотивация за учене. Негативно 
отношение към училището. 

Технологична 
 

Подобряване на 
технологичното 
обезпечаване на 
образованието: ИКТ, 
интернет, електронни 
ресурси. 
Промяна във визията и 
съдържанието 
педагогическите 
технологии. 

 Добра материална база, съдържаща условия за 
повишаване на качеството и ефективността на 
образователния процес. 

Законова ЗПУО и държавни 
образователни стандарти 

Осигуряване на прозрачност и предвидимост на 
политиките, които се предприемат в системата. 
Постигнат разумен баланс между нормативност 
(рамка) и овластяване и свобода на отделните 
участници в процеса на училищното 
образование училищата, учителите, родителите, 
учениците. 

 

Изводи: 
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Като цяло въздействието, което оказва външната среда върху училищата в региона, 

е неблагоприятно. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социалната 

среда, които имат определящо значение за образователната система. Прогнозите за тяхното 

развитие и влияние са нееднозначни и са в зависимост от външни и вътрешно-политически 

фактори. При тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцията в развитието им. 

Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното 

си въздействие върху образователната система. 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО (SWOT- 

АНАЛИЗ) 

Целта на SWOT-анализа (силни, слаби страни, възможности, заплахи) е да се 

определи състоянието на училището като система. 

Силни страни 

 

Възможности 

 Отлична материална база 

 Увеличаващ се брой млади учители  

 Съществена подкрепа от страна на 

родителите и техните организации 

 Добра техническа обезпеченост в 

училище 

 Новият подход на Директора и  

ангажираност на ръководството. 

 Издигане авторитета на училището. 

 Целодневна организация на 

обучението, с хранене на учениците в 

училищния стол; осигурен транспорт 

до населените места, извън 

Павликени;  

 Много добро взаимодействие на 

училището с външни институции 

Организиране на различни 

инициативи 

 Мотивирани и квалифицирани 

учители - професионалисти 

 Позитивна среда за учене на 

учениците: 

 Индивидуален подход, дейности за 

изява на индивидуалните 

способности; 

 Добро равнище на получените знания 

и изградени умения, съобразени с 

държавните образователни 

изисквания; 

 Създадени условия за въвеждането на 

информационните технологии в 

организирането и провеждането на 

 Възможни партньорства с различни 

организации, достъп до информация 

и използване на техника от училище, 

реализиране на проекти. 

 Да се засили връзката класен 

ръководител и учениците от 

поверения клас.  

 Повишаване на изискванията към 

учителите за по-висок 

професионализъм и 

самокритичност. 

 По-засилени мерки за контрол върху 

безпричинните отсъствия; 

 Има възможност за компенсиране на 

пропуснатото учебно съдържание 

 Развиване на партньорски 

отношения с бизнеса 

 Повишаване на квалификацията и 

обмяна на добри педагогически 

практики между учителите; 

 Създаване на благоприятни условия 

за обучение и развитие в системата 

на училищното образование чрез 

изграждане на модерна 

образователна среда, базирана на 

съвременни информационни и 

комуникационни технологии за 

образованието; 

 Осигуряване на достъп до модерни 

училищни библиотеки; 

 Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците;  
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учебния процес по всички учебни 

предмети; 

 Развиване на създадено доверие 

между учители, ученици и родители. 

Приета система за взаимодействие с 

родителите; 

 Единодействие на педагогическата 

колегия при планиране и 

организиране на дейности с 

учениците; 

 Желание от страна на учениците за 

участие в училищни дейности;  

 Добра координация и обмен на 

информация между класните 

ръководители, учителите в група за 

ЦОУД, педагогическия съветник и 

ръководството на училището при 

работа с ученици с проблемно 

поведение или в риск;  

 Разработване на индивидуални 

програми за работа с учениците със 

специфични образователни 

потребности; 

 Успешно социализиране на учениците 

със специфични образователни 

потребности. 

 

 Прилагане на принципа „Учене през 

целия живот”; 

 Възможности за изява на талантливи 

ученици; 

 Привличане на учениците като 

партньори в разработване и 

реализиране на проекти; 

 Превръщане на училището в желана 

територия чрез въвеждане на нови, 

желани от учениците извънкласни и 

спортни дейности;  

 Ефективност на работата на МО за 

повишаване подготовката на 

учителите и споделяне на добри 

практики. 

Слаби страни 

 

Заплахи 

 Слаба мотивация на немалка част от 

учениците 

 Голяма разлика във възможностите на 

учениците  

 Лоша техническа обезпеченост на 

учениците при онлайн обучение. 

 Проблеми с дисциплината. 

 Принизени критерии при оценяването. 

 Слаба възпитателна дейност. 

 Допускане на закъснения и неспазване 

на правилата от учениците. 

 Натрупана психологическа умора при 

ОРЕС 

 Все още малък брой млади 

педагогически кадри 

 Недостатъчен баланс между 

теоретичните знания и 

практическото им приложение 

 Заплаха от асоциализация при 

продължително обучение в онлайн 

среда, загуба на интерес за 

образование и психологическа 

умора. 

 Липса на учители по природни 

науки  

 Намаляване на интереса на 

учениците към учебния процес 

 Намаляващ брой на учениците 

 Наличие на безработица и 

икономическа несигурност; 

 Постоянен ръст на миграция; 

 Отрицателно влияние на 

обкръжаващата среда върху 

образователно-възпитателния 

процес; 

 Засилваща се конкуренция между 

училищата; 

http://www.supavlikeni.com/


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО” 

гр. Павликени, ул. „Кирил и Методий” №53, тел./факс: 0610/5-27-50 

www.supavlikeni.com, e-mail: pavlikeni_sou@yahoo.com 

8 
 

 Непоследователност при стимулиране 

на учениците за постиженията им. 

 

 

 Недостатъчно опазване и 

поддържане на обновената 

материално-техническа база от 

страна на учениците;  

 Застаряващ състав на учителската 

професия; 

 Влошаване на здравословното 

състояние на учителите и 

повишаване на риска от 

професионални заболявания; 

 Предпочитания за образование в 

чужбина. 

 Растящата незаинтересованост от 

странана родителите и обществото 

по отношение на резултатите от 

обучението. 

 

Анализът показва, че релацията „силни страни - възможности“ има по-голяма 

тежест, което определя стратегия за развитие, насочена към търсене на възможности за 

повишаване броя на учениците в училище, подобряване качеството на предлаганото 

образование, развитие на завоюваните позиции и разкриване на нови перспективи за нашето 

училище. 

II. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СУ „БАЧО КИРО” 

ГР. ПАВЛИКЕНИ ДО 2025 ГОДИНА 

 

МИСИЯ 

СУ „Бачо Киро” работи за поддържане на високо качество и ефективност на 

цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“; 

осигурява на всеки ученик висока степен на функционална грамотност, придобиване на 

знания при изучаване на информационните технологии и чуждите езици и тяхното 

практическо приложение; поддържа стабилни партньорства и взаимоотношения на 

толерантност и разбирателство; изгражда личности, възпитани в дух на родолюбие и 

патриотизъм, с модерно виждане за света, с висока степен на конкурентоспособност и 

отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот; печели и успешно 

реализира различни национални и международни проекти. 

ВИЗИЯ 

1.  СУ „Бачо Киро” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като 

училище с три етапа: 

-  начален етап: I - IV клас; 

-  прогимназиален етап: V - VII клас; 
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-  гимназиален етап: VIII - XII клас. 

2.  Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с 

помощта на висококвалифицирани педагози. 

3.  С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 

съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

4.  Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО - 

дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите 

и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и 

ранно напускане на училище. 

5.  Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база 

за постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

6.  С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и 

подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: 

педагогически съветник/психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи 

оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от 

приобщаване и социализация. 

7.        Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, 

в създаването на който ще участват ПС, Общественият съвет и ученическото 

самоуправление. 

8.  Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния 

процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на 

потребности и интереси. 

9.  В следващия 4-годишен период ще продължим да работим за изграждане на 

компетенции в областта на екологичното, здравното, гражданското и интеркултурното 

образование. 

10.  Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, 

за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

11.  За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и 

разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции в родния край. 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии, професионалната 

и подготовката по всички други предмети. 
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 Формиращо оценяване и самооценяване. 

 Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната 

общност - ученици, учители и родители. 

 Висок професионализъм на педагогическия екип. 

 Ефективна управленска дейност - Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите хора. 

 Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в 

училищния живот. 

 Обогатяванена материалната база и допълнително финансиране. 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни 

предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване 

на методите за обучение чрез активни дейности. 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 Разширяване на автономността на субектите в училище. 

 Хуманизация на процеса на образование. 

 Иновативност и творчество. 

 Толерантност и позитивна етика. 

 

III.  ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

 Чрез средства от бюджета на училището. 

 Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни инициативи.  

 Чрез кандидатстване по проекти. 

 Чрез дарения. 

 

IV.  ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) 

НА СУ „БАЧО КИРО” ПАВЛИКЕНИ 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 
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№ Дейност Финансиране Срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователен 

процес - учебен план и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и 

комисии, план-прием, целодневно 

обучение. 

 
Делегиран бюджет 

 

15.09. на всяка 

учебна година 

2. Изграждане на специализиран кабинет за 

приобщаващо и подкрепящо образование. 

Национална 

програма „Подкрепа 

за приобщаващото 

образование“ 

До края на учебната 
2021/2022 г. 

3. Развитие на професионалното обучение в 

училището. 

Делегиран бюджет Постоянен 

4. Разширяване на сътрудничество с НВУ 

„Васил Левски“ - гр. Велико Търново и 

други висши учебни заведения 

Делегиран бюджет Постоянен 

5. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав 

Делегиран бюджет 

 

Постоянен 

    6. 
Участие по проект„Подкрепа за успех“ Фондове на ЕС, 

МОН 
от 2020 г. 

7. Обновяване на съоръжения за различни 

видове спорти обновяване на площадката 

за начален етап, изграждане на игрище с 

изкуствена настилка. 

Делегиран бюджет 2021-2024 г. 

8. 
Развитие на иновативно училище, 

провеждане на открити уроци и нови 

педагогически практики 

Делегиран бюджет Постоянен 

9. 
Разработване, спечелване и реализиране на 

национални програми и европейски 

проекти. 

Фондове на ЕС, 

МОН,Програма 

„Образование“ 2021-

2027, Еразъм + 

Постоянен 

10. 

Продължаване работата по схема 

„Училищен плод“, „Без свободен час в 

училище“ и програма „Училищно мляко“, 

„Заедно с грижа за ученика“ 

ДФ „Земеделие“ 

МОН НП 

„Оптимизация на 

училищната мрежа“ 

Постоянен 

11. 
Продължаване традицията за провеждане 

на благотворителен Коледен базар, 

включително и онлайн. 

Дарения Всяка учебна 

година 

12. 

Провеждане на вътрешно-училищни 

състезания и участие в национални 

състезания: Spelling Вее, Longman, 

Cambridge, Творческо писане на английски 

език, състезание на СБНУ, състезание 

„Любословие“, Коледно и Великденско 

математическо състезание. 

Делегиран бюджет 

Самофинансиране 

Всяка учебна 

година 

13. 
Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания. 

Делегиран бюджет 

ПМС 129/2000 г. 

постоянен 
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14. 
Развитие на училищен фанфарен оркестър  

Делегиран бюджет 

Дарения 

до 2025 г. 

15. Кабинет по Предприемачество и 

технологии 

Външно 

финансиране 

до 2025 г. 

16. 
Изграждане на SТЕМ център 

Външно 

финансиране 

до 2025 г. 

17. Въвеждане на елементи на училищна 

униформа  

Делегиран бюджет 

Дарения 

до 2025 г. 
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