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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията за развитие на Финансово–стопанска гимназия „Атанас 

Буров“ за периода 2020–2024 г. е изготвена въз основа на опита на 

педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на 

образованието, отчитайки предизвикателствата на съвремието и с визия за 

бъдещето. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и 

традиции на училищната образователна среда и представят нашите 

виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на добри 

професионалисти. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна 

политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и 

личностното развитие на младите хора във Финансово – стопанска 

гимназия „Атанас Буров“ - гр. Хасково и се ангажира с постигането на 

планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на 

управлението.  

Настоящата Стратегия за развитие на е разработена на основание чл. 

70, чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС, като се актуализира на 

две години или при необходимост.  

 

 

I.1. Основни ценности и принципи, върху които е изградена 

визията за бъдещето на училището 
 

Настоящата Стратегия определя развитието на Финансово – 

стопанска гимназия „Атанас Буров“, гр. Хасково през следващите 4 години 

чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, средствата и 

организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото Европейско 

образователно пространство. 

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне 

ново качество на образованието във ФСГ „Атанас Буров““- Хасково, 

адаптирано към бързо променящата се социално-икономическа среда и 

изискванията на ЗУПО, ЗПОО и нормативната база. Училищното 

образование да развива способности за гъвкаво логично мислене, 

аргументиране на собствената позиция и бързо ориентиране и използване 

на потоците от информация. Тези умения, съчетани с езикова, 

математическа, дигитална и професионална грамотност да поставят здрава 

основа за усвояване на все повече знания и професионални 

компетентности. Осигуряване на качествено и ефективно професионално 

образование и обучение. 

 

I.2. Основни програмни и стратегически документи, на които се 

основава стратегията за развитие на училището  



Стратегията се основава на приоритетите, целите и стандартите, 

заложени в следните документите: 

● Конституцията на Република България 

● Конвенцията на ООН за правата на детето 

● Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 

01.08.2016г. 

● Национална стратегия за учене през целия живот за периода 

● Национален план за действие в изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността; 

● Национална стратегия за младежта (2020-2030); 

● Закона за закрила на детето; 

● Закона за дискриминацията; 

● Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за 

учене през целия живот 

● Европа 2020 

● A practical guide on strategic internationalization in Vocational 

Education and Training „Go International“ (2017г.) 

● Национална референтна рамка 

● Стратегия за развитие на Община Хасково; 

● Оперативна програма „Наука и образование“ за периода 2021 – 

2027 година. 

● Стратегията е съобразена с европейските и националните политики 

в България в областта на професионалното образование и обучение и се 

позовава на използването на европейски инструменти, като Europass и 

ECVET. 

 
 

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО 

ФУНКЦИОНИРА 

1. Характеристика (профил) на училището. Статут и история 
Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров“е училище със 

собствена политика на планиране и моделиране на цялостния 

образователен процес като автономен субект в конкурентни условия с 

другите училища. 

Основно предизвикателство пред колектива на гимназията е 

изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, 

способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с 

нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и 

способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За 

тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна 

конкурентноспособна образователна институция, на която целите и 



резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, 

обвързани с условията и процесите за тяхното постигане. Ключовите 

компетентности, които учениците във Финансово – стопанска гимназия 

„Атанас Буров“ трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани 

знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното им 

развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират 

своето място в изучаването на общообразователната и професионална 

подготовка. Образователната институция е изправена и пред друго 

предизвикателство –осигуряване на възможности за приобщаващото 

образование като неизменна част от правото на образование, като процес на 

осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик и 

на разнообразието от потребности на всички ученици. 

Стремежа на ръководството и колективът на Финансово – стопанска 

гимназия „Атанас Буров“ е да осигуряват провеждането на образователен 

процес с измерима ефективност и резултатност. За нас 

общообразователната подготовка винаги е била и ще бъде основата, върху 

която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални 

умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен 

живот в динамично променящото се глобално общество. Основен въпрос за 

нас е как да запазим и най-вече да подобрим качеството на 

професионалното образование и обучение. Съвремието ни се отличава с 

бързо технологично развитие и е налице определена тенденция на 

разминаване на компетентностите на работната сила с новите потребности. 

Това се проявява още по-силно при съпоставка с бъдещите изисквания към 

националната работна сила с оглед развиващата се глобализация. 

Образованието като цяло и в частност в професионалното образование и 

обучение трябва да осигури условия за такава професионална подготовка, 

които да дават възможност за непрекъснато поддържане качеството на 

работната сила и подобряване на конкурентноспособността на европейския 

пазар на труда. 

Нашето професионално образование и обучение във все по-голяма 

степен съответства на добрите европейски практики. Затова е нужно да 

акцентираме на един основен проблем – квалификацията на 

педагогическите специалисти в системата на професионалното 

образование. Но все по-голяма е потребността от осъвременяване, от 

актуализиране на знанията в рамките на една професия, от прилагането на 

съвременни технологии, от очертаване на перспективите. Все по-добра е 

хармонизацията на изискванията на европейския пазар на труда и 

професионалното образование и обучение, тъй като търсим често 

сътрудничество с европейски партньори, с бизнеса и с потребителите на 

наши кадри. 



Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров“, е едно от утвърдените 

училища в областта, региона и страната, със собствена политика на 

планиране и моделиране на цялостния образователен процес като 

автономен субект в конкурентни условия на другите училища. 

 

Във Финансово – стопанска гимназия „Атанас Буров“, гр.Хасково се 

обучават 628 ученици от VIII до XII клас и деца. Обучението се 

осъществява от 51 педагогически специалисти. 

Наименованието на училището е Финансово – стопанска гимназия 

„Атанас Буров“, гр.Хасково. 

Седалището на училището е гр. Хасково, ул. „Банска“, № 70. 

Официалният адрес е 6300, гр. Хасково, ул. Банска“ № 70. 

Според вида на подготовката то е неспециализирано професионално 

училище.  

Професионална гимназия  

II до XII клас 

включително / в два етапа, както следва:  

- първи гимназиален от VIII до X клас включително, и  

- втори гимназиален от XI до XII клас включително;  

професионална квалификация по професия;  

ания, умения и компетентности.  

Училището осигурява общообразователна и професионална 

подготовка.Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел 

развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено 

и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. 

Предимство на училището е полудневната организация на обучение, 

професионалното образование и обучение. 

За постигане на целите си училището работи в партньорство с УН към 

ФСГ „Атанас Буров“, национално представени работодателски 

организации, фирми и висши учебни заведения, както и с органите на 

местната власт и неправителствени организации. 

Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ е първото 

професионално бизнес училище създадено през 1949 година в гр. Хасково. 

Започнало с четири паралелки като Търговска гимназия, впоследствие 

съгласно 942-то постановление на МС от 10.08.1951г.Търговскостопанската 

гимназия се преименува в Стопански техникум , а от учебната 1953/54г. – в 

Икономически техникум. През учебната 1951/52г. година завършват 

първите 30.    През 1952/53 година техникумът преминава на подчинение на 

ведомството на Министерството на вътрешната търговия. 

През март 1967г. започва строителството на нова учебна сграда , 



която ученици , родители и учители очакват с нетърпение. 

На 13 април 1970г за първи път учениците прекрачват прага на новата 

сграда – светла, просторна, комфортна. 

През 1962/63г е открит задочен отдел-три паралелки след 11 клас и 

две след 7-ми клас. Материалната база на техникума е изключително 

бедна:три пишещи машини ,малка библиотека , помещаваща се в шкаф в 

учителската стая и незначителни пособия по физика и химия.През тази 

учебна година се въвежда като предмет изчислителна техника. 

Със заповед № РД-14-371/ от 24.07.2008 на министъра на 

образованието и наукатагимназията е преименувана във Финансово-

стопанска гимназия „Атанас Буров”. 

Гимназията има дългогодишен опит и утвърдени традиции в 

обучението на професионални кадри от областта на икономиката, 

финансите, банковото, застрахователното и осигурителното дело, 

счетоводството, предприемачеството и мениджмънта.  Училището днес 

наброява 27 паралелки, в които учениците се обучават  по следните 

специалности:  

› Банково дело;  

› Икономика и мениджмънт;  

› Оперативно счетоводство;  

› Икономическа информатика;  

› Електронна търговия;  

› Митническа и данъчна администрация. 

В края на обучението си възпитаниците на Гимназията получават 

диплома за средно образование и свидетелство за професионална 

квалификация.Педагогическата колегия от 51 квалифицирани 

преподаватели успешно съчетава традиция и новаторство в обучението по 

общообразователна и професионална подготовка. Това го прави едно от 

големите и с дългогодишна история професионално учебно заведение на 

територията на  областХасково. 

1.2. Социално-икономически анализ:  
2020-та е годината, белязана с един важен знак за образователната 

реформа в България – реално разписан, приет и обнародван нов Закон за 

предучилищното и училищно образование.  

Новите предизвикателства пред традиционните образователни 

модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от 

динамично променящите се обществени отношения и стремглавото 

навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия 

живот. Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред 

Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ е изграждането на 

автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да 

работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене 



през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват 

и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави 

своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна 

образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са 

подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и 

процесите за тяхното постигане.  

Ключовите компетентности, които учениците във Финансово-

стопанска гимназия „Атанас Буров“ трябва да овладеят като комплекс от 

взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необходими за 

личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска 

позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната и 

професионалната подготовка. Финансово-стопанска гимназия „Атанас 

Буров“ предприема политики и мерки за подготовката на учениците за 

участие в социалния живот.  

Образователната институция е изправена и пред друго 

предизвикателство – осигуряване на възможности за приобщаващото 

образование като неизменна част от правото на образование, като процес на 

осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на 

всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и 

ученици. В контекста на приобщаващото образование Гимназията дава ясен 

знак за хуманизъм и толерантност.  

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е 

приобщаването на родителите като активни участници в образователния 

процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез 

участие в Обществен съвет. Първото заседание на Обществения съвет към 

Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“  бе насрочено веднага след 

публикуване в Държавен вестник на Правилника за дейността на 

обществените съвети. В училището има действащо Училищно 

настоятелство от 2010 година, което подпомага дейността, съобразно 

регламентираните правомощия. През 2010 година е сформиран и 

Ученически съвет като форма за ученическо самоуправление, чрез която 

учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за 

училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове 

и училищния учебен план. Училищното ръководство съдейства на 

учениците от Ученическият съвет да получават подкрепа и от органите на 

местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на 

общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното гражданско 

самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и 

насилието сред младите хора.  

Автономията на училището включва правото му да разработва 

училищни учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна 



подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на 

съответния етап в зависимост от потребностите на учениците. Това е 

истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, 

защото резултатите от избора стават известни след години.  

Важен фактор за гаранция на качествено образование е 

непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение. Във 

ФСГ „Атанас Буров“ квалификацията и кариерното развитите на 

педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по международни 

и национални програми и повишаване на компетентностите на конкретния 

педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, се търси път за професионално развитие, 

адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната 

политика, насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са 

тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите 

специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на 

съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за 

добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и 

осигуряване на алтернативни източници на финансиране, което 

училищното ръководство поставя като една от приоритетните си 

оперативни задачи.  

1.3. Демографска характеристика:  

Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ се намира в Хасково 

– главен град на едноименните област и община.  

Демографската ситуация в Хасково и региона е резултат от 

действието на фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р 

България, а от друга специфични за общината и обусловени от нейното 

демографско, историко-културно и социално-икономическо развитие. 

Съществено влияние оказват раждаемостта и смъртността, сключени 

бракове, бракоразводи, миграцията, полово-възрастовата, етническа, 

религиозна и образователна структури на населението. Те влияят на 

формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така 

и в качествено отношение. 

По последни данни на Националния статистически институт /2019 г./, 

общият брой на населението в областта възлиза на 225 317 д., от тях град 

Хасково е с население 69 219 души.  

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване на 

относителния дял на възпитаниците на гимназията, които са от населени 

места извън Хасково.  

Това се дължи най-вече на глобалната икономическа криза, която 

сериозно засяга ниско и средно платежоспособните домакинства, от които 

произхождат учениците на ФСГ. Тази промяна е свързана и с намаляванeто 



на общия брой на населението на Община Хасково вследствие както на 

отрицателния естествен прираст, така и на отрицателния механичен 

прираст. Миграциите в периода 2016-2020 г. са предизвикани от различни 

причини - смяна на работа, брак, образование, преместване на родителите и 

др. Анализът показва, че броят на изселилите се от областта в други части 

на страната или в чужбина надвишава броя на заселилите се. 

В демографски план се наблюдава дългогодишна негативна 

тенденция на намален прираст. Това води до постоянно намаляване на 

паралелките и учащите във ФСГ през последните години. Намаляването на 

населението на Община Хасково е един от основните неблагоприятни 

фактори за бъдещото му развитие. То ще доведе до ограничаването на 

работната сила и възпроизводствения потенциал на Община Хасково в 

дългосрочен период. 

1.4. По отношение членството в Европейския съюз:  

• Нарастват изискванията към институциите и Финансово-стопанска 

гимназия „Атанас Буров“ предприема необходимите политики и мерки за 

повишаване качеството в образователната институция.  

• Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и 

програми (алтернативни източници на финансиране).  

• Разкриват се възможности за финансиране по Структурните 

фондове и необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по 

проекти и програми. 

1.5. По отношение на системата на училищното образование:  

• Ниска мотивация за учене – Управлението на системата се насочва 

към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на 

мерки за повишаване качеството на образованието.  

• Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика.  

• Преодоляване на пречките пред ученето – Програма за равен достъп 

до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи. В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и 

толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 

провеждане на предучилищното и училищното образование;  

• Приоритет в училищната политика е усвояването на българския 

книжовен език. За постигане на целите, свързани с изискванията към 

устната и към писмената реч при усвояването на българския език.  

• Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна 

обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите за високо 

качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети.  

• Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 



предучилищното и училищното образование са ръководните начала за 

ефективното управление на образователната институция;  

• Автономия за провеждане на образователни политики, 

самоуправление и децентрализация;  

• Интегритет на науките–изучаване на учебни предмети от областта 

на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, 

защитата на родината, населението и околната среда. 

1.6. По отношение на децата и учениците  

В училището се обучават ученици от VIII до XII клас включително, 

живеещи в Хасково и населени места от област Хасково и Кърджали.  

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ  

Традиционни за гимназията са специалностите с прием след VІІ клас 

и разширено изучаване на чужди езици:  

• Банково дело  

• Икономика и мениджмънт  

• Оперативно счетоводство  

• Икономическа информатика  

• Митническа и данъчна администрация 

• Електронна търговия  

Утвърденият план-прием се осъществява ежегодно. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  

През последните години учениците, допуснати до държавни 

зрелостни изпити, ги взимат успешно, като средният успех на училището за 

2019/2020 година  е Добър (4,31), а за учебната 2018/2019 е Добър (4,19). 

За сравнение: 

Учебен 

предмет 

Среден 

успех за 

училището – 

ДЗИ 2019 г.  

Среден 

успех за 

училището – 

ДЗИ 2020 г. 

Разлик

а 

БЕЛ 4.00 4,04 + 0,04 

ГИ 3.73 4,24 + 0,51 

БЗО 3.96 3,76 - 0,20 

Фил. 

цикъл 

4.32 4,06 - 0,26 

Английс

ки език 

4.23 4,70 + 0,47 

ТППроф

есията 

4.89 5,03 + 0.14 

СР. УСПЕХ – Много добър (4,54) ЗА УЧИЛИЩЕТО. 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ  

През 2019/2020 година, получилите ІII-та степен на професионална 



квалификация са 91 %. Средният успех по теория и практика на на 

професията е Много добър 5,03. Успешно положилите държавни изпити по 

теория на професията са 95 % и 97 % по практика на професията. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

Над 80 % от завършващите ученици се реализират във ВУЗ. 

Осъществява се приемственост средно-професионално образование и 

висши учебни заведения. Завършилите ученици продължават обучението си 

в икономически специалности в СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС-

София, ПУ „Паисий Хилендарски“, РЦДО-Хасково – УНСС,  

ИУ – Варна, СА „Д.А.Ценов” Свищов и др. 

1.7. Педагогически специалисти и непедагогически персонал  

През учебната 2020/2021 година щатният педагогически персонал във ФСГ 

е 53, от които 2 – външни лектори, директор - 1, заместник-директори - 2, 

психолог - 1 и 13 непедагогически персонал.  

Училището се управлява от директор. 51 преподаватели са с висше 

образование, ОКС „магистър“ или „бакалавър“, а 0 с ОКС „професионален 

бакалавър по...“. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в 

различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на 

квалификационни степени. Носители на професионално – 

квалификационни степени са 82 % от педагогическите специалисти: 

Квалификационна 
степен 

V IV III II I 

Брой учители 0 21 11 9 1 
 

Главен учител - 1 

Старши учители: 37  

Учители: 5 

Забележима е тенденцията към застаряване на педагогическия персонал / 83 

% с над 40 годишна възраст/ и феминизиране на колектива /75 % жени/. 

Отбелязва се липса на желание и интерес в младите хора към професията.  

В училището има две синдикални структури, включващи 95 % от 

училищния колектив. Те оказват положително влияние при регулиране на 

трудовите отношения с директора на училището. Същите участват при 

разработване на вътрешноучилищните правилници, правила и процедури. В 

СО на СБУ към КНСБ членуват 18; в СО към КТ „Подкрепа” 30. 

  1.8. Материална и учебно-техническа база. 

ФСГ разполага с 22 класни стаи, 4 компютърни кабинета, 3 кабинета 

по УТП и 6 административни помещения, като през 2010г. бяха направени 

нова класна стая и компютърен кабинет. Сградата текущо се отремонтира и 

частично е снабдена с ново материално техническо оборудване. През 

същата 1968г. е построен физкултурен салон, който основно е 

отремонтиран през 2008г. Оборудван е с необходимите уреди, пособия и 

http://www.unwe.bg/cde-haskovo/library/bg/pages/7734/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D1%86%D0%B4%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.unwe.bg/cde-haskovo/library/bg/pages/7734/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D1%86%D0%B4%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html


фитнес уреди. През учебната 2012/2013г. е основно отремонтирана 

спортната площадка. Изградена е и рампа и тоалетна захора в 

неравностойно положение. През учебната 2014/2015г. и през настоящата 

частично са обновени компютрите и софтуера за обучение. 

Осигурено е Wi-Fi покритие на територията на училището.  

Във ФСГ „Атанас Буров“ има определени ясни критерии и показатели 

за изграждане и оптимизиране на МТБ чрез модернизация и реконструкция 

на съществуващите мощности и осигуряване на нови, чрез разработване на 

проекти или от бюджета на училището. Училищното ръководство 

насърчава използването на ИКТ в учебно-възпитателния процес, като търси 

различни възможности за подновяване на МТБ, в съответствие със 

съвременните изисквания, за подобряване ефективността на обучението. 

Библиотека на училището разполага с библиотечният фонд възлизащ 

общо на около 6 960 екземпляра. Библиотеката има общо 285 читатели, от 

които 224 – ученици и 61 – служители и учители. Разполага с две 

помещения, свързани помежду си; компютър и ксерокс. От началото на 

учебната 2012/2013 година създаваме електронна библиотека, която 

своевременно се обогатява с разработените от учителите, уроци с 

електронно съдържание.  

Медицинския кабинет, в който работи медицинсото лице оказващо 

помощ при необходимост се подържа в добро състояние.  

Във ФСГ има изградена система за видео наблюдение в класните 

стаи, коридорите и прилежащите площи.  

Училището е включено в ОП „Региони в растеж“ и предстои 

реновиране на сградата и стаите. 

силни страни слаби страни 

 оборудвани 5 

компютърни кабинета с 

достъп до интернет 

 сравнително нова спортна 

площадка 

 ясни критерии и 

показатели за изграждане 

и оптимизиране на МТБ 

чрез модернизация и 

реконструкция на 

съществуващите 

мощности и осигуряване 

на нови, чрез 

разработване на проекти 

или от бюджета на 

училището 

 недостатъчен сграден фонд 

 

 сравнително лошо състояние 

на сградата 



 непрекъснатото 

подобряване на МТБ на 

училището 

 

1.9. Проекти и програми  

За периода 2016 – 2020 г. екипи от гимназията разработиха и 

реализираха проекти по национални и европейски програми:  

9.1. Национални програми на МОН:  
1.9.1.1. Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование“; 

1.9.1.2. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“;  

1.9.1.3. НП „Квалификация“; 

1.9.1.4. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала“; 

1.9.1.5. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в 

училище“. 

1.9.1.6. НП „Спорт в училище“. 

1.9.1.7.  

1.9.2. Проекти по Еразъм+ 

1.9.2.1. Проект Еразъм +, КД2 – Сътрудничество, иновации и обмен 

на добри практики № 20141-RO01-KA201-002736_4 „Твърди и меки умения 

– ключ към прогресираща кариера“ "INTRNETless" 

1.9.3. Проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020 г.“:  
1.9.3.1. Проект „Ученически практики – Фаза 1“.  

1.9.3.2. „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“.  

1.9.3.3. Проект „Подкрепа за успех“.  

1.9.3.4. Проект „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, Дейност 1.  

1.9.3.5. Проект „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, Дейност 2. 

1.9.4. Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г." 

1.9.5. Извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващо 

образование 

 

2. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST АНАЛИЗ) 

 

Външните фактори имат негативно въздействие върху развитието на 

образователната система, което се изразява в дисхармония между мисията 



на училището и очакванията и изискванията към качеството на 

образованието. Училището като институция функционира в условията на 

агресивна среда, която 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 

Среда Тенденции Последс

твия 

политическа ЗПУО – 

образованието е 

национален приоритет. 

Разминаване между 

обществените 

потребности и продукта 

на образованието. 

 

Качестве

на промяна във 

философията 

на 

образователнат

а 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 

индивидуализи

рана подкрепа 

на учениците и 

др. 



икономическа Нестабилна/неработ

еща икономика. 

Социални 

неравенства – ниски 

доходи на семействата, 

безработни родители. 

Съществен ръст на 

заплатите на 

педагогическите 

специалисти през 

последните години  

Свиване 

на разходната 

част от 

бюджета на 

училището, 

рестриктивен 

бюджет. 

Ученици 

напускат 

училището – 

семействата 

заминават в 

чужбина. 

Недостат

ъчна 

материална 

осигуреност на 

ученика. 

Не се 

повишава 

достатъчно 

мотивацията 

на учителите 

за отговорно и 

съзнателно 

отношение към 

професионалн

ите им 

задължения. 

социална Влошаване на 

демографските 

показатели. 

Ниска 

заинтересованост на 

родителите. 

Отрицателно 

влияние на средата върху 

възпитанието на 

учениците и мотивите за 

учене. 

Нисък социален 

статус на учителите. 

Намалява

не броя на 

учениците. 

Нараства

не на 

социалните 

различия 

между 

учениците. 

Влошени 

показатели на 

възпитателната 

дейност в 



училище. 

Ниска 

мотивация за 

учене. 

Негативн

о отношение 

към 

училището. 

Очертава

ща се криза за 

учителски 

кадри, 

нежелание на 

студентите да 

се реализират в 

учителската 

професия. 

технологична Подобряване на 

технологичното 

обезпечаване на 

образованието: ИКТ, 

интернет, електронни 

ресурси. 

Промяна във 

визията и съдържанието 

на педагогическите 

технологии. 

Добра 

материална 

база, 

съдържаща 

условия за 

повишаване на 

качеството 

ефективността 

на 

образователни

я процес. 

законова ЗПУО и държавни 

образователни стандарти 

Осигуряв

ане на 

прозрачност и 

предвидимост 

на политиките, 

които се 

предприемат в 

системата. 

Постигна

т разумен 

баланс между 

нормативност 

(рамка) и 



овластяване и 

свобода на 

отделните 

участници в 

процеса на 

училищното 

образование – 

училищата, 

учителите, 

родителите, 

учениците. 

 

Изводи: 

Въздействието, което оказва външната среда върху българското 

училище, е противоречиво. Изразени негативни фактори са икономическата 

и социалната среда, които имат определящо значение за образователната 

система. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са взависимост 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) 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Успешна реализация на план – 
приема;  
- Добра пълняемост на 
паралелките;  
- Постигнати добри резултати на 
външното оценяване – ДЗИ;  
- Постигнати много добри резултати 
за придобиване на ПКС;  
- Постигнати много добри резултати 
на състезания и конкурси по 
професионална подготовка;  
- Учениците получават освен 
диплома за завършено средно 
образование и свидетелство за 
професионална квалификация – I-

- Прилагане на форми и методи на 
обучение, които са ориентирани 
към личността на ученика, към 
неговата индивидуалност и са 
свързани с неговите перспективи за 
развитие;  
- Мотивиране и подготовка на 
учениците за явяване на 
междуучилищни, регионални, 
национални и международни 
състезания, конкурси и олимпиади;  
- Разширяване на чуждоезиковата 
подготовка, осигуряване 
възможност за включване на 
учениците в програмите за обмен, 



ва, ІІ-ра и III–та степен;  
- Висок процент на прием на 
зрелостниците във ВУЗ;  
- Нисък е делът на преминалите в 
самостоятелна форма на обучение и 
отпаднали ученици;  
- Няма второгодници;  
- Нисък процент на прояви на 
агресия и насилие и на ученици с 
противообществени прояви;  
- Професионално образование, 
обвързано със социално-
икономическото развитие на 
общината, областта, извършвано по 
актуални специалности 
ориентирани към пазара на труда;  
- Възможност за продължаващо 
обучение на възрастни и 
валидиране на неформално 
придобити компетенции;  
-Висококвалифициран 
педагогически персонал;  
- Добра система за вътрешна 
квалификация на педагогическия 
персонал;  
- Добра материална база – 
компютърни кабинети и класни 
стаи; мултимедия в някои класни 
стая;  
- Богата библиотека;  
- Наличие на открита и закрита 
спортна база;  
- INTERNET мрежа на територията на 
гимназията;  
- Широко използване на ИКТ 
технологии в учебния процес;  
-  Разработена ефективна система за 
повишаване качеството на 
професионалното образование;  
- Разработена система за 

проекти и участие във форуми;  
- Активно работещи форми на 
класни и извънкласни дейности;  
- Разширяване на извънкласните 
дейности;  
- Участие на учениците в 
доброволчески акции;  
- Актуализиране на учебното 
съдържание в съответствие с 
изискванията на бизнеса;  
- Разработване на система за 
наблюдение, анализ и оценка на 
развитието и реализацията на 
учителите, включително чрез 
училищен регистър на учителите с 
информация за преминатите 
квалификационни курсове;  
- Утвърждаване на система за 
награждаване на учители и ученици 
в рамките на училището;  
- Непрестаннно актуализиране на 
внедрените в училището ИКТ– 
интерактивна бяла дъска, 
електронна учебна документация, 
учебен софтуер;  
- Изграждане на училищна STEM 
среда;  
- Модернизиране на учебната база;  
- Ефективно взаимодействие между 
институциите, ангажирани с ПОО;  
- Продължаване и активизиране на 
дейността на Училищното 
настоятелство и Обществения съвет;  
- Ефективно взаимодействие с 
Центровете за подкрепа на 
личностното развитие;  
- Разширяване на партньорствата с 
фирми и други институции.  
 



самооценка на дейността във ФСГ;  
- Работеща и ефективна вътрешна 
нормативна уредба;  
- Тенденция към усвояване на 
средства по национални програми и 
проекти;  
- Реализиран проект по програма 
Еразъм +, КД2  
- Много добро управление на 
финансовите средства в условията 
на делегиран бюджет;  
- Силни синдикални организации;  
-Осигурено медицинско 
обслужване, безопасност, 
пропускателен режим с охрана;  
- Ритуализация на училищния живот 
– училищно знаме, лого, значка;  
- Активно работещи Училищно 
настоятелство и Обществен съвет;  
- Въведени иновации – 
специализиран софтуер за 
обучение, училищен сайт с 
електронен дневник;  
- Използване на система 
„Електронен дневник“ за 
информиране на родителите за 
успеха на учениците;  
- Ежегодно провеждане на 
училищен панаир на учебно-
тренировъчните фирми;  
- Договори за сътрудничество с 
икономически ВУЗ;  
- Партньорство с бизнеса 
(Търговско-промишлена палата, 
банкови институции, стопански 
предприятия и фирми).  
 
СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

- Понижаване на нивото на 
подготовка на новоприетите 

- Намаляване броят на учениците;  
- Демотивация за учене сред 



ученици;  
- Недостатъчна активност на 
Ученическия съвет;  
- Пренебрегва се потребността на 
ученика от индивидуален и 
диференциран подход, съобразен с 
психо-физиологичните му 
особености;  
- Недостатъчна работа с изявените 
ученици;  
- Недостатъчни кабинети по 
професионална подготовка;  
- Незаинтересованост на част от 
родителите;  
- Учебните програми по определени 
предмети от професионалната 
подготовка не отговарят на 
изискванията на съвременния 
бизнес;  
- Липса на многофункционална зала 
– за културни, спортни, социални 
дейности.  

учениците;  
- Нарастване броят на отсъствията 
на учениците;  
- Недостатъчно познаване на 
нормативната уредба от страна на 
част от педагогическия персонал;  
- Нарушен психоклимат в колектива 
вследствие на непрекъснатите 
промени в нормативната база и 
кратките срокове за изпълнение на 
поставените задачи;  
- Занижен или липсващ родителски 
контрол;  
- Недостиг на финансиране.  
 

В сегашната ситуация предвид обективните обстоятелства, 

произтичащи от негативното и позитивно въздействие на факторите на 

външната среда, най-приемлив е изборът на диверсификационна стратегия, 

използваща силните страни за максимизиране на възможностите. 

 

 

III. ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ  

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на 

партньорство в образователния процес, в която активна роля имат 

учениците, педагогеческите специалисти, ръководството на училището, 

както и родителите като заинтересовани страни. Училищният екип 

декларира и се придържа към политика по качеството на 

професионалното образование, основаваща се на задоволяване 

потребностите на учениците, учителите и бизнес-партньорите като 

основа за успешно развитие и бъдеща реализация. 

 

 

IV. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 



  

ФСГ е съвременно професионално училище, осигуряващо високо 

качество на образование и обучение в изпълнение на държавните 

образователни стандарти и европейските принципи. Училището прилага 

съвременни образователни методики и дигитални технологии за актуална 

икономическа, ИТ и чуждоезикова подготовка с практическа насоченост. 

Осигурява развитието на личности със самостоятелно мислене и 

предприемачески дух, конкурентноспособни граждани на ЕС, възпитани в 

дух на родолюбие и патриотизъм.  

 

 

V. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Модерно професионално училище, лидер в подготовката на 

квалифицирани средни икономически кадри в област Хасково, в което 

успешно си партнират ученици, родители, педагогически специалисти и 

бизнес експерти. Активно работи по национални и европейски програми за 

придобиване от учениците на висока функционална грамотност и трайни 

професонални компетентности. Подготвя икономически кадри, които 

отговарят на нуждите на бизнеса и веднага могат да намерят 

професионална реализация на територията на България или ЕС.  

 

 

VI. ПРИНЦИПИ  
Основни принципи при разработването на стратегията са както 

общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни 

документи, така и изведените четири приоритетни стълба в доклада на ЕК 

по образование:  

• 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 професионални 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” )  

Други принципи:  

• Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и 

предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове  

• Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на 

местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на 



ЕС.  

• Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни 

нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни.  

• Документиране – документиране на идеите, предложенията и 

изказванията в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и 

тяхното съхранение и архивиране.  

• Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на 

предложенията на участниците в комисиите и предложенията на ПС.  

• Приемственост – новите политики, свързани с образователната 

реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на 

образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. 

Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се 

мултиплицира.  

• Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат 

равни възможности за участие в планирането и реализирането на 

дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели.  

 

 

 

VII. ЦЕННОСТИ  
 

 

избор;  

 

 

потенциал и заложбите на учениците;  

еняване;  

училищната общност – ученици, учители, родители и представители на 

работодателите;  

 

 

ост на училищното управление в условията 

на делегиран бюджет;  

 

 

добродетели. Недопускане на агресия и насилие;  

и етност. Недопускане на дискриминация;  



възпитание и социализация;  

обществените организации, свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора;  

в училищния живот.  

 

 

VIII. ЦЕЛИ  

 

1. ГЛАВНА ЦЕЛ  
Повишаване авторитета на Финансово-стопанска гимназия „Атанас 

Буров“ чрез изградена единна и ефективна система за управление и 

обучение, която да осигури високо качество на образованието и 

превръщането на институцията в търсена и конкурентноспособна. 

 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

Стратегическите цели на Финансово-стопанска гимназия „Атанас 

Буров“ са ориентирани към постиженията на образователните политики в 

страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните традиции, регионалните 

тенденции и общински политики на българското образование. Приоритет е 

необходимостта от ефективно прилагане на информационните и 

комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на 

вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за 

осъществяване на образователните цели. На преден план се извежда 

интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по 

постигане на оперативните цели.  

Отчетени са състоянието и потребностите към момента, 

потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и 

ролята на училището като обществен фактор в системата на 

образователните институции в общината и региона.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството и ефективността 

на образователния процес чрез личностно-ориентирания подход и 

стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки 

ученик, създаване на учеща среда.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти.  



 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Осигуряване на съвременна и адекватна 

на образователно-възпитателния процес материална и технологична 

обезпеченост на училището.  

 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  
 

Разработените оперативните цели произтичат от целите и принципите 

на училищното образование, както и от „областите на наблюдение за 

изградена система за управление на качеството на образователна 

институция“:  

1. Изграждане на (актова)многофункционална зала;  

2. Реновиране на сградата. 

3. Кандидатстване всяка година по „Еразъм+“. 

4. Изграждане на кабинети по професии.  

Разработените оперативни цели произтичат от целите и принципите 

на училищното образование /чл.3,.ал.1 от ЗПУО/, на професионалното 

образование и обучение /чл.4 от ЗПОО/.  

 

IX. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ  

 

1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
Обединява дейностите и очакваните резултати за управление на 

ресурси, за иновационни политики и управление на процесите, съгласно 

Приложение № 1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФСГ „АТАНАС БУРОВ“ ГР. 

ХАСКОВО (2020-2022) С ФИНАНСИРАНЕ. 

 

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

От 2007 г. ФСГ «Атанас Буров», град Хасково  прилага системата на 

делегиран бюджет, в рамките на утвърдените приходи и разходи за 

съответната  година.  

Управлението на делегирани средства позволява оперативна 

самостоятелност при планирането и разходването на финансовите средства. 

Изградената система за финансово управление и контрол на публичните 

средства в образователната институция от 2009 година насам като план от 

дейности, обхващащ управленски задължения, политики и методи 

гарантира сигурност при управлението на финансовите средства и включва:  

- Поставяне на целите и посочване на това какви ресурси се изискват за да 

бъдат постигнати тези цели;  



- Работна дейност и практики;  

- Мерки за контролиране на потенциалния риск. 

  Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на 

оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната 

намеса на човешки фактор, чрез осъществяването на мерки, политики и 

дейности. 

Дейностите, които предполагат финансови средства се осигуряват от: 

o Делегираният бюджет на институцията; 

o Целеви средства от първостепенния разпоредител с бюджета; 

o Собствени средства; 

o Средства от проекти и програми, финансирани от ЕС; 

o Други източници. 

 

 

 

 

3. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА, АДМИНИСТРИРАНЕ И МЕРКИ 

 

3.1. ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- чрез Обществен съвет и Училищно настоятелство 

 

 

3.2. АДМИНИСТРИРАНЕ 

 

Постигането на стратегическите и оперативните цели за четири 

годишния период е обвързано с приемането и гласуването на педагогически 

съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви график, 

отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, източник и 

приблизителна стойност на финансиране, индикатори. Очакваните 

резултати са обвързани с редица съпътстващи процеси в хода на реформата 

в образователната система в България, което ги прави трудно 

прогнозируеми.Това ангажира всеки представител на образователната 

институция с поемане на конкретна отговорност за всяка една от 

дейностите, залегнали в плана. 



Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и 

слабите страни на училището и установените потребности в сферата на 

качеството на образователно-възпитателния процес. 

Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост 

или на всеки две години. Мониторингът по изпълнение на предвидените в 

плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното 

участие на обществения съвет като орган за граждански контрол. 

 

3.3. МЕРКИ 

 
С приоритет при изпълнение на дейностите се извежда мотивацията на 

целия екип от заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели, 

обвързани с повишаване качеството на образование и професионално 

обучение във ФСГ. 

Запознаване на екипа с промените в нормативната уредба. Това е процес 

от изключителна важност за реализиране на дейностите в оперативните 

цели и гарантира пряка ангажираност на лицата в него. 

Актуализация на вътрешните нормативни актове и изготвяне на нови 

правилници и процедури съгласно целите на ЗПУО. Държавните 

образователни стандарти, националните и европейски стратегически 

документи, както и политиките на местната власт в областта на 

образованието. 

Актуализиране на учебни планове и програми и разработване на 

авторски в зависимост от интересите, способностите и компетентностите на 

учениците и удовлетворяване на техните потребности. 

 

 

X. НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ 

 

1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ. 

√ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА 

Процесът на наблюдение включва комбинация от механизми за 

вътрешно и външно оценяване и се определя по целесъобразност. За да 

бъде възможно наблюдението върху изпълнението на дейностите е 

необходимо да се определят измерители на изпълнението /индикатори/. 

Изходните индикатори биват количествени/абсолютни и относителни/ и 

качествени. 

 

2. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА 

Предвидените дейности ще се детайлизират ежегодно и ще се 

изработва годишен и двугодишен план с конкретни срокове и отговорници. 

Изпълнението на стратегията ще се наблюдава годишно от групата, 



участвали в нейното разработване. Наблюдението ще се отчита с междинни 

доклади пред Педагогическия съвет, а в края на учебната година се 

обработва получената при наблюдението информация в нейната цялост. 

Стратегията подлежи на преосмисляне и изменение при възникване 

на нови обстоятелства и потребности. Тя се актуализира в при 

необходимост в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училище, или в 

нормативната база на средното образование. 

 

 

Приема се на осн. чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО 

с решение на ПС – Протокол №15/14.09.2020г., одобрена с Протокол № 1 / 

10.09.2021 г. от Обществения съвет, утвърдена със Заповед № 24 / 

18.09.2020г. на Директора 
 

 

 

 

  

Директор: ………………………… 

/ Цанко Цанков/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

 

 

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 

„АТАНАС  БУРОВ“ 

6300, гр.Хасково, ул. „Банска “ № 70,  тел.: 038/ 62-48-30;          

fsg_haskovo@mail.bg; www.fsghs.org 

 

 
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ФСГ „АТАНАС БУРОВ“ ГР. ХАСКОВО (2020-2022) С 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Дейности по реализацията на Стратегията за развитие на ФСГ „ Атанас Буров“, 

Хасково 
Планът за реализация на Стратегията за развитие на гимназията (2020-2022) е 

съгласуван с целите на, Закона за предучилищното и училищно образование и 

конкретно с Държавните образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО. 

 

№  Дейност  Финансиране  Срок  Отговорни лица  

1.  Изработване и 
утвърждаване на 
цялостна 
концепция за 
провеждане на 
образователния 
процес – учебен 
план, правилници 
и програми, 
Етичен кодекс, 
училищен план за 
работа, обучение 
и възпитание в 
условията на 
COVID – 19, 
методически 
обединения и 
комисии, план-
прием и др.  

Самофинансиране  До 15.09 на 
всяка учебна 
година  

Директор  
Комисии  

2.  Осигуряване на 
законосъобразно, 

Не изисква 
финансиране  

През учебната 
година  

Директор  
Гл.счетоводител  

mailto:fsg_haskovo@mail.bg


икономически 
целесъобразно и 
прозрачно 
управление на 
бюджета  

3.  Разширяване 
достъпа до 
интернет, 
стационарни и 
мобилни 
устройства на 
педагогическите 
специалисти и 
монтиране на 
мултимедийни 
проекти в класни 
стаи  

Смесено 
финансиране  

30.06.2021г.  Директор  
Ръководител 
ИКТ  

4.  Осъвременяване 
на системата за 
хоризонтално и 
вертикално 
кариерно развитие 
на учителите по 
професионална 
подготовка, 
осигуряване на 
възможности за 
допълваща 
квалификация, 
вкл. с активното 
участие на 
организации от 
бизнеса 
 

 

Смесено 
финансиране  

През учебната 
година  

Директор  

5.  Ремонт на стая № 
13  

Смесено 
финансиране  

До юни 2022  Директор  

6. Разработване, 
спечелване и 
реализиране на 
национални и 

Фондове на ЕС, 
Община, дарения  

През учебната 
година  

Комисия  



европейски 
проекти. 
Привличане на 
алтернативни 
източници за 
финансиране по 
проекти и 
програми, 
дарения, наеми, 
спонсорство и др  

7.  Участие в 
благотворителен 
коледен базар и 
други подобни 
инициативи  

Делигиран 
бюджет, 
спонсорства  

Всяка учебна 
година  

Директор  

8.  Провеждане на 
вътреучилищни 
състезания по 
професии и 
участие в 
регионални и 
национални 
състезания по 
професии  

Делигиран 
бюджет, 
спонсорства  

Всяка учебна 
година  

Председатели 
МО  

9.  Участия в районни 
и общински 
спортни 
състезания  

Делигиран 
бюджет, 
постановление  

Всяка учебна 
година  

Преподаватели 
ФВС  

10.  Планиране, 
реализиране и 
документиране на  
квалификационнат
а дейност на  
педагогическите 
специалисти на 
вътрешно- и 
външноинституци
онално ниво  

Делигиран 
бюджет/ други 
източници  

Всяка учебна 
година  

Комисия  
Педагогически 
специалисти  

11.  Популяризиране Не изисква Всяка учебна Педагогически 



на добрия 
педагогически 
опит чрез 
споделяне на 
обучителни 
продукти, 
създадени след и 
по време на 
проведените 
обучения  

финансиране  година  специалисти  

12.  Изработване на 
критерии за 
поощряване на 
педагогическите 
специалисти с 
морални и 
материални 
награди за високи 
постижения в 
предучилищното и 
училищното 
образование /Чл. 
246. (1) от ЗПУО/ 

Бюджет  През учебната  Уч.ръководство  

13. Създаване и 
поддържане на 
портфолио на 
училището и на 
педагогическите 
специалисти. 

Не изисква 
финансиране  

Януари 2021г  
Септември 
всяка година  

Комисия  
Педагогическите 
специалисти  

14. Създаване на 
възможности за 
включване на 
ученика в 
различни 
училищни 
общности в 
зависимост от 
неговите интереси 
и потребности 

Не изисква 
финансиране 
 

През учебната 
година 

Педагогически 
специалисти 



15. Планиране и 
реализация на 
дейности за 
активно участие на 
родителите в 
организираните от 
училището 
извънкласни 
дейности. 

Не изисква 
финансиране 

През учебната 
година 

Уч. ръководство 
Кл.ръководител
и 

16. Осигуряване на 
достъп до добри 
международни 
образователни 
ресурси, 
специализирани 
учебни помагала и 
услуги 

Смесено 
финансиране 

През учебната 
година 

Уч.ръководство 
Председатели 
МО 

17. Сформиране на 
колективи от 
учители за 
разработване на 
специфично 
учебно 
съдържание 

Не се изисква 
финансиране 

През уч.година Уч.ръководство 
Председатели 
МО 

18. Поддържане 
постигнатото 
високо ниво на 
технологично 
развитие – 
поетапно 
осигуряване на 
педагогическите 
специалисти с 
модерна и 
достъпна техника 
за осъществяване 
на интерактивно 
обучение 

Смесено 
финансиране 

Юни на 2022 Директор 

19. Адаптиране към Не се изисква През уч.година Учители 



обучение в 
електронна среда 
от разстояние 

финансиране 

20. Създаване на 
ефективни 
партньорски 
взаимоотношения 
с други 
образователни 
институции и 
представители от 
бизнес-средите 

Не се изисква 
финансиране 

През уч.година Уч.ръководство 
Председатели 
МО 

 

 

  
  

 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 


