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Резултати от инспекции на училища, предоставящи професионално 

образование и обучение, проведени в периода октомври-декември 

2020 г. 

Съдържание 

I. Обща характеристика на училищата, предоставящи професионално образование и 

обучение 

1. Брой и вид училища, предоставящи професионално образование и обучение, брой 

паралелки, брой ученици, професионални направления/професии от специалности; 

2. Среден резултат от оценките за качеството на образованието: 

- обща, по области за инспектиране; 

- констатации по области и критерии.  

3. Характеристика на средата и отражение върху качеството на професионалното 

образование и обучение: 

- фактори - демографски, миграционни, институционални; 

- връзка между развитието на регионалната икономика и план-приема. 

4. Информация за педагогическите специалисти - възрастови граници, възможности за 

квалификация  

5. Информация за учениците: 

 - резултати от държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация - брой ученици, придобили средно образование и 

брой, придобили степен на професионална квалификация 

- участия в олимпиади, състезания, конкурси- основно в професионалната сфера; 

- отпаднали, реинтегрирани; 

- форми на обучение, предоставяни от училищата; 

- условия за валидиране на резултати от ученето. 

6. Участия на училищата в национални програми, проекти 

7. Физическа среда - кабинети, лаборатории, места за практика 

8. Партньорства 

9. Организация на производствената практика на учениците 

II. Характеристика на обучението 

 -  от наблюдаваните учебни часове по профисеонална подготовка 

-  добри практики 

III. Силни страни  

IV. Насоки и препоръки за подобрение  
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В анализа са използвани данни и информация, предоставени от директорите в портфолиото 

на инспектираните институции в ЕСУИ, в НЕИСПУО, резултати от извършени наблюдения 

на образователния процес при посещение на място, резултати по критерии и индикатори в 

областите на инспектиране. 

I. Обща характеристика на училищата, предоставящи ПОО 

1. Брой и вид училища, предоставящи ПОО  

В периода месец октомври – месец декември 2020 г. са проведени инспекции на 35 

училища в София-област. В 13 от тях или 37,14% от инспектираните училища се предоставя 

професионално образование и обучение на 2 576 ученици в 143 паралелки (в 52 от тях дадена 

професия и специалност се изучават в 0,5 паралелки) в дневна форма на обучение и обучение 

чрез работа (дуална система на обучение). Инспектирани са четири вида училища, 

предоставящи обучение по професии от специалности: 7 професионални гимназии, 3 средни 

училища с професионални паралелки, 2 обединени училища с професионални паралелки и 

едно спортно училище (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Инспектирани училища, предоставящи професионално образование и обучение 

 

Две от училищата в община Горна Малина са средищни (Обединено училище „Свети 

Свети Кирил и Методий“, село Априлово и Средно училище „Христо Ботев“, село Горна 
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Малина), а едно от тях е защитено – Средно  училище „Любен Каравелов“, град Копривщица, 

община Копривщица.  

Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град 

Правец към Техническия университет – София, е училище с национално значение, тъй като се 

обучават ученици от цялата страна.  

От общо 126 паралелки, в които се предоставя професионално образование и обучение, 

в 10 се осъществява обучение чрез работа (дуална система на обучение), а в 18 се изучават 

специалности, които са приоритетни за пазара на труда. Дуалната система на обучение се 

прилага в три от инспектираните училища (Професионална гимназия „Тодор Пеев“, град 

Етрополе, община Етрополе, Професионална гимназия „Златица“, град Златица, община 

Златица и Професионална гимназия по туризъм, град Самоков, община Самоков). Четири от 

инспектираните институции предлагат приоритетни за пазара на труда специалности 

(Професионална гимназия „Тодор Пеев“, град Етрополе, община Етрополе, Професионална 

гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, град Ботевград, община Ботевград, 

Професионална гимназия „Златица“, град Златица, община Златица и Професионална 

гимназия „Велизар Пеев“, град Своге, община Своге). С най-висок интензитет дуалната 

система на обучение се прилага в Професионална гимназия „Златица“, град Златица, община 

Златица в съчетание с професии и специалности, които са приоритетни за пазара на труда. 

Професионална гимназия по туризъм, град Самоков, община Самоков също активно съчетава 

обучението в училището с практическото обучение в реална работна среда за осигуряване на 

професионална подготовка въз основа на партньорство с работодатели. В училището не се 

изучават приоритетни за пазара на труда професии и специалности.  

В шест паралелки на три училища (една паралелка в Професионална гимназия по 

туризъм, град Самоков, община Самоков в дуална форма на обучение, 3 паралелки в Спортно 

училище „Никола Велчев“, град Самоков, община Самоков и 2 паралелки в Обединено 

училище „Иван Вазов“, село Алдомировци, община Сливница) се обучават ученици в 

паралелки под нормативно определения брой.  

Професионалното образование и обучение се осъществява по 17 професионални 

направления (ПН), като 4 от тях включват професии и специалности от Списъка със 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда, за учебната 2020/2021 година, приет с ПМС 1 от 03.01.2020 г., Обн. ДВ, бр. 2 от 

07.01.2020 г.:  

1. ПН 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 

е застъпено в ПГ „Велизар Пеев“, град Своге, където се осъществява обучение по 
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професия 213060 Компютърен график, специалност 2130601 Компютърна графика, 

дневна форма на обучение с РИЧЕ и ИИЧЕ за придобиване на III СПК в 5 паралелки в 

VIII, IX, X, XI и XII клас (две от тях са 0,5 паралелки – в XI и XII клас). 

2. ПН 343 Финанси, банково и застрахователно дело – в СУ „Христо Ясенов“, град 

Етрополе, където се осъществява обучение по професия 343010 Финансист, 

специалност 3430102 Застрахователно и осигурително дело, дневна форма на обучение 

с РИЧЕ за придобиване на III СПК в 1 паралелка в VIII клас. 

3. ПН 345 Администрация и управление се наблюдава в 4 инспектирани училища (ПТГ 

„Н. Й. Вапцаров“, град Самоков, ПГ „Велизар Пеев“, град Своге, СУ „Любен 

Каравелов“, град Копривщица и СУ „Хр. Ботев“, село Горна Малина) по професия 

345120 Икономист, специалност 3451204 – дневна форма на обучение с РИЧЕ и ИИЧЕ 

за придобиване на III СПК в 9 паралелки в посочените професионални гимназии (3 от 

които са 0,5 паралелки) и по професия 345120 Икономист, специалност 3450501 Малък 

и среден бизнес – дневна форма на обучение с и без РИЧЕ и ИИЧЕ за придобиване на 

II СПК в 7 паралелки в посочените средни училища (3 от тях са 0,5 паралелки). 

4. ПН 346 Секретарски и административни офис дейности – в ПГТМ „Христо Ботев“, 

град Ботевград по професия 346010 Офис – мениджър, специалност 3460101 Бизнес – 

администрация, дневна форма на обучение с ИИЧЕ в 4 паралелки (VIII, IX, X и XI клас; 

в X клас паралелката е 0,5) и без ИИЧЕ и РИЧЕ в XII клас. 

5. ПН 481 Компютърни науки е застъпено в 3 професионални гимназии и едно средно 

училище – в ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, град Самоков, ПГ „Велизар Пеев“, град Своге и 

Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град 

Правец: по професия 481020 Системен програмист, специалност 4810201 Системно 

програмиране в 31 паралелки (две от които са 0,5 паралелки), дневна форма на обучение 

с РИЧЕ и ИИЧЕ за придобиване на III СПК в ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, град Самоков, ПГ 

„Велизар Пеев“, град Своге и Националната професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи, град Правец; по професия 481030 Приложен програмист, 

специалност 4810301 Приложно програмиране, дневна форма на обучение с РИЧЕ и 

ИИЧЕ за придобиване на III СПК, в 5 паралелки (3 от тях са 0,5 паралелки) в ПГ 

„Велизар Пеев“, град Своге и СУ „Любен Каравелов“, град Копривщица. 

6. ПН 482 Приложна информатика – в ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград – една 

паралелка в XII клас по професия 482010 Икономист – информатик, специалност 

4820101 Икономическа информатика, дневна форма на обучение без РИЧЕ и ИИЧЕ за 

придобиване на III СПК. 
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7. ПН 521 Машиностроене, металообработване и металургия – в ПГ „Златица“, град 

Златица – 4 паралелки (всички са 0,5 паралелки за придобиване на III СПК) с професия 

521010 Машинен техник, но различни специалности: 2 паралелки по специалността 

5210105  Машини и системи с ЦПУ (приоритетна за пазара на труда), едната в XI 

клас, обучение чрез работа (дуална система на обучение) с РИЧЕ и другата в XII 

клас, дневна форма на обучение с ИИЧЕ; 2 паралелки по специалността 5210113 

Машини и съоръжения за заваряване в IX и XI клас, обучение чрез работа (дуална 

система на обучение) с РИЧЕ. 

8. ПН 522 Електротехника и енергетика, застъпено в три професионални гимназии: 

професия 522010 Електротехник, специалност 5220103 Електрообзавеждане на 

производството за придобиване на III СПК и РИЧЕ в 6 паралелки (всичките 0,5), две от 

които са с обучение чрез работа (дуална система на обучение) в ПГ „Златица“, град 

Златица, а четири – в дневна форма на обучение в  ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, град Самоков; 

професия 522020 Електромонтьор, специалност 5220210 Електрически инсталации в 5 

паралелки (2 от които са 0,5 – в едната от тях се прилага обучение чрез работа (дуална 

система на обучение), без ИИЧЕ и РИЧЕ, за придобиване на II СПК, в ПГ „Тодор 

Пеев“, град Етрополе; професия 522020 Електромонтьор, специалност 5220201 

Електрически машини и апарати, приоритетни за пазара на труда, в една паралелка 

(0,5), дневна форма на обучение, без ИИЧЕ и РИЧЕ, за придобиване на II СПК, в ПГ 

„Велизар Пеев“ град Своге. 

9. ПН 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, 

застъпено в три професионални гимназии: 523050 Техник на компютърни системи, 

специалност 5230501 Компютърна техника и технологии в 13 паралелки (от които 10 

са 0,5 паралелки), една без ИИЧЕ и РИЧЕ и останалите с ИИЧЕ и РИЧЕ, всички в 

дневна форма на обучение за придобиване на III СПК в ПГТМ „Христо Ботев“, град 

Ботевград, ПТГ „Н. Й. Вапцаров“, град Самоков и ПГ „Велизар Пеев“, град Своге; 

професия 523060 Монтьор на компютърни системи, специалност 5230601 Компютърна 

техника и технологии, дневна форма на обучение за придобиване на II СПК, без ИИЧЕ 

и РИЧЕ в една паралелка (0,5 в XII клас) в ПГ „Велизар Пеев“, град Своге. 

10. ПН 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства в 

четири професионални гимназии: професия 525010 Техник по транспортна техника, 

специалност 5250101 Автотранспортна техника (приоритетна за пазара на труда), в 

7 паралелки (шест от които в дневна форма на обучение и една с обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) и три 0,5 паралелки) за придобиване на III СПК в ПГТМ 
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„Христо Ботев“, град Ботевград и ПГ „Златица“, град Златица; професия 525020 

Монтьор на транспортна техника, специалност 5250202 Пътностроителна техника в 6 

паралелки (две от които 0,5 и една с обучение чрез работа (дуална система на 

обучение), приоритетни за пазара на труда), за придобиване на II СПК в ПГ 

„Златица“, град Златица; професия 525010 Техник по транспортна техника, 

специалност 5250104 Електрически превозни средства, приоритетни за пазара на труда 

в 4 паралелки,  дневна форма на обучение, с РИЧЕ, за придобиване на III СПК в ПГ 

„Велизар Пеев“, град Своге. 

11. ПН 541 Хранителни технологии – в ПГ по туризъм, град Самоков, една паралелка 

(0,5) по професия 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост, 

специалност 5410206 Производство на захар и захарни изделия, с РИЧЕ, обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) за придобиване на II СПК; в  ПГ „Велизар Пеев“, 

град Своге, една паралелка в дневна форма на обучение по професия 541030 Хлебар – 

сладкар, специалност 5410302 Производство на сладкарски изделия, без ИИЧЕ и РИЧЕ, 

за придобиване на II СПК; в ОбУ „Иван Вазов“, село Алдомировци и ОбУ „Свети Свети 

Кирил и Методий“, село Априлово, в 5 паралелки по професия 541050 Работник в 

хранително - вкусовата промишленост,  специалност 5410501 Хранително - вкусова 

промишленост, дневна форма на обучение, без ИИЧЕ и РИЧЕ, за придобиване на I 

СПК. 

12. ПН 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми – една паралелка (0,5) 

в VIII клас в ПГ „Златица“ , град Златица по професия 544020 Оператор в минната 

промишленост, специалност 5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми, приоритетна 

за пазара на труда, обучение чрез работа (дуална система на обучение), без ИИЧЕ 

и РИЧЕ, за придобиване на II СПК. 

13. ПН 623 Горско стопанство, застъпено в 4 паралелки (всичките 0,5 паралелка)  дневна 

форма на обучение в ПТГ 4Н. Й. Вапцаров4, град Самоков и СУ „Любен Каравелов“, 

град Копривщица: 3 от тях по професия 623010 Техник-лесовъд, специалност 6230101 

Горско и ловно стопанство, с РИЧЕ и ИИЧЕ, за придобиване на III СПК в ПТГ „Н. Й. 

Вапцаров“, град Самоков; една по професия 623040 Лесовъд, специалност 6230401 

Горско стопанство, без ИИЧЕ и РИЧЕ, за придобиване на II СПК в СУ "Любен 

Каравелов", град Копривщица. 

14. ПН 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг – в 12 паралелки (една от тях 

0,5 паралелка), всички за придобиване на III СПК в ПГ по туризъм, град Самоков и ПГ 

„Велизар Пеев“, град Своге, съответно: 4 паралелки (една от които 0,5) – три в дневна 
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форма на обучение и една с обучение чрез работа (дуална система на обучение) в ПГ 

по туризъм, град Самоков по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 

Организация на хотелиерството; 3 паралелки по професия 811060 Ресторантьор, 

специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и 

развлечения, 2 от които в дневна форма на обучение, а една с обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) в двете професионални гимназии; 5 паралелки по 

професия 811060 Ресторантьор, специалност 8110603 Кетъринг, 4 от които в дневна 

форма на обучение, а една с обучение чрез работа (дуална система на обучение) в 

двете професионални гимназии. 

15. ПН 812 Пътувания, туризъм и свободното време – една паралелка в XI клас в ПГ по 

туризъм, град Самоков, по професия 812010 Организатор на туристическа агентска 

дейност, специалност 8120101 Организация на туризма и свободното време, дневна 

форма на обучение, с ИИЕ, за придобиване на III СПК. 

16. ПН 813 Спорт, застъпено в СУ „Никола Велчев“, град Самоков в 5 паралелки от VIII 

до XII клас в дневна форма на обучение, без ИИЧЕ и РИЧЕ, за придобиване на III СПК 

по професия 813100 Помощник – треньор, специалност 8131001 Спорт. 

17. ПН 840 Транспортни  услуги – в една паралелка (0,5) в X клас в ПГТМ „Христо 

Ботев“, град Ботевград по професия 840110 Спедитор – логистик, специалност 8401101 

Спедиция, транспортна и складова логистика, дневна форма на обучение, с ИИЧЕ, за 

придобиване на III СПК.  

В 4 от инспектираните институции се осъществява обучение в задочна и вечерна форма, 

в 8 паралелки без интензивно и разширено изучаване на чужд език, обхващащи 195 

ученици, както следва: в ПГ „Златица“, град Златица в една паралелка в задочна форма, по 

ПН 522 Електротехника и енергетика, професия 522020 Електромонтьор, специалност 

5220210 Електрически инсталации в XII клас за придобиване на II СПК; в 2 паралелки в 

VIII и X клас на ПГ по туризъм, град Самоков, вечерна форма на обучение по ПН 811 

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, професия 811030 Камериер, специалност 

8110301 Хотелиерство, за придобиване на I СПК; една паралелка в ПГ „Велизар Пеев“, 

град Своге, задочна форма на обучение, по ПН 522 Електротехника и енергетика, професия 

522020 Електромонтьор, специалност 5220201 Електрически машини и апарати за 

придобиване на II СПК; в 4 паралелки в VIII, IX, X и XII клас в СУ „Любен Каравелов“, 

град Копривщица, задочна форма на обучение по ПН 345 Администрация и управление, 

професия 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност 3450501 Малък и среден 

бизнес за придобиване на II СПК. 
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От обобщението на осигуреното обучение по професии и специалности от 

професионални направления е видно, че най-активно са застъпени професионалните 

направления Компютърни науки (с 36 паралелки), Моторни превозни средства, кораби и 

въздухоплавателни средства (с 18 паралелки), Администрация и управление (с 16 паралелки), 

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (с 14 паралелки), 

Електротехника и енергетика и Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (с по 12 паралели). 

 

2. Среден резултат от оценките на качеството на образованието - обща, по области и 

по критерии 

Общата средна оценка на качеството на образованието, получена като резултат от 

инспектирането на институциите, предоставящи професионално образование и обучение е 

добра 3,27. От общо 13 институции, в 5 от тях (Национална професионална гимназия по 

компютърни технологии и системи, град Правец, Професионална гимназия „Велизар Пеев“, 

град Своге, Средно училище „Христо Ботев“, село Горна Малина, Средно училище „Христо 

Ясенов“, град Етрополе и Средно училище „Любен Каравелов“, град Копривщица) или 39,46% 

е получена много добра оценка на предоставяното качество на образование, в една (Обединено 

училище „Иван Вазов“, село Алдомировци) – задоволителна, а в останалите е добра. Не са 

идентифицирани институции с незадоволителна оценка на качеството. Анализът на 

получените общи средни оценки по видове училища показва, че тя е най-висока в средните 

училища, а най-ниска в обединените училища (Диаграма 1). 

  

 

Диаграма 1. Обща оценка на качеството по видове училища 
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Получената оценка на област „Образователен процес“ средно за инспектираните 

институции е добра 3,09, а на област „Управление на институцията“ – добра 3,45. Сравнението 

на резултатите по области на инспектиране дава информация, че в област „Управление на 

институцията“ общите средни оценки са по-високи в сравнение с тези в област „Образователен 

процес“ при всички институции. Анализът на резултатите по видове училища показва, че и в 

двете области на инспектиране нивата на предоставяното качество на образованието следва 

същата тенденция, както общата оценка на качеството – най-високи са в средните училища, а 

най-ниски в обединените училища (Диаграма 2).  

 

  

 

Диаграма 2. Средни оценки по видове училища в двете области на инспектиране 

Средните оценки по области на инспектиране на всички инспектирани училища, 

предоставящи професионално образование и обучение са представени в Таблица 2.  

Таблица 2. Оценки на качеството на образование по области на инспектиране 
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Видно от таблицата, три от институциите (СУ „Христо Ботев“, с. Г. Малина, ПГ 

„Велизар Пеев“, гр. Своге и НПГ по КТС, гр. Правец) получават много добра оценка както на 

осигуреното качество в област „Образователен процес“, така и в област „Управление на 

институцията“. Също в три институции (СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, СУ „Христо 

Ясенов“, гр. Етрополе и ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград) изпълнението на критериите и 

индикаторите в област „Управление на институцията“ са оценени с много добра оценка, а тези 

в област „Образователен процес“ – с добра. Задоволителна оценка получава само ОбУ „Иван 

Вазов“, с. Алдомировци в област „Образователен процес. Останалите оценки са добри, като 

по-големи разлики между оценките на двете области се наблюдават в ПГТ, гр. Самоков, СУ 

„Любен Каравелов“, гр. Копривщица и ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе. Визуално оценките по 

области и училища са представени на Диаграма 3. 
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Диаграма 3. Средни оценки по области на инспектиране и училища 

Тук следва да се отбележи фактът, че в средните и обединените училища делът на 

паралелките, предоставящи професионално образование и обучение, е много малък спрямо 

общия брой паралелки. Респективно при формирането на крайните резултати от обучението и 

приносът им към цялостната оценка на качеството на предоставяното образование в този вид 

училища е много по-малък. По тази причина в анализа фокусът е насочен изцяло към 

професионалните гимназии. 

Както е видно от Диаграма 2 средната обща оценка по области на инспектиране в 

професионаните гимназии е съответно добра 3,09 в област “Образователен процес” и добра 

3,49 в област „Управление на институцията”. За по-задълбочен анализ на осигуреното 

качество на професионалното образование и обучение интерес представлява разпределението 

на измерената степен на изпълнение на критериите в двете области на инспектиране в 

професионалните гимназии (Диаграма 4). 
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Диаграма 4. Средни оценки на качеството на образование по критерии в професионалните 

гимназии 

Основни констатации по области и критерии  

Критерият „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението“ е получил 

средна оценка добра (3,25), като за всички професионални гимназии резултатите на 

индикаторите са сходни и се движат в границите от задоволителна до много добрата оценка. 

Резултатите на индикаторите „Организация на урока и на производствената практика”, 

„Учителят демонстрира професионално поведение” и „Прилагане на индивидуализиран 

подход” показват добра и много добра степен на изпълнение. Наблюдаваните учебни часове 

се отличават с с подходяща организация, целесъобразност на дейностите и съобразяване с 

очакваните резултати и възможностите на физическата среда. Професионалните гимназии 

организират по различен начин провеждането на производствената практика на учениците, но 

не винаги ефективно. В повечето от тях тя се провежда на реални работни места, но за някои 

липсата на предприятия на територията на населеното място, както и условията на пандемия 

затрудняват ефективната организация. Във висока степен с много добра оценка (4,00) е 

представен индикаторът „Учителят демонстрира професионално поведение“ в почти всички 

гимназии с изключение на ПТГ „Н. Вапцаров“, гр. Самоков. Индикаторът „Използване на 

подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване“ в четири 

от седемте професионални гимназии и в спортното училище е оценен със задоволителна 

оценка (2,00), а в останалите – с добра (3,00). В ниска степен в учебните часове се наблюдава 
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използване на съвременни, интерактивни методи и подходи на преподаване за формиране на 

ключови компетентности. Не се наблюдава разнообразие на дидактически материали и 

използване на ИКТ ресурси както от учителите, така и от учениците.  

Критерият „Ефективност на взаимодействието за личностно развитие на 

учениците“ е получил средна оценка добра (2,71). Индикаторът „Развиване на умения за 

учене“ е получил оценка добра (3,00) в шест от гимназиите и в спортното училище, а в една - 

( НПГ по КТС) – много добра (4,00). Миналият опит и знанието на учениците се използват за 

усвояване на нови знания, но преобладаващо възложени еднообразни задачи не мотивират 

учениците за активно участие. Рядко учителят поставя задачи, свързани с учебното 

съдържание, за търсене, извличане и използване на информация от различни източници. 

Оценката на индикатора „Развиване на умения у учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване“ в четири от гимназиите и в спортното училище е задоволителна (2,00), 

поради факта, че в наблюдаваните уроци е отчетена ниска степен на изпълнение на 

индикатора, а многообразието от данни и противоречиви мнения на участниците в анкетите и 

структурираните срещи показват липса на системност в работата в тази насока. В останалите 

професионални гимназии (ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград, ПГ „Велизар Пеев“, гр. 

Своге, НПГКТС, гр. Правец) оценката на този индикатор е добра (3,00). В четири гимназии и 

в спортното училище индикаторът „Развиване на умения за работа в екип“ е получил 

задоволителна оценка( 2,00), в една (ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе) – незадоволителна оценка 

(1,00) и в една(НПГКТС, гр. Правец) – добра (3,00). Констатациите на инспектиращите екипи 

са, че много рядко в учебните часове се възлагат на учениците екипни дейности. В срещите 

участниците отчитат такъв тип дейности в изпълнението на домашна работа и в заниманията 

по интереси. Работата по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа е оценена в рамките 

на добра и много добра оценка.  

Критерият „Проследяване на напредъка на учениците и оценяване на резултатите 

от обучението на учениците“ е получил средна оценка добра(2,98) .  

Този критерий отчита резултатите от външни оценявания, олимпиади, състезания и др., 

от държавни зрелостни изпити, начина и формите за проследяване нивото на усвояване на 

компетентности у учениците. Инспектиращите екипи наблюдават в каква степен е осигурена 

прозрачност и обективност при проследяване постиженията на учениците в процеса на 

оценяване, видовете и формите за оценяване, как и доколко се поощрява напредъкът на 

учениците. Добри и много добри резултати на индикаторите в рамките на този критерий са 

отчетени в ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград, ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге, НПГКТС, гр. 

Правец. В останалите гимназии оценките се движат от незадоволителна до много добра. 
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Практика в почти всички професионални гимназии е учителите да използват традиционни 

начини за проследяване на напредъка на учениците - устно и писмено изпитване, текущо 

оценяване. Рядко се наблюдава планиране и реализиране на съвместно обсъждане и 

набелязване на конкретни мерки за напредъка на учениците. Индикаторът „Създаване на 

условия за удовлетворяване на личностните, образователните и социалните потребности на 

учениците“ е получил оценка много добра (4,00) само в ПГ „В. Пеев“, гр. Своге, в четири 

училища е оценен с добра оценка и със задоволителна оценка в три училища. 

Критерият „Социализация и възпитание в образователния процес“  е получил 

средна оценка добра (3,18).  

Във всички училища от наблюдаваните учебни часове е отчетена 100% степен на 

изпълнение на индикатора „Поддържане на позитивна дисциплина“, който е оценен с много 

добра оценка (4,00). Учениците демонстрират ангажираност и няма нарушение на 

дисциплината в наблюдаваните уроци. Индикаторът „Насоченост на урока към 

социализацията и възпитанието на ученика“ е получил много добра оценка в една 

професионална гимназия, а в останалите – добра (3,00), защото там в посетените учебни часове 

не винаги са включени наблюдаваните компоненти с възпитателно въздействие. Индикаторът 

„Формиране и развитие на социални и граждански компетентности“ е оценен с добра оценка 

в повечето училища. С учениците се работи за формиране и развиване на умения за управление 

на конфликти, за изграждане на гражданска позиция и национални ценности. Учителите 

работят за интеркултурното образование на учениците чрез дейности за опознаване на езика 

и културата на различните нации при участия на учениците в състезания и за формиране и 

развитие на социални и граждански компетентности чрез учебното съдържание по някои 

учебни предмети. В ПГТ, гр. Самоков този индикатор е получил задоволителна оценка (2.00). 

Учителите работят за изграждане на гражданска позиция и национални ценности, но не се 

осъществяват достатъчно дейности за формиране и развитие на интеркултурни 

компетентности, въпреки реализирането на проекти по програма „Еразъм +“с такава 

насоченост.  

Критерият „Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст“ е получил средна оценка добра (3,08). По този критерий три от гимназиите (ПГ 

„Велизар Пеев“, град Своге, НПГКТС, гр. Правец, ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград) и 

Спортно училище „Никола Велчев“ получават много добра оценка, две (ПГ „Златица“, град 

Златица, ПГТ, град Самоков) – добра и две (ПГ „Тодор Пеев“, град Етрополе и ПГТ „Никола 

Вапцаров“, гр. Самоков) - задоволителна. Във всички училища се наблюдава ефективност на 
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мерките за превенция и се отчитат много добри и добри резултати по този индикатор – 

разработени са програми за превенция на ранното напускане на училище, идентифицират се 

ученици в риск от отпадане, осъществява се подкрепа на ученици в риск от отпадане. В 

училищата се прилагат и мерки за интервенция – включване на учениците в дейности по 

интереси, планиране и реализация на системна комуникация с родители при проблеми, среща 

с психолог, работа с родители и др. В Спортно училище „Никола Велчев“, гр. Самоков като 

превенция на ранното напускане на образователната система се реализират дейности по 

проекти и занимания по интереси в областта на спортовете, предоставяне на закуска, обяд и 

вечеря, заплатени от бюджета на училището, безплатно общежитие за всички ученици от 

други населени места, безплатен транспорт за всички пътуващи ученици. За високи спортни 

постижения учениците получават стипендии от Министерството на младежта и спорта. В ПГ 

„Златица“ се отчитат усилията на целия екип да се идентифицират учениците, застрашени от 

отпадане и мерки за подкрепа, наблюдава се тенденция към повишаване ангажираността на 

родителите за редовното посещаване на училище от децата им, повишени са образователните 

резултати на учениците в риск от отпадане през последните две години. В ПГ „В. Пеев“, гр. 

Своге е констатирана ефективна връзка с родителите. Училището използва механизми за 

подкрепа на учениците в риск – еднократни стипендии, закупуване на карти за транспорт, 

осигуряване на безплатни учебници и лаптопи. В трите училища - ПГ „В. Пеев“, град Своге, 

НПГКТС, гр. Правец, ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград - индикаторът „Ефективност на 

взаимодействието между участниците в образователния процес за намаляване на отпадането“ 

е неприложим, тъй като в училището няма отпаднали ученици, което доказва ефективното 

взаимодействие и прилагането на подходящи мерки, съобразени със спецификата на 

училището.  

По този критерий ПГ „Тодор Пеев“, град Етрополе е представен с незадоволителна 

оценка (1.75), което се дължи на броя на отпадналите ученици поради напускане на страната. 

Отчетена е също слаба ангажираност на родителите към учебния процес и присъствието на 

децата им в училище, което води до увеличаване броя на учениците в риск от отпадане от 

образователната система, не се прилагат различни форми на обучение като възможност за 

реинтеграция, не се използват и възможностите за валидиране на знания.  

В шест от професионалните гимназии се осъществява обучение в различни форми, но 

само три от тях - ПГТ, гр. Самоков, ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград, ПГ „Велизар 

Пеев“, гр. Своге и Спортно училище „Никола Велчев“, град Самоков декларират създадени 

условия за валидиране на резултатите. ПГ „Велизар Пеев“ притежава опит от проект с такава 

насоченост и може да организира при поискване валидиране, а на електронната страница на 
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ПГТ, гр. Самоков са публикувани правилата за валидиране. Училището има готовност за 

валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или 

степен на образование, но не са постъпвали заявления до момента. Като ефективна мярка в 

превенцията по отпадане училищата изтъкват използването на електронен дневник. 

Критерият „Степен на удовлетвореност от образователния процес“ е получил 

средна оценка много добра оценка (3,67).  

Индикаторите в този критерий отчитат удовлетвореността у родителите, учениците и 

педагогическите специалисти от образователния процес. В ПГ „Златица“, ПГ „В. Пеев“ и 

НПГКТС, гр. Правец всички индикатори са получили оценка Много добра (4,00). В тези 

училища участниците в образователния процес са удовлетворени от цялостната организация, 

от постиженията на учениците, отнасят се с доверие към учителите и разчитат на тях. В 

останалите професионални гимназии удовлетвореността от образователния процес у родители 

и ученици варира в границите на добри и много добри оценки. Изцяло с добри оценки е 

измерена удовлетвореността у педагогическите специалисти. Те са по-критични към 

образователната среда, организацията на образователния процес, като изразяват желание за 

повече ИКТ ресурси, отчитат своята висока натовареност и по-слаба ангажираност на 

родители и ученици към образователния процес. 

Област „Управление на институцията“   

Критерият „Устойчиво развитие на училището“ е получил средна оценка Добра (3, 

4), формирана от резултатите на пет индикатора: „Стратегически мениджмънт“, „Оперативен 

мениджмънт“, „Автономия на училището“, „Лидерство в училищната общност“ и „Екипна 

работа“, които за всички професионални гимназии варират от много добра до задоволителна. 

Индикаторите „Стратегически мениджмънт“ и „Оперативен мениджмънт“ са оценени с много 

добра оценка (4) в пет гимназии и с добра (3) в две. Стратегиите за развитие на 

професионалните гимназии отразяват спецификата им и отчитат факторите на външната 

среда, планът за действие съответства на целите, заложеното финансиране - също. Изключение 

се отбелязва при ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков. Създадени са условия за ефективно 

административно обслужване в професионалните гимназии, с изключение на ПГ „Златица“, 

гр. Златица, където то не се осъществява електронно. Осигурени са ресурси и подходяща 

работна среда за ефективно изпълнение на съответната длъжност. Налична е процедура за 

заместване на отсъстващи учители. По отношение на автономията училищата избират 

методите и средствата на обучение според учебните планове. Иновативни практики за 

осигуряване на качествено образование се прилагат в ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге -  проектно 

базирано обучение, ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград - използването на Google Apps for 
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Education и ПГТ, гр. Самоков - въведен нов учебен предмет. Оценките на индикатора 

„Лидерство в училищната общност“ варират от много добра (4,00) за ПГ „Велизар Пеев“, гр. 

Своге и НПГ по КТС, гр. Правец и ПГТ, гр. Самоков, добра (3,00) – за ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе и ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград до задоволителна (2,00) - за ПГ „Златица“, 

гр. Златица и ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков, където лидерската роля на директора не е 

припозната от всички участници в образователния процес. Индикаторът „Екипна работа в 

училището“ е получил добра оценка (3) във всички професионални гимназии и в Спортно 

училище „Никола Велчев“, гр. Самоков в резултат на създадени условия за професионален 

диалог и екипна работа между педагогическите специалисти и сформирани методически 

обединения, но не се наблюдава практика за провеждане на съвместни уроци. 

Средната оценка на критерий „Ефективно управление на ресурсите“ е добра (3, 48) 

и се базира на резултатите от индикаторите: „Целесъобразно управление на финансовите 

ресурси за развитие на училището“, „Прозрачно управление на бюджета“, „Осигурени 

допълнителни средства за развитието на детската градина/училището“, „Привличане, 

мотивиране и задържане на педагогически специалисти в детската градина/училището“, 

„Мотивиране и задържане на непедагогически персонал“ и „Насоченост на квалификацията 

на педагогическите специалисти към развитие на професионалните им умения и 

компетентности и към напредъка на учениците“. Инспектиращите екипи поставят много добра 

оценка за изпълнението на всички индикатори в ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге; ПГТ, гр. 

Самоков; ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград и ПГ „Златица“, гр. Златица. Добра оценка 

получават НПГ по КТС, гр. Правец; ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе и ПТГ „Никола Вапцаров“, 

гр. Самоков, Спортно училище „Никола Велчев“, гр. Самоков. Във всички училища е 

осигурено финансиране на целите в Стратегията за развитите на училището, но не винаги са 

конкретизирани размерите на средствата. Планирани и реализирани са средства за частично 

подобряване на физическата среда в някои от гимназиите. Обществените съвети и родителите 

в повечето училища не са запознати с бюджета, както и с отчетите за неговото изпълнение. 

Допълнителни средства, както и техника са осигурени в почти всички професионални 

гимназии чрез участието им в Национални програми и проекти, но инспектиращите екипи 

отбелязват в ниска степен това участие на част от училищата. Собствени приходи по чл. 293, 

ал. 1 от ЗПУО са осигурени за ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге; ПГТ, гр. Самоков; НПГ по КТС, 

гр. Правец и ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков, ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе, Спортно 

училище „Никола Велчев“, гр. Самоков. Не са осигурени собствени приходи в ПГТМ „Христо 

Ботев“, гр. Ботевград и ПГ „Златица“. В повечето гимназии са постигнати добри резултати по 

отношение на привличането, мотивацията и задържането на педагогическите специалисти. 
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Прилагат се ясни и прозрачни процедури при назначаване и освобождаване на 

непедагогическия персонал. Относно планиране и реализиране квалификацията на учителите 

е осигурена възможност за участие в квалификационни форми във всички професионални 

гимназии, но не всички са мотивирани за участие. Придобитите умения от обученията, 

свързани с прилагане на информационни и комуникационни технологии не се прилагат с 

максимална ефективност в учебните часове. Планираните квалификационни форми са от общ 

характер и само в малка част от училищата тематично са насочени към усъвършенстване на 

професионалните умения на учителите по теория и практика на обучението. 

Критерият „Управление и развитие на физическата среда“ е получил средна оценка 

добра (3,24). Тя се формира от резултатите на индикаторите „Безопасна и достъпна физическа 

среда“, „Функционална и модернизирана физическа среда“, „Въвеждане на информационно-

технологични ресурси в цялостната дейност на училището“, които с изключение на втория 

изцяло се движат в границите на много добра(4,00) и добра оценка (3,00).  

Във всички училища е осигурено видеонаблюдение в и извън сградата, осигурява се 

регламентиран пропускателен режим и безопасност при работа в интернет. Не се наблюдава 

изградена достъпна архитектурна среда в цялостен вид, ако има такава, тя е пригодена до част 

от сградата и помещенията. Само в част от професионалните гимназии и в спортното училище 

учениците имат достъп до здравен кабинет и здравно обслужване, до библиотека. Повечето 

училища осигуряват транспорт за пътуващите ученици, а част от тях и общежитие за ученици 

от други населени места. Спортната база в повечето училища се нуждае от обновяване или от 

основен ремонт. Функционална и модернизирана физическа среда се наблюдава в ПГ „Велизар 

Пеев“, гр. Своге и НПГ по КТС, гр. Правец. Необходимост от подобрения на физическата 

среда чрез реновиране и съвременно обзавеждане на кабинети, работилници и лаборатории е 

констатирана в ПГТ, гр. Самоков и ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе. За подобряване качеството 

на професионалното образование чрез създаване и оборудване на кабинети, лаборатории и 

работилници следва да положат усилия и ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков; ПГ „Златица“, 

гр. Златица и ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград. В Спортно училище „Никола Велчев“, гр. 

Самоков класните стаи и кабинетите се поддържат в добър вид, учениците имат достъп до 

здравен кабинет и здравно обслужване, но някои от кабинетите не функционират. В 

общежитието, стаята, определена за дейности по самоподготовка на учениците е 

нефункционална, поради малките и размери. Предприети са действия за обновяване, 

модернизиране и опазване на материалната база в училището. Във всички училища са 

сигурени необходимите ИКТ ресурси в административната дейност, но са недостатъчни за 

образователния процес с изключение на НПГ по КТС, гр. Правец.   
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Критерият „Развитие на институционалната култура в училището“ е получил 

средна оценка добра (3,42). Оценките на училищата по този критерий са добри и много добри. 

Те се формират на база на резултатите от четири индикатора „Изграждане на позитивна среда 

в училището“, „Политики на училището за развиване на социални и граждански 

компетентности“, „Ефективност на системата за интервенция и подкрепа при прояви на 

тормоз и насилие“ и „Публичност на дейността на училището“. Резултатите на всички 

индикатори в рамките на критерия се движат в диапазона на добра(3,00) и много добра 

оценка(4,00). В училищата се спазват и прилагат съвместно договорените правила и ценности, 

които осигуряват позитивна дисциплина, прилага се Етичен кодекс на училищната общност, 

формирани са умения у педагогическите екипи за управление и справяне с конфликти. 

Учениците познават своите права, задължения,  правила за поведение, като тези теми се 

обсъждат основно в часа на класа. При провеждане на практическото обучение се изпълняват 

правилата за безопасност.  Учителите прилагат система от дежурства, с които осигуряват 

безопасна и сигурна среда.  Учениците споделят, че при възникнал проблем в училище се 

обсъждат възможните решения и последствията за участниците. Във въпросниците към 

учениците в повечето училища в по-ниски стойности са отбелязани установените 

демократични практики, свързани с младежко лидерство и реализацията на доброволчески 

инициативи. Учениците получават стипендии за постигнати образователни резултати. 

Училищата поддържат интернет страница, в сградите  са налични информационни материали 

с актуално съдържание. Използват се и възможностите на социалните мрежи за 

популяризиране на дейностите. 

Критерият „Управление на партньорства“ е получил средна оценка много добра 

(3.62). 

В рамките на този критерий всички професионални гимназии и спортното училище се 

представят с оценки добра и много добра, които се формират на база резултатите от 

индикаторите „Проактивност на директора“, „Взаимодействие с родителите“ и 

„Взаимодействие със заинтересовани страни“. Директорът е движещата сила за 

осъществяването на дейности в училището, използват се всички възможности за включване на 

училището в съвместни дейности с външни организации. Изградени са и се поддържат 

ефективни партньорства с фирми, в които учениците провеждат практическото си обучение, 

висши училища, неправителствени организации, институции. В почти всички училища се 

наблюдават затихващи функции на Училищното настоятелство и активност на Обществения 

съвет. Създадени са условия за пряка комуникация и чрез технологиите с родителите – срещи, 

консултации, разговори. Почти всички училища отчитат своевременна комуникация между 
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родителите и другите участници в образователния процес. Съществува партньорство с 

родителите по превенция на насилието и тормоза. Ефективността на взаимодействието със 

заинтересованите страни е добра. Създадени са условия за конструктивен социален диалог. 

Взаимодействието със заинтересованите страни – общината, местни организации и 

предприятия, с които са установени партньорства, допринася за повишаване качеството на 

образователния процес предимно във връзка с предоставянето на възможност за практика на 

реални работни места, за професионалното развитие на учениците и подготовката им за пазара 

на труда. 

Критерият „Степен на удовлетвореност от управлението на институцията“ е 

получил средна оценка много добра (3.76). 

В ПГ „Златица“, гр. Златица, ПГТ, гр. Самоков, ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград, 

ПГ „Велизар Пеев“, град Своге, НПГКТС, гр. Правец критерият „Степен на удовлетвореност 

от управлението на институцията“ е оценен с много добра оценка (4,00). Резултатите от всички 

използвани инструменти за оценка на индикаторите към този критерий показват степен на 

изпълнение 100%. Родителите, учениците и педагогическите специалисти ясно заявяват и във 

въпросниците и в срещите с тях високата си удовлетвореност от управлението на 

институцията. В останалите училища - ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе, Спортно училище 

„Никола Велчев“, гр. Самоков, ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков- участниците в 

образователния процес изразяват своята удовлетвореност от управлението на институцията в 

средна степен. 

3. Характеристика на средата и отражение върху професионалното образование и 

обучение  

В процеса на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на 

предоставяното образование от училищата, които осигуряват професионарно образование и 

обучение е отчетено влиянието на външната среда, в която функционират инспектираните 

институции. Факторите на външната среда са разграничени на благоприятни и 

неблагоприятни. Анализът показва, че демографските, икономическите, социокултурните, 

образователните и технологичните фактори оказват както положително, така и отрицателно 

въздействие, като тяхното благоприятно влияние се отличава с почти двойно по-висока 

честота в сравнение с криещите риск за резултатите от дейността на изследваните училища. 

Изключение правят институционалните фактори, при които е отчетено само благоприятно 

влияние при почти всички инспектирани училища. Те, в сравнение с останалите фактори са и 

с най-висока честота на положително въздействие. От изследваните външни фактори на 

средата само демографските оказват повече негативно, отколкото положително влияние. С 
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висока честота, подобно на институционалните фактори се отличава и благоприятното 

влияние на социокултурните фактори, което в сравнение с негативното въздействие е почти 

двойно по-високо. Най-ниско негативно влияние оказват технологичните фактори на 

външната среда (Диаграма 5). 

 

Диаграма 5. Влияние на факторите на външната среда върху качеството на образование в 

инспектираните училища 

 

Честотата на установените фактори на външната среда с техните детерминанти, които 

оказват благоприятно или неблагоприятно въздействие върху инспектираните училища са 

представени в Таблица 3. 

Таблица 3. Честота на влияние на факторите на външната среда 

Детерминанти на факторите на външната среда Благоприятно 

въздействие 

(честота) 

Неблагоприятно 

въздействие 

(честота) 

Икономически фактори   

Наличие на трудовата заетост на населението (в 

частност на родителите на учениците) 

23,08 30,77 
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Жизнен стандарт на родителите 15,38 23,08 

Наличие на условия за икономическо развитие в 

региона 

23,08 7,69 

Допълнителна финансова подкрепа от общини, 

заинтересовани страни и неправителствения сектор и 

др. 

15,38   

Социокултурни фактори   

Социалната политика на национално, регионално и 

общинско ниво в подкрепа на дейностите на 

училищата за осигуряване на равен достъп до 

качествено образование и за повишаване на  

посещаемостта на учениците 

23,08   

Социалният статус и стандарт на живот на семейството 23,08 46,15 

Влиянието на домашната и социалната среда върху 

възпитанието на учениците 

7,69   

Нагласите на родителите към образователния процес 

и мотивацията им за получаване на образование от 

децата им 

38,46 61,54 

Нагласи за участието на родителската общност в 

дейностите на училището 

46,15 46,15 

Значимост на училището в живота на общността 38,46   

Създадената местна и училищна общност, независимо 

от езикови, етнически, религиозни и други различия 

7,69   

Демографски фактори   

Миграция на населението – външна и вътрешна   53,85 

Обратна миграция (отсядане на семействата за 

постоянно в населени места, вследствие от социалната 

политика  на регионално и/или общинско ниво). 

15,38   

Брой на учениците, подлежащи на задължително 

училищно образование (увеличаване или спад на 

учениците)  

30,77 30,77 

Институционални фактори   

Местоположение на образователната институция   53,85   

Взаимодействие между училищата с  териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите на местно 

самоуправление, ръководствата на регионалните 

структури на представителните организации на 

76,92   
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работниците и служителите и на работодателите; 

неправителствени организации; висши училища 

Обвързаност на предлаганото обучение и 

квалификация по професии с развитието на местния 

бизнес 

30,77   

Подкрепа на образователната интеграция и равния 

достъп от други институции 

15,38   

Образователни фактори   

Предварителни нагласи и мотивация за 

професионално образование и обучение  

15,38 15,38 

Политика на общината за разпределението на 

учениците от ромски произход във всички училища 

7,69   

Резултати, с които учениците постъпват в училището 7,69 15,38 

Технологични фактори   

Технологичната инфраструктура (интернет свързаност 

на населеното място) 

69,23 7,69 

Очаквания и нагласи на родителите към използване на 

дигитални технологии в детските градини и училищата 

(ИКТ, електронни платформи, електронни дневници, 

облачни технологии и др. 

15,38 7,69 

 

Детайлният анализ на факторите на външната среда, които оказват благоприятно 

въздействие върху дейността на инспектираните институции и осигуреното качество на 

образование в тях показва, че с най-висока честота се проявява осигуреното взаимодействие 

между училищата с териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местно 

самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации 

на работниците и служителите и на работодателите, неправителствени организации или висши 

училища (в 76,92% от училищата), което е компонент на институционалните фактори. Част от 

тези партньорства са свързани с осигуряване провеждането на учебна и производствена 

практика на учениците на реални работни места, които допринасят за повишаване на 

качеството на образователния процес. Професионална гимназия „Тодор Пеев, гр. Етрополе, 

община Етрополе осъществява сътрудничество с „Елаците МЕД“ АД и „Геотехмин“ ООД. 

Средно училище „Христо Ясенов“, град Етрополе се възползва от подписаното рамково 

споразумение между общината и дружествата от група „Геотехмин“ ООД за реализиране на 

съвместни проекти от приоритетно значение за местното население. Компаниите „Геотехмин“ 

ООД „Елаците-Мед“ АД, „Геострой“ АД и „Геотрейдинг“ АД осигуряват финансиране и 
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подпомагане на проекти, включени в благотворителната програма „Българските 

добродетели“. Предпоставка за добър стандарт на живот е наличието на едно от най големите 

предприятия в Етрополе - Рудодобивен комплекс „Елаците“. Национална професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи поддържа установени партньорства с 

Техническия университет – София за провеждане  на съвместни инициативи за обмяна на 

добри практики, честване на празници, изяви на учениците. Институцията развива успешни 

партньорства с фирми от бизнеса за обмен на добри практики. Колективът и учениците от 

Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Самоков осъществяват 

взаимодействие с Техническия университет – гр. София, УНСС, Нов български университет, 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Учениците от специалност „Икономика и мениджмънт“ 

са регистрирали учебни компании в националния и международния портал на учебните 

компании. Партньорство с висши учебни заведения осъществява и Професионална гимназия 

по техника и мениджмънт "Христо Ботев", град Ботевград, както и с представители на 

работодателите и на юридически лица с нестопанска цел при разработване на учебни програми 

за избираемите модули за придобиване компетентности в рамките на професионалната 

подготовка. Сключени са договори с 8 фирми от общината за осъществяване на практики на 

реални работни места. Професионална гимназия „Златица“, град Златица е установила 

успешни партньорски взаимоотношения с бизнеса (Аурубис България АД, Дънди Прешъс 

Металс ЕАД, МП Металпласт АД; Вес Монт ЕООД; Олопласт Груп АД, Транс Билд ЕООД, 

Римисар ЕООД, Елаците Мед АД, Геострой АД; Геотрейдинг), както и с висши училища. 

Осъществява се партньорство с Химико-технологичен университет и Минно-геоложкия 

университет. В училището се организира обучение за по-висока професионална квалификация 

на работещи в миннодобивните предприятия и се провежда теоретичният им изпит. 

Професионална гимназия „Велизар Пеев“, град Своге дългогодишно си сътрудничи с 

Техническия университет - София. С въвеждането на специалността „Електрически превозни 

средства“ поддържа тясна взаимовръзка между Висшето транспортно училище - София, 

Русенския университет и Националната браншова организация по електромобилност, Вистеон 

Електроникс България ЕООД – глобален доставчик за автомобилна индустрия. 

Професионална гимназия по туризъм, град Самоков успешно си партнира с неправителствени 

организации, хотели, ресторанти и други заведения за хранене, фирма за производство на 

захарни изделия. 

В повечето от инспектираните училища план-приемът за обучение по определени 

професии и специалности съответства на потребностите на местния бизнес (ПГ „Златица“, 

град Златица, ПГ „Тодор Пеев, град Етрополе, СУ „Любен Каравелов“ град Копривщица, СУ 
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„Христо Ясенов“, град Етрополе, ПТГ „Никола Й. Вапцаров“, град Самоков, СУ “Христо 

Ботев”, село Горна Малина и др.). Според измерената честота на положително въздействие, в 

30,77% от институциите обвързаността на предлаганото обучение и квалификация по 

професии с развитието на местния бизнес, като компонент на институционалните фактори, 

подпомага развитието на качеството на образованието.  

Технологичната инфраструктура (интернет свързаност на населеното място) като 

детерминанта на технологичните фактори също е с висока честота на положително проявление 

в повечето училища (69,23%). На трето място по честота е благоприятното местоположение 

на образователните институции като част от институционалните фактори (53,85%). 

С най-висока степен на отрицателно въздействие за качеството на образование са 

нагласите на родителите към образователния процес и мотивацията им за получаване на 

образование от децата им, които са компонент на социокултурните фактори (61,54%). За 

същия компонент е измерена честота на благоприятно влияние от 38,46%. Високо отрицателно 

влияние оказват външната и вътрешната миграция на населението (детерминанта на 

демографските фактори), наблюдавана в 53,85% от училищата. С една и съща степен на 

негативно влияние са социалният статус и стандартът на живот на семейството и нагласите на 

родителската общност за участие в дейностите на училището. Наблюдават се в почти 

половината от инспектираните училища (46,15% от тях) във връзка с изследване на 

социокултурните фактори. Трябва да се отбележи обаче, че нагласите на родителската 

общност за участие в дейностите на училището оказват и положително въздействие върху 

дейността на училищата със същата честота на проявление (46,15%), докато за социалния 

статус и стандарта на живот на семейството в положителна насока е измерена честота от 

23,08%. Въпреки че повечето от инспектираните институции се намират в райони с развита 

икономика, която предоставя възможност за осигуряване на трудова заетост на населението, 

то често ниското образователно равнище на родителите не им позволява да намират работа, 

наблюдава се безработица и миграция в търсене на препитание на работни места, които не 

изискват специална квалификация.    

Анализът на факторите на средата показва, че предварителните нагласи и мотивация на 

учениците за професионално образование и обучение, като компонент на образователните 

фактори, оказват както положително, така и отрицателно въздействие на качеството на 

образование и то с еднаква честота – 15,38%. Тези данни показват, че се още не е постигната 

целта професионалното образование и обучение да стане привлекателно за младите хора 

поради значимата роля на специалистите със средно образование за икономиката на страната.  
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Еднаква степен на влияние се наблюдава и по отношение на намаляването или 

увеличаването на брой на учениците, подлежащи на задължително училищно образование (по 

30,77%). Повечето от училищата успяват да запазят броят на паралелките и учениците, 

въпреки миграционните процеси и намаляването на подлежащите на задължително 

образование ученици поради демографския срив.   

Благоприятно влияние върху връзката на план-приема в инспектираните училища с 

икономическото развитие на региона оказва фактът, че в повечето от населените места, в които 

се намират инспектираните институции работят промишлени предприятия от добивната 

промишленост, които имат необходимост от работна сила в различни професионални 

направления. Изучаваните професии и специалности в ПГТМ "Христо Ботев", град Ботевград, 

ПГ "Златица", град Златица, ПГ "Велизар Пеев", град Своге, СУ "Христо Ботев", Горна 

Малина,  СУ  "Христо Ясенов", Етрополе са пряко свързани с тази необходимост. В план-

приема се включват специалности, които са приоритетни за пазара а труда, все повече се 

реализира обучение чрез работа (дуална система на обучение), което най-отчетливо е затъпено 

в ПГ „Златица“.  

В община Самоков приоритетно се развива туристическият бизнес, който определя и 

професиите и специалностите в наблюдаваните училища в региона (в Професионална 

гимназия по туризъм, град Самоков, Спортно училище "Никола Велчев", град Самоков и част 

от специалностите в ПТГ "Никола Й. Вапцаров", град Самоков).  

Такава връзка не може отчетливо да се открои в специалностите на обединените 

училища, тъй като в тях учениците придобиват само първа степен на професионална 

квалификация.   

 

4. Информация за педагогическите специалисти - възрастови граници, възможности за 

квалификация, придобита професионално-квалификационна степен, педагогически 

специалисти по теоретично и практическо обучение 

Педагогическите специалисти, които осигуряват професионалното образование и 

обучение са 75. От тях 18 са назначени на длъжност „старши учител, теоретично обучение“, 

10 заемат длъжност „старши учител, практическо обучение“, 22 са учители по теоретично 

обучение, 21 по практическо обучение, а 4 учители в СУ "Никола Велчев", град Самоков и 

ОбУ „Иван Вазов“, село Алдомировци са назначени като учители по общообразователна 

подготовка и спортна подготовка, но преподават учебни предмети, свързани с професионална 

подготовка. 
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Повечето от педагогическите специалисти, които преподават учебни предмети, 

свързани със задължителната, отрасловата, допълнителната, специфичната и разширена 

професионална подготовка са с ОКС „магистър“ (49 учители или 65,33% от общия им брой; 

един от тях притежава ОНС „доктор“), 16 са с ОКС „бакалавър“, 6 с ОКС „професионален 

бакалавър“ и 4 със средно специално образование. Учителите, които не  отговарят на 

изискванията за заемане на щатно място са 8 и преподават в ПТГ "Н. Й. Вапцаров", град 

Самоков (двама), ПГ "Тодор Пеев", град Етрополе (един), ПГ по туризъм, град Самоков (един), 

ПГ "Велизар Пеев", град Своге (двама), СУ "Никола Велчев", град Самоков (двама) и ОбУ 

"Ив. Вазов", село Алдомировци (един, който осигурява професионалната подготовка на 

учениците по всички учебни предмети). 

Професионално-квалификационни степени притежават 25 педагогически специалисти 

или 33% от общия брой на учителите, осигуряващи професионалното образование и обучение, 

в това число: 1 е с I ПКС (от НПГ по КТС, гр. Правец), 2 са с II ПКС (от ПГТМ "Христо Ботев", 

град Ботевград и ПГ "Велизар Пеев", град Своге), също 2 са с III ПКС (от ПГ "Тодор Пеев", 

град Етрополе и СУ "Никола Велчев", град Самоков), по 10 – с IV ПКС и V ПКС, а останалите 

50 – без ПКС. Тези данни показват, че придобиването на професионално-квалификационни 

степени не е приоритетно за учителите. Повечето от тях имат IV и V ПКС (27%), единични са 

случаите с по-високи степени, а повече от половината от тях е притежават ПКС (67%) - 

Диаграма 6. 

 

 

Диаграма 6. Разпределение на педагогическите специалисти по придобити професионално-

квалификационни степени 
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Възрастовото разпределение на учителите по възрастови диапазони е както следва:  6 

педагогически специалисти са под 30 години, 15 от тях са във възрастовите граници 31-40 

години, 21 са между 41 и 50 години, 26 са на възраст между 51 и 60 години, 7 са над 60 години. 

Видно е, че възрастовите граници на учителите, осигуряващи професионално образование и 

обучение отразяват общата картина в училищното образование – най-висок е техният брой в 

диапазона 51-60 години и най-нисък – под 30 години.  

За разлика от възрастовите граници, разпределението по пол не отразява общата 

тенденция за феминизиране на учителската професия – 36% от педагогическите специалисти 

са мъже (или 27 от тях), а 64% (или 48 от тях) са жени. Тези данни могат да се обяснят със 

спецификата на учебните предмети по професионална подготовка и професионална 

квалификация на учителите, свързана с инженерни специалности, които приоритетно се 

избират от мъжете.     

През 2019 и 2020 година 52 от педагогическите специалисти са участвали в 

квалификационни дейности, осъществени от външни на институциите организации. Някои от 

тях са посетили повече от един квалификационен курс, с което броят на учителите, които с 

участвали в квалификационна дейност през 2019 година е 63, а през 2020 година – 30 (Таблица 

4).  

 

Таблица 4. Посетени квалификационни форми от учителите 
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Повечето от темите на обучение не са свързани с подобряване на уменията за 

провеждане на професионалното образование и обучение. Само в две от професионалните 

гимназии (ПГТМ "Христо Ботев", град Ботевград и ПГ "Златица", град Златица) през 2019 и 

2020 година са планирани и реализирани квалификационни форми, свързани със създаване и 

ръководство на учебно предприятие, същност, специфика и възможности на учебно 

предприятие, наставничеството при обучение чрез работа. По този начин се създават 

възможности за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение, като 

е поставен акцент върху подобряване на компетентностите на учителите за прилагане на 
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дуалната система на обучение и на методи и технологии за практическо прилагане на 

придобитите от учениците знания и умения. Планирането на професионални квалификации в 

ПГ "Златица", град Златица се отличава с най-висока степен на съответствие между 

потребностите от подобряването на уменията за осигуряване на професионално образование 

и обучение и реализираните квалификационни форми. Професионалната гимназия осигурява 

и в най-висока степен обучение по професии и специалности, които са приоритетни за пазара 

на труда, както и в дуална система на обучение.   

5. Ученици: 

 - резултати от държавни зрелостниизпити (ДЗИ) и държавни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация (СПК); 

- участия в олимпиади, състезания, конкурси; 

- отпаднали, реинтегрирани; 

- форми на обучение, предоставяни от училищата; 

- условия за валидиране на резултати от ученето. 

Средните оценки от ДЗИ по български език и литература, ДЗИ по избор на ученика и 

държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация по видове 

инспектирани училища са в рамките на „Добър“. Изключение правят средните оценки от 

държавен изпит за придобиване на СПК в Спортно училище "Никола Велчев", Самоков и в 

средните училища, които са много добри (Диаграма 7).  

 

Диаграма 7. Средни резултати от ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК по видове училища 
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Прави впечатление тенденцията за възходящи средни оценки от посочените изпити във 

всички наблюдавани училища от ДЗИ по БЕЛ (които са най-ниски), през ДЗИ по избор на 

ученика (които се нареждат на второ място) до тези за придобиване на СПК (които са най-

високи). Сравнителният анализ по отделните училища показва, че от професионалните 

гимназии най-високи резултати отбелязват учениците от НПГ по КТС, град Правец, а най-

ниски тези от ПГ "Тодор Пеев", град Етрополе. Тези данни са съпоставими с оценката, 

получена за област „Образователен процес“ – много добра 3,50 в НПГ по КТС, град Правец и 

добра 2,52 в ПГ "Тодор Пеев", град Етрополе. От средните училища най-високи са 

постиженията на учениците от ДЗИ в СУ "Христо Ясенов", Етрополе (за тях няма данни за 

резултатите от изпити за придобиване на СПК), а най-ниски – на учениците от СУ "Любен 

Каравелов", Копривщица. При тях се отчита и най-голяма разлика в постиженията между ДЗИ 

(среден общ резултат от ДЗИ среден 2,91) и държавните изпити за придобиване на СПК (много 

добър 5,19). Получените оценки в област „Образователен процес“  при тези две училища не се 

различават значително по стойност (за СУ "Христо Ясенов", Етрополе тя е добра 3,44, а за СУ 

"Любен Каравелов", Копривщица – добра 3,36). 

В резултатите от ДЗИ по избор на ученика следва да се отбележи една специфика - част 

от учениците избират като втори изпит изпит по учебен предмет от общообразователната 

подготовка, а друга част избира държавния изпит по теория и практика на специалността (за 

придобиване на степен на професионална квалификация), за което не разполагаме със 

статистически данни и не можем да отбележим дял/принос към общия резултат. 

Учениците от инспектираните училища са участвали в олимпиади, конкурси, 

състезания и др. от различно естество (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Участие на учениците в олимпиади, конкурси, състезания и др. изяви 
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Най-активно участие отблелязват учениците от СУ „Любен Каравелов“, град 

Копривщица, а тези от ОбУ "Свети Свети Кирил и Методий", село Априлово не са участвали 

в никакъв вид конкурси и сътезания. Като висока може да се определи активността в ПТГ 

„Никола Й. Вапцаров“, град Самоков, ПГ „Златица“, град Златица, ОбУ „Иван Вазов“, село 

Алдомировци, ПГ „Тодор Пеев“, град Етрополе.   

Повечето от постиженията на учениците, които са участвали в различни състезания и 

олимпиади, са свързани с учебни предмети от общообразователната подготовка и творчески 

изяви. В състезания и кокурси по професии са участвали учениците от 4 от инспектираните 

професионални гимназии (ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград, ПГ „Тодор Пеев“, град 

Етрополе, ПГ „Златица“, град Златица и ПГ „Велизар Пеев”, град Своге).   

Изявите на учениците в професионалната сфера се отчитат със спечелени призови 

места от областно до национално ниво. ПГТМ „Христо Ботев“, град Ботевград предоставя 

информация за участия и спечелени награди на Национално състезание по предприемачество 

и икономика в гр. Свищов, 2019; участие в състезание „Забавни технологии”, организирано от 

Колеж по енергетика и електроника – Ботевград и спечелено 3 място в направление 

„Електроника”; участие в Национално ученическо състезание по икономика и 

предприемачество, организирано от СА „Димитър А. Ценов“, град Свищов и спечелени две 

екипни награди; II място на национално състезание „Най-добър автомонтьор“; участие в 

национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“; презентация, включена в 

изданието на международен конкурс „Професии на бъдещето“. На регионален етап от 

състезанието „Млад автомонтьор и млад водач на МПС“ ученици от ПГ „Тодор Пеев“, град 

Етрополе  имат постижения на призови места, както в индивидуалните, така и в отборните 
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изяви. През миналата учебна година училището е определено за домакин на регионалното 

състезание,  което поради извънредното положение  не се е състояло. В ПГ „Златица“, град 

Златица шест ученици са наградени на регионален конкурс „Магията на рудодобива“, а двама 

са участвали в Национална олимпиада по техническо чертане. Ученици от ПГ „Велизар Пеев“, 

град Своге са участвали в XXIII Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“, в 

Дигитален иновационен лагер - Социално предприемачество, в  Национален конкурс „Най-

добра бизнес идея“. Спечелено е трето място в конкурса „Млад счетоводител“, присъдена е 

награда на училището „Най-успешна професионална гимназия, представила качеството на 

професионалното образование и обучение в Софийска област на национални и международни 

форуми и изяви през 2019 година.Учениците от НПГКТС, град Правец, ПТГ „Никола Й. 

Вапцаров“, град Самоков, ПГ по туризъм, град Самоков нямат участия в състезания и 

конкурси по професионална подготовка и не са предоставили информация за други изяви. 

Трябва да се отбележи и фактът, че голяма част от учебното време на учебната 

2019/2020 година бе използвано за обучение от разстояние, а олимпиадите и конкурсите бяха 

преустановени с оглед недопускане на взаимодействие и превенция на пандемията от Ковид-

19. Този факт затруднява анализа относно участието на учениците в различни изяви.  

6. Участия на училищата в Национални програми, проекти 

Име на институцията Проекти Национални програми 

ПГТМ "Христо Ботев", град 

Ботевград 

Проект „Подкрепа за успех“ 

Проект „Търсещи, знаещи и 

можещи в Европа“– 

проведена е учебна практика 

на 16 ученици във Валенсия, 

Испания по „Erasmus +“   

Проект „По-добра 

комуникация в училище” по 

Erasmus + 

проект „Обучение чрез 

опит“ по Erasmus + 

проект „Обновяване и 

модернизация на 

регионалната образователна 

инфраструктура чрез 

подобряване на материално-

техническата база“ 

Националната програма 

„Иновации в действие” 

Националната програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул 

„Културните институции 

като образователна среда“ 
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ПГ "Тодор Пеев", град 

Етрополе 

Проект „Подкрепа  за  

дуалната  система  на  

обучение“ 

Проект „Образование са 

утрешния ден“ 

Проект „Подкрепа за успех“. 

Национална програма 

„Информационни и 

комуникационни  

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование“ 

Национална програма 

„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала“ 

Национална програма 

„Оборудване на кабинетите 

по природни науки” 

ПГ "Златица", град Златица Проект Еразъм+. Училището 

е бенефициент на проекта, 

осъществяван по К1 „Обмен 

на преподаватели и ученици 

за повишаване качеството на 

професионалното 

образование обучение“. 

Партньори в проекта са 

училища от Португалия и 

Германия. 

Проект „Подкрепа за успех“ 

Училищен проект “Точка за 

мен” 

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, 

Модул „Модернизиране 

системата на 

професионалното 

образование“,  Дейност 

„Модернизиране на 

материалнотехническата 

база“ 

НПГ по КТС, град Правец    

ПТГ "Никола Й. Вапцаров", 

град Самоков 

Проект  „Подкрепа за успех“  

ПГ по туризъм, град 

Самоков 

Еразъм +: “Кулинарни 

уроци” с мобилност за 

ученици във Франция, 

"Вкусът на храната от 

Италия до Испания”, с 

мобилност на ученици в 

Италия и Испания, и 

“Малките тайни на голямата 

френска кухня”. 

Национална програма 

„Ученически олимпиади и 

състезания“ 

Национална програма 

„Квалификация“ 

Национална програма 

„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала“ 

Национална програма 

„Иновации в действие“  
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Национална програма 

„Информационни и 

комуникационни технологии 

в системата на 

предучилищното и 

училищно образование“  

Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“. 

ПГ "Велизар Пеев", град 

Своге 

Проект „Образование за 

утрешния ден“  

Проект „Подкрепа за успех“ 

Национална програма 

„Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

персонала“ 

 Национална програма 

„Ученически олимпиади и 

състезания“ Национална 

програма „Изграждане на 

училищна STEM среда“ 

Национална програма 

„Информационни и 

комуникационни технологии 

в системата на 

предучилищното и 

училищно образование“ 

Национална програма 

„Разработване и/или 

адаптиране на учебни 

помагала“ - Модул 

„Подобряване на условията 

за експериментална работа 

по природни науки“ 

Национална програма 

“Иновации в действие“ 

Национална програма „Без 

свободен час“ 

Национална програма 

„Модернизиране на 

системата на 

професионалното 

образование - Материално - 

техническата база“ 

СУ "Никола Велчев", град 

Самоков 

Проект „Образование за 

утрешния ден“  

Национална програма 

„Оптимизиране на 
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Проект „Подкрепа за успех“ вътрешната структура на 

персонала“ 

ОбУ "Иван Вазов", село 

Алдомировци 

Проект  „Подкрепа за успех“  

ОбУ "Свети Свети Кирил и 

Методий", село Априлово 

Проект „Образование за 

утрешния ден“  

Проект „Подкрепа за успех“ 

проект „Еразъм +“ 

 

СУ  "Христо Ботев", село 

Горна Малина 

Проект „Интеграция на 

децата и учениците от 

етническите малцинства в 

образователната система“. 

Проект „Училище за успех“ 

 

СУ  "Христо Ясенов", град 

Етрополе 

Проект „Интеграция в 

общността“ 

Проект Еразъм+ К101 и К 

229 

Национална програма 

„Съвременна образователна 

среда“ 

Национална програма „Без 

свободен час“, 

Национална програма 

„Оптимизация на 

училищната мрежа“ 

Национална програма 

„Информационни и 

комуникационни  

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование“ 

Национална програма 

„Иновации в действие“ 

СУ "Любен Каравелов", град 

Копривщица 

Проект „Подкрепа за успех“ 

Проект Erasmus +: Ключова 

дейност 1: „Образователна 

мобилност за граждани“ в 

сектор ,,Училищно 

образование” на тема 

„Креативност, иновации, 

мотивация“, „Уменията на 

съвременния учител“ и 

Ключова дейност 2: 

НП „Иновации в действие“ 
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,,Стратегически 

партньорства“ в сектор 

,,Училищно образование“,  

осъществяване на 

партньорства за училищен 

обмен на тема ,,Nature is a 

treasure“. 

 

Забележка: НПГ по КТС, град Правец – работят по национални програми, но не е посочена конкретна 

информация  

 

7. Физическа среда - кабинети, лаборатории, места за практика 

При изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на 

предоставяното образование от училищата, които осигуряват професионално образование и 

обучение, се отчита създаването и поддържането на подходяща физическата среда - кабинети, 

лаборатории и работилници, където се провежда обучението на учениците. Диаграма 7 

представя резултата от средните оценки на два от индикаторите, измерващи състоянието на 

физическата среда: „Функционална и модернизирана физическа среда“ и „Безопасна и 

достъпна физическа среда“ от критерий „Управление и развитие на физическата среда“ на 

област „Управление на институцията“ (Диаграма 8). 

 
Диаграма 8. Средни оценки на индикаторите за физическа среда 
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От диаграмата е видно, че в четири от инспектираните училища, предоставящи 

професионално образование и обучение, оценката на индикатор „Функционална и 

модернизирана физическа среда“ е много добра (4): ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге; НПГ по 

КТС, гр. Правец; СУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица и СУ „Христо Ботев“, гр. Горна 

Малина. В ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге за нуждите на професионалното обучение са 

осигурени много добре оборудвани работилници и кабинети. Кабинет за компютърна техника; 

професионално оборудвано арт ателие за компютърна техника (последно поколение 

звукозаписна и музикална техника), което се използва и за практическо обучение. 

Кухненският комплекс (кабинет по готварство, кухня, учебен бар), отговаря на всички 

съвременни професионални стандарти. За нуждите на специалността „Електрически превозни 

средства” училището разполага с два електромобила, електрически мотопед, зарядна станция 

за електромобили и други устройства, свързани с ремонт и поддръжка на електрически 

превозни средства. НПГКТС, гр. Правец разполага с десет компютърни зали, пет лекционни 

зали, специализирани лаборатории за професионална подготовка и интерактивна 

презентационна зала. Осигурени са дидактически ресурси, технически средства, 

специализирано оборудване. В училището функционира медиатека и музей на компютрите. В 

СУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица за учениците, обучаващи се по специалност „Горско 

стопанство“, професия „Лесовъд“ са осигурени един кабинет по професионално обучение, 

оборудван със съвременна техника и един кабинет-работилница. СУ „Христо Ботев“, гр. Горна 

Малина разполага с два кабинета, в които се провежда обучението на учениците  по професия 

„Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност, „Малък и среден бизнес“ от 

професионално направление „Администрация и управление“: Кабинет по теория с налични 

нагледни материали и специализирана литература и кабинет по информационни технологии, 

оборудван с 20 настолни компютри. Производствената практика се провежда в учебна среда в 

обособени за целта два кабинета. 

Част от инспектираните училища, предоставящи професионално образование и 

обучение, осигуряват добра физическа среда, функционална, но не достатъчно 

модернизирана: ПГТ, гр. Самоков; ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе; Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков; СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе; ОБУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. 

Априлово и ОБУ „Иван Вазов“, с. Алдомировци.  

В ПГТ, гр. Самоков са осигурени кабинет по сервиране и барманство с посуда, мебели 

и оборудване, даващи възможност за добра практическа дейност. Стаята, приспособена като 

хотелската, за провеждане на практика е обзаведена с неподходящи за целта мебели. 
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Оборудвани са две готварски работилници за работа по групи, обособени са достатъчно 

работни места за учениците в една група по практика. В работилниците има абсорбатори, 

работни плотове, конвектомати, котлони, хладилници, мивки и посуда и се поддържа добра 

хигиена.  

ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе разполага с две работилници за провеждане на часовете 

по учебна практика за специалностите „Пътно-строителна техника” и „Електрически 

инсталации” от професионално направление „Електротехника и енергетика“. Работилниците 

са оборудвани със задължителните работни маси и инструменти, но не са поддържани в добро 

състояние. Отопляват се с печки на твърдо гориво. Училището разполага с два трактора, един 

багер и два автомобила за учебни цели. 

В Спортно училище „Никола Велчев“, гр. Самоков има обособен корпус, който 

разполага със стая за треньори; видеозала; зала за общофизическа подготовка, оборудвана с 

различни съоръжения за физическа подготовка. Обособена е и възстановителна зала, 

оборудвана със сауна, тангентор и пейки. Спортното оборудване на училището е добро и се 

поддържа. 

СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, за първи път осъществява прием за учебната 

2020/2021 г. - една паралелка в VIII клас по професия 343010 „Финансист“, специалност 

3430102 „Застрахователно и осигурително дело“, дневна форма на обучение с разширено 

изучаване на чужд език от професионално направление 343 „Финанси, банково и 

застрахователно дело.“ Няма оборудвани и определени кабинети за провеждане на 

професионално обучение. Училището разполага с 2 компютърни кабинета, с по 12 работни 

места, които са просторни, с подновени ученическите маси и столове и стари осветителните 

тела.  

В ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Априлово е обзаведен кабинет по готварство, 

оборудван с техника, за провеждане на учебна и производствена практика на учениците, 

обучаващи са по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, специалност 

„Хранително-вкусова промишленост“, професионално направление „Хранителни 

технологии“ в дневна форма на обучение, 3 години и придобиване на първа степен на 

професионална квалификация. Учениците имат възможност за продължаващо образование в 

ХІ и ХІІ клас чрез сключено споразумение с Професионална гимназия по ветеринарна 

медицина и селско стопанство, в която се осъществява прием в паралелка със същата 

професионална подготовка. 

ОбУ „Иван Вазов“, с. Алдомировци обучава ученици, разпределени в две паралелки 

(VII и IX клас) по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, специалност 
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„Хранително-вкусова промишленост“ без интензивно изучаване на чужд език и разширено 

изучаване на чужд език, професионално направление „Хранителни технологии“. Училището 

не разполага със специализирани кабинети за провеждане на професионалното обучение. 

Осигурени са преносими компютърни устройства за учителите и мултимедии за някои от 

класните стаи. 

Инспектиращите екипи отчитат, че преобладаващо кабинетите и работилниците на 

училищата, където се провежда професионалното обучение не са с ново и модернизирано 

оборудване.  

В ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков за провеждане на професионално обучение се 

ползват: кабинет по лабораторна практика по специалността „Електрообзавеждане на 

производството“  с остаряло оборудване - дидактическа техника и макети и няколко кабинета, 

единият от които е по теория на специалността „Електрообзавеждане на производството“ с 

остарели нагледни материали и табла. Две стаи са определени за кабинети по теория и по 

практика на специалност „Икономика и мениджмънт“. Кабинетът по практика е оборудван с 

интерактивна дъска и компютри. Обособен е кабинет по специалност „Горско и ловно 

стопанство“  също с нагледни материали, свързани с изучаваната професия. За специалностите 

„Компютърна техника и технологии“ „Системно програмиране“ са оборудвани с компютри 

три кабинета, които се ползват за теория и практика.  

В ПГ „Златица“, гр. Златица, учебните работилници не са реновирани. Не са налични 

съвременни дидактични материали, учебни макети и инструменти в тях. Всички ученици, 

обучаващи се дуална ситема провеждат учебната и производствена практика в предприятията, 

партньори на училището. 

ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград разполага с обзаведена лаборатория с учебно-

демонстрационен стенд за изучаване на най-масовите пневматични спирачни системи, които 

се вграждат в съвременните транспортни средства. Новопостроена и модернизирана е и газова 

лаборатория, която обаче не се използва поради липса на прием по специалността газов 

техник. 

Диаграма 9 илюстрира процентното съотношение в състоянието на физическата среда. 
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Диаграма 9. Осигуреност на физическата среда в училищата, предоставящи ПОО 

 

В училищата, предоставящи професионално образование и обучение и дуална система 

на обучение се наблюдава разнообразие в състоянието на физическата среда. В част от тях 

(35%) е налична среда, съответстваща на професионалното направление, по което се обучават 

учениците. При 43% е констатирана необходимост от подобрение и модернизиране, а при 22% 

са предприети действия по осъвременяване на средата.  

 

8. Партньорства 

При проведените инспекции се констатира, че в професионалните гимназии за 

постигане целите на институциите са установени разнообразни партньорски отношения с 

различни организации, висши училища, предприятия, държавни структури на територията на 

странат. Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. 

Правец има установени партньорства с "Кауфланд" – ЕООД, „Vivacom“, „Sensata“ - Ботевград, 

„Интегрейтид Микро-Електроникс ЕООД“ - Ботевград, „Сименс Енерджи“ – Правец, с 

Техническия университет – София, община Правец, образователните институции и 

библиотеката в града. Осъществяват се съвместни инициативи за обмяна на добри практики. 

В Професионална гимназия „Тодор Пеев, гр. Етрополе производствената практика се 

провежда в производствените бази на партниращите организации, които не са посочени. 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков се поддържат 

партньорски връзки с фирмите „SAMEL 90“ ООД, „Кока-Кола Хеленик“, „IP Bulgaria“, „Bosh 

Bulgaria“, „Nestle Bulgaria“, „Porshe Iztok“, с Джуниър Ачийвмънт България, с фондация 

35%
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Необходимост от подобрение на 
физическат среда 
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„Америка за България“, Международно бизнес училище, Висше училище по застраховане и 

финанси. Не се посочва приносът на тези партньори в развитието на училището. 

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", гр. Ботевград поддържа 

партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически лица с 

нестопанска цел. Сключени са договори с 8 фирми от общината за осъществяване на практики 

на реални работни места. Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Самоков поддържа 

ефективни партньорства с банкови клонове, автосервизи, фирми за компютри и дизайн – 

Visteon, Pay Safe, Лого Дизайн, престижни хотели- Катарино, Двореца Велинград, където 

учениците провеждат производствената практика на реални работни места. Професионална 

гимназия по туризъм гр. Самоков са установени партньорства с ресторант „Самоков” на 

акционерно дружество „Самоков-Боровец” АД; хотел-ресторант „Арена”, “Диамант-Велчеви” 

ООД, ресторант „Велчева завера”, както и ресторант „При Соте”, където е организирана 

производствената практика за учениците в дуална форма на обучение. 

 

9. Организация на производствената практика на учениците 

В част от професионалните гимназии производствената практика се провежда в реална 

работна среда, а в другите тя се провежда в училището в оборудвани за целта кабинети и 

работилници. В ПГ „Т. Пеев“, р. Етрополе 100% от часовете по производствена практика и 

част от часовете по учебна практика се провеждат на реални работни места в производствените 

бази на едни от най-добре развиващи се предприятия в региона – „Елаците – МЕД” АД, 

„Геострой” АД, „Геотрейдинг” АД и „Маридел 2021” ЕООД. В Национална професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец производствената практика на 

ученици се провежда основно в училището и само част от учениците провеждат практика във 

„Vivacom“ и „Кауфланд Сървис“ – ЕООД, с които училището има сключени договори. В 

ПГТМ "Христо Ботев", гр. Ботевград е създадена организация за провеждане на 

производствената практика на реални работни места за 40% от учениците, за останалите тази 

практика се провежда в специализирани кабинети, работилници и лаборатории в училището. 

Училището работи по програма Еразъм+ и през последните две години организира учебна 

практика за ученици в Испания и Португалия. 

В ПТГ „Н. Вапцаров“, гр. Самоков не се наблюдава ефективна организация на 

производствената практика на учениците по всички специалности. Част от учениците 

посещават предприятията „СИ КОМЕРСИАЛ“, „САМЕЛ 90“ ООД, „ЕЛ ЕН ПРОГРЕС“ 

ЕООД. Затруднения относно осигуряване на работни места за всеки ученик възникват от липса 

на подходящи предприятия. По тази причина по някои специалности производствената 
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практика се провежда в училище, но базата не е подходяща. В Професионална гимназия 

"Велизар Пеев"е създадена необходимата организация за провеждане на производствената 

практика на учениците на реални работни места в банкови клонове, автосервизи, фирми за 

компютри и дизайн – Visteon, Pay Safe, Лого Дизайн, престижни хотели- Катарино, Двореца 

Велинград и др. 

II. Характеристика на обучението 

-  от наблюдаваните учебни часове, в т. ч. и по професионална подготовка (ПП) (брой, 

вид и характеристики); 

- добри практики. 

В процеса на инспектиране са наблюдавани общо 83 учебни часа, от които 20 (24%) са 

по учебни предмети от обща, отраслова и специфична професионална подготовка на 

учениците по теория и учебна практика и констатациите са следните: 

Наблюдаваните учебни часове съответстват на планираните дидактически дейности. 

Имат традиционна структура, като винаги за въведение в темата се използва актуализацията 

на изучавано учебно съдържание, понякога придружено с демонстрация на практическото им 

приложение. Формулираните цели съответстват на учебното съдържание и почти винаги са 

съобразени с възможностите на учениците. Въпросите са ясно формулирани, целенасочени и 

даващи опорни точки за новата тема. Поддържа се оптимален темп на работа, връзките между 

компонентите на урока са ясни и логични, времето за реализирането им е достатъчно за 

изпълнението им. Задачите са целесъобразно подбрани, но са еднакви и са насочени общо към 

всички ученици, използва се фронтална организационна форма. Налице е добра комуникация 

на учителите с учениците и стремеж за мотивирането им и включване в учебната дейност, но 

в почти всички уроци преобладаваща е изявата на учителя.  

В наблюдаваните учебни часове преобладаващите методи са фронтална беседа, лекция, 

наблюдение, описание, разказ, които не провокират познавателна активност у учениците и те 

често остават пасивни изпълнители без да се реализира творческа изява. Рядко се използва 

онагледяване на учебно съдържание чрез мултимедийна презентация или други електронни 

ресурси. Само в осем (9,6%) от наблюдаваните учебни часове учителят използва 

възможностите на информационните технологии за актуализация, презентиране и усвояване 

на учебното съдържание, а на учениците е предоставена възможност да използват ИКТ 

ресурси за образователни цели само в три урока. Използваните дидактически материали са 

учебници, таблици, работни листове, чертожни инструменти, брошури, снимки, картички, 

рисунки, които са и основните източници за извличане на информация.  
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В посетените учебни часове учителят демонстрира професионално отношение и 

поведение във висока степен, следи за спазването на нормите на българския книжовен език в 

процеса на обучение и общуване. Няма прекъсване на учебния процес поради нарушаване на 

дисциплината.  

Учителят следи работата в часа и често след изпълнена задача дава индивидуална или 

обща оценка на степента на справяне на учениците. Много рядко - в осем от наблюдаваните 

часове (от общо 83) – в два урока по изобразително изкуство в VI клас, английски език в VIII 

клас, учебна практика по транспорт и туристическа агентска дейност в XI клас, химия и 

опазване на околната среда в IX клас, български език и литература в XII клас, английски език 

в девети клас, география и икономика в VII клас - учителят използва оценяването за 

установяване на резултати от обучението, отстраняване на констатирани пропуски и 

мотивация за учене, а учениците получават  оценки с качествени и количествени показатели. 

В един от наблюдаваните часове - учебна практика по транспорт и туристическа агентска 

дейност в XI клас, учителят поставя задача учениците да анализират и определят добрите 

страни и необходимостта от подобрение в своята презентация. Учениците проявяват 

критичност към своето представяне, а учителят прави коментар и поставя аргументирани 

оценки на всеки ученик в електронния дневник на класа. В един от уроците се използват 

разнообразни форми на оценяване - устно изпитване, оценяване чрез игра с думи - въпроси и 

отговори. В десет от посетените часове учителят прави обща оценка за работата на учениците 

и за постигнатите цели. В тези часове се предоставя възможност на учениците за самооценка, 

но те рядко демонстрират такива умения например: по български език и литература в ХII клас 

направена самооценка чрез въпроси и QR код, по предприемачество и бизнес в девети клас.  

Само в осем (9,64 %) от посетените часове е наблюдавана работа в екип на учениците 

за усъвършенстване на практическите им умения. Учениците работят активно и с видим 

интерес реализират ефективна екипна дейност по учебния предмет работа в учебно 

предприятие - учебна практика, ХI клас (ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков). В Национална 

професионална гимназия по компютърни технологии и системи е наблюдавана работа в екип 

в три учебни часа: музика в VIII клас, химия и опазване на околната среда в IX клас и 

география и икономика в X клас. В три от посетените учебни часове в СУ “Христо Ботев”, гр. 

Горна Малина са наблюдавани условия и учениците са насърчавани от учителя за изграждане 

на умения за работа в екип. 

Дуалната система на обучение се прилага в три от инспектираните училища, но по 

време на посещението на място инспектиращ екип е посетил три базови обекта, в които се 

осъществява дуална система на обучение за ученици от Професионална гимназия по туризъм 
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гр. Самоков. За пълноценно реализиране на обучението са сключени договори по чл. 230 от 

Кодекса на труда за периода 01.10.2020 г. - 14.05.2021 г.: 

• Бутиков хотел и Механа „Велчева Завера”, където се обучават пет ученици. За 

наставник е определен управителят, а учениците се контролират от учител-методик. В 

разговор с наставника и персонала е дадена висока оценка на представянето на учениците и 

заявена възможност да останат на работа и след приключване на обучението. Такова желание 

е изразено и от част от учениците.  

• Хотел "Арена”е общински хотел и осигурява обучение в дуална система на 

трима ученици като сервитьори в ресторанта и лоби бара към хотела. Учениците изразиха 

удовлетвореност от подкрепата, която получават от наставниците и учителя-методик. 

Благодарение на тях се чувстват по-уверени в пряката работа с клиентите. Единият от 

учениците сподели, че опитът, който натрупва му позволява по време на ваканциите да 

практикува и на други места.  Учениците са мотивирани да се реализират по професията си и 

в бъдеще, въпреки трудностите, които съществуват в туристическия сектор и 

ресторантьорството.  

• Механа „При Соте”, където е проведена среща с трима ученици, работещи в 

кухнята на механата. Споделят, че дуалната система на обучение им дава възможност да 

натрупат умения, които да са от полза в реализацията им след дипломирането в училището. 

При провеждане на инспектирането се отбелязват добри практики, свързани с 

повишаване качеството на образователния процес в четири институции: Национална 

професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец, община Правец; 

Професионална гимназия по туризъм град Самоков, община Самоков; Професионална 

гимназия "Велизар Пеев", град Своге, община Своге и Професионална гимназия по техника и 

мениджмънт "Христо Ботев", Ботевград, община Ботевград. 

В резултат на анализа на докладите от проведените инспекции на гимназиите, 

предоставящи професионално образование и обучение се установи, че добрите практики са 

насочени към: 

1. Личностно и професионално развитие на учениците - надграждане на знания и умения 

по отраслова и специфична подготовка чрез:  

- обмяната на добри практики - гостуване на ученици и учители от други професионални 

гимназии по Национална програма „Иновации в действие” в Професионална гимназия 

по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, Ботевград, ; 

- възможност за учене в реална работна среда - посещение на учениците в IT фирми и 

научни организации за Национална професионална гимназия по компютърни 
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технологии и системи, град Правец, където те получават представа за бъдещата си 

професионална реализация; 

- успешно партньорство с работодатели за осъществяване на дуална система на обучение 

в Професионална гимназия по туризъм град Самоков; 

- участие в Програма Еразъм+ по проекти за мобилност: „Търсещи, знаещи и можещи в 

Европа“; „Обучение чрез опит“ в Професионална гимназия по техника и мениджмънт 

"Христо Ботев", Ботевград  и за Професионална гимназия по туризъм град Самоков  - 

“Кулинарни уроци” с мобилност за ученици във Франция, "Вкусът на храната от 

Италия до Испания”, с мобилност на ученици в Италия и Испания и “Малките тайни на 

голямата френска кухня”. 

2. Придобиване на знания у учениците за стартиране на собствен бизнес чрез участието в 

проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините 

Годеч, Своге, Сливница, Драгоман и Божурище“ в Професионална гимназия "Велизар 

Пеев", град Своге. 

3. Използване на възможностите на електронни ресурси и технологии чрез въведена от 

2018 година иновация в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо 

Ботев", Ботевград : “Обучение чрез използване на Google Apps for Education” - ученици 

и учители имат профили към домейна на училището. През профила ученикът ползва 

поща, получава уроци и задания, съхранява ги, изготвя предварително създадени 

тестове и изпраща изработени файлове. Това позволява достъп до учебните материали 

и за ученици, които отсъстват по различни причини от учебния час, включително и 

обучаващи се в индивидуална форма. 

4. Използване на ИКТ от учениците - изработване на електронен вестник, презентации и 

видеоуроци от ученици в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо 

Ботев", Ботевград, община Ботевград. Организиране на открити уроци по 

Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Културните институции като образователна среда“ в Планетариум-Смолян, 

Регионален исторически музей, гр. Смолян и Регионален исторически музей, гр. 

Ботевград. 

5. Взаимопомощ между ученици от различни образователни степени чрез метода 

„Ученици обучават ученици“ в Професионална гимназия "Велизар Пеев", град Своге. 

Ученици от XII клас по професия  “Системен програмист”  представят видео уроци на 

ученици  от първи гимназиален етап на обучение от същата професия. 
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6. Квалификация на педагогическите специалисти чрез работа в екип с университетски 

преподаватели от Техническия университет в град София в Национална професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец. В резултат на 

съвместната работа учениците надграждат знанията си и придобиват необходимите 

компетенции в областта на компютърните науки и информационни технологии.    

7. Повишаване мотивацията на учениците за постигане на по-високи образователни 

резултати чрез участието им в ученическа олимпиада по програмиранев в Национална 

професионална гимназия по компютърни технологии и системи, град Правец, 

организирана от „Кауфланд ЕООД“. Фирмата осигурява целеви стипендии по време на 

обучението и предоставя възможност за работа от разстояние на учениците, спечелили 

призови места. 

 

III.  Силни страни, идентифицирани в седем професионални гимназии и спортното 

училище  

Таблица 6. Установени силни страни в развитието на инспектираните професионални 

гимназии и честота на проявление  

Индикатор Институции  Честотност  

Изграждане на позитивна среда в 

училището 

 

1. ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Самоков 

2. ПГ „Златица“, гр. Златица 

3. ПГТМ „Хр. Ботев“, гр. 

Ботевград 

4. Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

50% 

 

 

Поддържане на позитивна дисциплина 1. ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

2. Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

25% 

Осигуряване на прозрачност и 

обективност в процеса на оценяване в 

училище  

1. НПГК, гр. Правец  

2. ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Самоков 

25% 

Проактивност на директора 1.ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

2. ПГ „Златица“, гр. Златица 

25% 

Ефективност на мерките за превенция 1. ПГ „Златица“, гр. Златица 

2. Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

25% 



48 
 

48 
 

Лидерство в училищната общност НПГК, гр. Правец 12,5% 

Целесъобразно управление на 

финансовите ресурси за развитие на 

училището 

НПГК, гр. Правец 12,5% 

Степен на удовлетвореност у родителите 

от  образователния процес 

ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

12,5% 

Степен на удовлетвореност у родителите 

от управлението на институцията 

ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

12,5% 

Степен на удовлетвореност у учениците ПГ „В. Пеев“, гр. Своге 12,5% 

Насоченост на учебния процес към 

социализация и възпитание на учениците 

ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

12,5% 

Създаване на условия за удовлетворяване 

на личностните, образователните и 

социалните потребности на учениците 

ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

12,5% 

Публичност в дейността на училището ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Самоков.  

12,5% 

Ефективност на взаимодействието между 

участниците в образователния процес за 

намаляване на отпадането от 

образователната система 

ПГТМ „Хр.Ботев“, гр. 

Ботевград 

12,5% 

Проследяване нивото на усвояване на 

компетентности у учениците 

ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

12,5% 

Оперативен мениджмънт ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

12,5% 

Привличане, мотивиране и задържане на 

педагогически специалисти в училището 

ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

12,5% 

Ефективност на мерките за компенсиране Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

12,5% 

Стратегически мениджмънт ПГ „Златица“, гр. Златица 12,5% 

Обхващане, включване и предотвратяване 

на отпадането от образователната система 

на ученици в задължителна училищна 

възраст 

ПГ „В. Пеев“, гр. Своге 12,5% 

Прилагане на индивидуализиран подход ПГТ, гр. Самоков 12,5% 

Ефективност на взаимодействието със 

заинтересовани страни 

П ГТ, гр. Самоков 12,5% 

Осигурени допълнителни средства П ГТ, гр. Самоков 12,5% 
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Идентифицираните силни страни в дейността на професионалните гимназии показват 

голямо разнообразие и отразяват специфичната образователна и управленска среда в 

инспектираните институции. Повтарящите се установени силни страни равномерно са 

разпределени в двете области на инспектиране. С най-голяма честотност на проявление е 

индикаторът „Изграждане на позитивна среда в училището“ от област „Управление на 

институцията“ и е свързан с високата степен на изпълнение на индикатора „Поддържане на 

позитивна дисциплина“, констатирано от инспектиращите екипи в наблюдаваните учебни 

часове във всички училища, предоставящи професионално образование и обучение.  

IV.  Насоки и препоръки за подобрение  

Таблица 6.  Установени насоки за подобрение на инспектираните професионални гимназии и 

честота на проявление на ниво индикатор  

Индикатор  Институции  Честотност  

Развиване на умения за работа в екип 1. ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

2. ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

3. ПГ „Златица“, гр. Златица 

4. ПГ„В. Пеев“, гр. Своге 

5. ПГТ, гр. Самоков 

6. Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

75% 

Използване на подходящи и разнообразни 

методи, подходи, техники и технологии на 

преподаване в общообразователните 

предмети 

1. НПГК, гр. Правец 

2. ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

3. ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Самоков 

4. ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

5. ПГ „Златица“, гр. Златица 

62,5% 

Развиване на умения за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване 

1. ПГ „Тодор Пеев“, гр. 

Етрополе 

2. ПГТ, гр. Самоков 

37,5% 



50 
 

50 
 

3. Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

Прилагане на разнообразни видове и 

форми за оценяване 

1. ПГ „Златица“, гр. Златица 

2. ПГ„В. Пеев“, гр. Своге 

25% 

Осигуряване на функционална и 

модернизирана физическа среда 

1. ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Самоков 

2. ПГТМ „Христо Ботев“, гр. 

Ботевград 

25% 

Насоченост на квалификацията на 

педагогическите специалисти към развитие 

на професионалните им умения и 

компетентности и към напредъка на 

учениците 

НПГК, гр. Правец 12,5% 

Осигуряване на допълнителна подкрепа НПГК, гр. Правец 12,5% 

Осигуряване на прозрачност и обективност 

в процеса на оценяване в училище 

ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе 12,5% 

Осигурени допълнителни средства за 

развитието на детската градина/училището 

ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе 12,5% 

Проследяване нивото на усвояване на 

компетентности у учениците 

 ПТГ „Н. Й. Вапцаров”, гр. 

Самоков. 

12,5% 

Резултати от външни оценявания, 

олимпиади, състезания и др. 

ПГТ, гр. Самоков 12,5% 

Ефективност на взаимодействието между 

участниците в образователния процес за 

намаляване на отпадането от 

образователната система 

ПГТ, гр. Самоков 12,5% 

Формиране и развитие на социални и 

граждански компетентности у учениците 

ПГТ, гр. Самоков 12,5% 

Лидерство в училищната общност Спортно училище „Никола 

Велчев“, гр. Самоков 

12,5% 

Кр. Управление и развитие на физическата 

среда 

ПГ „Златица“, гр. Златица 12,5% 

 

Изведените насоки за подобрение в дейността на професионалните гимназии и 

спортното училище показват повече сходства и повторяемост основно в област 

„Образователен процес“. Определените от инспектиращите екипи насоки за подобрение са 

свързани с организацията, осъвременяването и ефективността на образователния процес. В 
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област „Управление на институцията“ насоките са отнесени към модернизирането и 

подобрението на физическата среда и квалификацията на педагогическите специалисти. 

Въз основа на резултатите от инспекциите и дадените насоки за подобряване на 

качеството в професионалните гимназии, общият извод е, че препоръките могат да се групират 

по следния начин: 

1. Съчетаване на методи и подходи на преподаване и използване на разнообразие 

от дидактически материали, техника, инструменти, материали и др. за постигане на 

очакваните резултати по начин, който осигурява формиране на ключови компетентности, 

развиване у учениците на умения за работа в екип, за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване, за формиране и развиване на интеркултурните компетентности. 

2. Планиране на обучения, открити практики, обмяна на добър опит или други 

форми, които да подпомогнат учителите да прилагат в образователния процес различни 

методи и технологии на преподаване, включително интерактивни, за прилагане на ИКТ 

ресурси, проектно-базирано обучение и др., които водят до формиране и развиване на 

разнообразие от ключови умения у учениците и ги насърчават и мотивират за участия в 

олимпиади, състезания, конкурси и за по-високи постижения. 

3. Повишаване на ефективността на екипния начин на работа на училищно ниво, 

включително за планиране и реализиране на проекти и конкретни действия за изграждане на 

функционална и модернизирана физическа среда, с обогатяване и актуализиране на 

дидактическите средства и ресурси, подпомагащи предоставяното обучение по избраните 

професионални направления, професии и специалности. 

 


