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I.Предвидени  източници за финансиране дейностите в ПГССХВТ „Ангел 

Кънчев” 

 

1.Собствени средства от бюджета на училището: 

 - обхващат планираните парични средства, които се получават ежегодно през периода 

на действие на стратегията. 

2.Средства от собствени приходи на училището: 

включват очакваните постъпления в бюджета на училището от реализирана земеделска 

продукция и Очаквани категории за правоспособност за управление на земеделска 

техника. 

3.Финансирания: 

- обхващат очакваните за периода целеви средства от участие в национални и други 

програми за финансиране на дълготрайни активи или за финансиране на текущата 

дейност на гимназията. 

4.Очаквани средства от дарения 

 

II.Разпределение на източниците на финансиране по дейности: 

 

 

 



№                            Дейност       Финансиране        Срок 

1. Изготвяне и актуализация на 

основните училищни документи в 

съответствие със ЗПУО и ДОС: - 

планове, правилници, училищни 

учебни планове;  

 

- мерки за подобряване на 

учебните резултати, програма за 

превенция на отпадането; 

Делегиран бюджет Ежегодно в 

началото на 

учебната 

година 

 

 

 

постоянен 

2. Подкрепа за личностното развитие 

на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска - ранно 

идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище.   

Не се финансира  

постоянен 

3. Сътрудничество с фирми и 

институции за осъществяване на 

учебна и производствена практика, 

както и работа в реална работна 

среда (дуална система на 

обучение) 

Не се финансира 15.09.2022 – 

30.06.2023 g. 

4. Провеждане на вътрешно-

училищни състезания по 

професии. 

Участие в регионални и 

национални състезания по 

професии. 

Делегиран бюджет м.февруари 

5. Участие в организацията и 

провеждането на училищни 

дейности и кампании, свързани с 

исторически събития или 

обществено значими инициативи. 

Делегиран бюджет ежегодно 

6. Повишаване ролята на 

Ученическия съвет при 

организиране и осъществяване 

дейността на училището.  

Участие на представители на 

ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и вземане 

на управленски решения, както и 

при отчитане на резултатите от 

образователния процес.  

Не се финансира постоянен 

7. Целенасочена работа по класове 

за:  

- безопасност на движението; 

Не се финансира ежегодно 



 - действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари;  

- начално военно обучение в IX и 

X клас; 

 - поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

8. Участия в общински и районни 

спортни състезания, съгласно 

изготвен спортен календар на 

Община Разград. 

Национален проект за 

финансиране 

ежегодно 

9.  Провеждане на училищна 

политика и разработване на 

програма за превенция на 

агресията и негативните прояви 

сред учениците. 

Не се финансира постоянен 

10. Сформиране на екип за подкрепа 

за личностното развитие на 

учениците, за които са 

идентифицирани: 

- ученици със СОП. 

Не се финансира 15.09.2022 

11.  Организиране на учениците в 

групи по занимания по интереси, 

стимулиращи техните творчески 

способности.  

Участие на ученици и ученически 

отбори в състезания, конкурси.  

Делегиран бюджет постоянен 

12. Модернизиране на материалната 

базата по проекти и национални 

програми 

Делегиран бюджет, 

финансови програми 

постоянен 

13. Осигуряване на условия и 

възможности за усъвършенстване 

и обогатяване на компетентностите 

на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната 

работа и за кариерно развитие чрез 

въвеждаща и продължаваща 

квалификация в зависимост от 

потребностите, целите и 

съдържанието на обученията: 

 - вътрешноинституционална 

квалификационна дейност – не по 

малко от 16 академични часа 

годишно за всеки педагогически 

специалист; 

 - междуинституционална 

квалификация под формана на 

методически семинари, лектории, 

дискусионни форуми, открити 

Делегиран бюджет, 

собствени средства 

постоянен 



практики, споделяне и насърчаване 

на иновации; 

 - участие в квалификационни 

форми на специализирани 

обслужващи звена, висши училища 

и научни и обучителни 

организации, не по-малко от 48 

академични часа за период на 

атестиране за всеки педагогически 

специалист. 

14. Усъвършенстване на системата от 

взаимовръзки и обратна 

информация - „училище-

семейство“: 

- установяване на система от 

форми и средства за 

сътрудничество и взаимодействие 

с родителите: родителски и 

индивидуални срещи, 

индивидуални консултации и др. 

Не се финансира постоянен 

15. Създаване на ефективни планове и 

протоколи за действие при 

възникнали обстоятелства като 

пандемии, бедствия, аварии и др. 

Делегиран бюджет, 

собствени приходи 

постоянен 

16. Участие в съвместни проекти с 

бизнес партньори 

Делегиран бюджет, 

финансови програми 

постоянен 

17. Участие в национални проекти. Делегиран бюджет постоянен 

18. Провеждане на училищни 

тържества съгласно Годишния 

план на училището. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

всяка учебна 

година 
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