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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
ВУ

Висши училища

ДИПКУ

Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

ДГ

Детски градини

ДЗИ

Държавен зрелостен изпит

ЗПУО

Закон за предучилищното и училищното образование

КТД

Колективен трудов договор

КК

Ключови компетентности

МС

Министерски съвет

МОН

Министерство на образованието и науката

НВО

Национално външно оценяване

НСИ

Национален статистически институт

ОДК

Общински детски комплекс

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ПКС

Професионално квалификационна степен

ПН

Професионално направление

ПУО

Професионална учебна общност

РУО

Регионално управление на образованието

РЦПППО

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

ЦОПУО

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

ЦОУД

Целодневна организация на учебния ден

ЦПЛР

Център за подкрепа за личностно развитие
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1. КРАТКО РЕЗЮМЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Настоящата Стратегия за предучилищно и училищно образование на Община Варна е
изготвена за периода 2021 - 2025 г. Стратегията задава рамката, в която се провежда
политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления,
целите и мерките за развитие на системата на образованието в общината и е естествено
продължение на одобрената стратегия от 2016 г.
Стратегическият документ е резултат от прегледа на социално-икономическите фактори,
оказващи влияние върху развитието на града и образованието, мерки и действия за
тяхното успешно прилагане.
Тенденциите, заложени в документа, са пряко съобразени с европейските политики в
областта на образованието и с националните приоритети, разписани в политическите
документи за развитие на Европа и Национална програма за развитие на Република
България. Стратегията е насочена и към подобряване на достъпа и повишаване на
качеството на образованието и обучението; качествените характеристики на работната
сила; осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез
осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност,
спрямо потребностите на пазара на труда; модернизиране на образователната система.
Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образованието в Община Варна
е документ, който се преразглежда на всеки пет години, а необходимите промени могат да
се разглеждат и компенсират при следващите й актуализации.
Документът е разделен на пет основни части:


Първата част представлява преглед на ключови социално-икономически фактори,
оказващи влияние върху развитието на община Варна и образованието. В тази част е
анализирана детайлно системата на предучилищно и училищно образование в няколко
различни аспекта:
кадрова
обезпеченост и
квалификация,
сграден
фонд,
образователни технологии, ИКТ и дигитализация. За целта са използвани данни от
проучване, проведено под формата на комплексни въпросници с всички
заинтересовани страни.



Втората част анализира силните и слабите страни, възможностите и рисковете пред
предучилищното и училищното образование на Община Варна за периода 2021 - 2025
г.



Третата част съдържа визията и принципите за развитие на предучилищното и
училищното образование в Община Варна.



Четвъртата част е свързана с целите пред предучилищното и училищното образование
в Община Варна към 2025 г. и отвъд.



Петата част включва образователните приоритети и мерки на Община Варна за
периода 2021 – 2025 г. Те са пряко съобразени с европейските политики в областта на
образованието и с националните приоритети.
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2. УВОДНА БЕЛЕЖКА
Основната цел на настоящата Стратегия за развитие на образованието в Община Варна за
периода 2021 – 2025 година е да изгради съвременна визия за развитие на образованието
в една от най-проспериращите общини в България. Стратегията съдържа конкретни цели,
области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които
обединяват целите на местното управление и нуждите на гражданите и бизнеса.
Стратегическият документ е резултат от прегледа на социално-икономическите фактори,
влияещи върху развитието на града и на образованието, предприетите мерки и действия
за тяхното успешно прилагане и реализиране. Стратегията съдържа анализ на общинската
образователна система и новите моменти, въведени с влезлия в сила от 01.08.2016 г.
Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/.
Настоящата Стратегия надгражда добрите традиции, заложени в предходната
образователна стратегия за периода 2016 – 2020 г. и съчетава регионалните с
националните и европейски политики в областта на образованието.
Съчетаването на добра образователна среда, квалифицирани и мотивирани образователни
специалисти са в основата на качествено образование и определят целите ни за
утвърждаване визията на нашата община като „Варна-град на знанието“.
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3. ПРЕДУЧИЛИЩНО
И
УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ
В
ОБЩИНА ВАРНА: СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ
И ТЕНДЕНЦИИ
Община Варна е разположена в източната част на Варненска област върху площ от 237,5 кв.
км. На изток общината граничи с Черно море, на север - с община Аксаково, на запад - с
общините Аксаково и Белослав, на юг - с община Аврен. Център на Община Варна е град
Варна, морската столица на България. В община Варна има обособени 5 градски района:
"Одесос", "Приморски", "Младост", "Владислав Варненчик" и "Аспарухово" и 5 кметства:
Тополи, Каменар, Казашко, Звездица и Константиново.

3.1 Икономиката на Община Варна, ключови социално-икономически
тенденции 2021 – 2025 година
Варна е най-големият икономически център в Североизточна България. В града е налице
много добра образователна инфраструктура, което способства за създаването на кадри,
намиращи своята реализация в стопански отрасли като корабоплаване, информатика,
финанси, банково дело и медицина.
С оглед Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование в община
Варна да бъде максимално приложима, е необходимо да се направи анализ на текущото
състояние на местната икономика.
За 2018 г. икономиката в област Варна е произвела брутен вътрешен продукт (БВП) на човек
от населението в размер на 15 хил. лв. Той надвишава стойностите в други икономически
центрове като Пловдив и Бургас. За последните две години ръстът на горепосочения
показател е 22% по-висок за област Варна в сравнение с останалите две области.

Графика 1. БВП на човек от населението, 2016 - 2019 г.
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Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението намира ясно
отражение в увеличаване на брутния паричен доход на лице от населението в oбщина
Варна. За периода 2016–2019 г. в област Варна средната брутна заплата кумулативно е
нараснала с 25%.

Графика 2. Средна брутна заплата в Община Варна, 2016 - 2019 г.

Географското разположение на община Варна води
икономика. В промишлените предприятия в община
около 1 млрд. лв., от които над 220 млн. лв. са
предпоставка за ключовата роля на сектора е
функциониращи предприятия в него. В община Варна
добре оборудван кораборемонтен завод в страната.

до голямо разнообразие в нейната
Варна се произвежда продукция за
в сектор „Корабостроене“. Основна
наличието на приблизително 100
е позициониран най-големият и най-

Двата сектора с най-голямо значение за икономиката на община Варна са „Строителство“ и
„Търговия“. Съвкупно те формират приблизително 2,8 млрд. лв., което съставлява 35% от
икономиката на Общината. В тях са заети около 39 хил. души.
В сектор „Транспорт“ в община Варна се генерират над 900 млн. лв., като пряко ангажирани
са над 8,5 хил. души. Приходите се дължат до голяма степен на товарния морски и
автомобилен транспорт. В сектор „Транспорт“ в община Варна се намира най-голямата
корабна компания в България.
В последните няколко години с най-голяма динамика се характеризира секторът, свързан с
информационните технологии и услуги. Сред основните предпоставки за неговото развитие
са добрата образователната инфраструктура, квалифицираната работна ръка, развитието на
летище Варна и поетапното завършване на магистрала „Хемус“. В сектора, свързан с
информационните технологии и услуги, се формира най-високата добавена стойност на един
нает в община Варна, като тя надхвърля 55 хил. лв.
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Таблица 1. Показатели на предприятията в Община Варна (избрани сектори, 2018 г.)

Позитивният икономически растеж в община Варна и наличието на голям брой индустрии
изискват подготвени кадри в различни области и с различни умения и компетентности. Това
налага постоянно и устойчиво развитие на образователния сектор в града, за да могат да се
посрещнат нуждите на развиващата се икономика на общината. Настоящата стратегия за
развитие на образованието обхваща в себе си от предучилищно до гимназиално
образование. В допълнение в нейния фокус попадат всички социални и етнически групи в
т.ч. тези, които са част от социалноуязвимите общности.

Графика 3. Относителен дял на бедните в област Варна, 2014 – 2018 г.

На база данни от Националния статистически институт/НСИ/ за последните пет години,
процентът на населението, което живее в бедност в област Варна е с низходяща тенденция,
при запазване на един постоянен процент за страната. Това се дължи в голяма степен на
икономически подем и инвестиции в района през този период. В рамките на същия период
при линията на бедността се наблюдава паритет в данните за 2015 г. През следващите
години е налице лек изпреварващ темп за област Варна, достигайки до 441 лв.
средномесечен размер за едно лице, спрямо 413 лв. за България.
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Графика 4. Линия на бедност (средномесечен размер) в област Варна, 2014 – 2018 г.

3.2 Население и демографски тенденции в община Варна
Община Варна е третата по големина в България с население от 345 151 души за 2019 г. От
2010 г. броят на жителите в община Варна постепенно се увеличава. Това увеличение на
населението в общината се дължи основно на механичен прираст. За последните 10 години
(от 2010 година насам) броят на заселилите се в общината надвишава броя на изселилите
се, като по този начин прирастът в абсолютни стойности е 4 824 души.

Графика 5. Население на Община Варна, 2010 – 2019 г.
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Графика 6. Механичен прираст на населението на Община Варна, 2010 – 2019 г.

Демографското развитие на област Варна до 2030 г. показва, че не се очакват значителни
демографски промени. Това налага да се повиши производителността на заетите лица в
различните икономически сектори в община Варна, с цел да се запази и/или увеличи
позитивното развитие на местната икономика. Повишаването на производителността може да
бъде постигнато предимно чрез повишена квалификация на работниците и инвестиции в
нови информационни технологии и услуги.

Графика 7. Прогноза за населението на област Варна, 2020 – 2030 г.

Според изследването „Градове и техните функционални урбанизирани ареали в Република
България“, проведено от НСИ, град Варна се явява център на район, в който се включват
още общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Долни чифлик и Дългопол. Този район заема
четвърто място по територия и трето по население сред останалите райони.
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Съобразно времевия обхват на изследването, равнището на раждаемост е около 10.83‰,
което е над средното за страната. Тоталният коефициент на плодовитост е 1.44 деца. В
резултат на миграционните процеси населението в района средногодишно нараства с 200
души, или коефициентът на механичния прираст на населението е 0.48‰. Интензивността
на двата миграционни потока са съответно 15.75 и 15.27‰. Показателите за естественото
движение на населението в градския център са по-добри от тези за периферията.
Характерна особеност е, че в град Варна коефициентът на раждаемост е по-висок - 11.01‰,
но тоталният коефициент на плодовитост е по-нисък - 1.36 деца.
Позитивното демографско развитие на горепосочения район и включените в него общини,
благоприятства необходимостта от създаването на редица профилирани и специализирани
учебни заведения в сферата на средното образование.

Графика 8. Структура на населението според трудоспособната възраст в Община Варна, 2010
- 2019 г.

От графиката е виден ясен темп за нарастване на населението в под трудоспособна възраст
в община Варна в последните 9 години. Това налага да се направят конкретни прогнози за
приблизителния брой деца и ученици, които ще бъдат обхванати от системата на
задължителното предучилищно образование и задължителното училищно образование до 16годишна възраст. По отношение правилното планиране на местата в детските градини и
училищата в община Варна в следващите 5 до 10 години от изключително голямо значение е
броят на децата в четири възрастови групи: 0-1г., 1-4г., 5-9г., и 10-14г. От тяхното
положително развитие за 2019 г. може да се направи извод, че е необходима оптимизация
на съществуващия сграден фонд.
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Графика 9. Възрастова структура на населението на Община Варна, 2019 г.
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На база резултатите от последното официално преброяване на населението от НСИ през
2011 г. може да се обобщи, че в етническия състав на населението на община Варна е
налице по-висок относителен дял на българската етническа общност - 88%, срещу 84,8%
средно за страната. Прави впечатление ниският дял на турско население - 7% срещу 8.8%
за страната и много по-ниският дял на населението от ромската етническа група - 3%, срещу
4.1% за областта и 4,9% за страната. Българската етническа група преобладава във всички
населени места на общината с изключение на село Каменар, където преобладава ромската
етническа група. Териториалното разпределение на ромското население в община Варна се
характеризира със струпване на компактни ромски общности в няколко района: с. Каменар,
в р-н „Одесос" /т. нар. квартал „Максуда"/, в р-н „Вл. Варненчик" /т. нар. „Гъбена махала"/ и
в район „Аспарухово“.

Графика 10. Самоопределяне на жителите на Община Варна по етнически признак, 2011 г.

По данни на последното официално преброяване на населението от НСИ през 2011 г. се
вижда, че приблизително 12% от населението на община Варна се самоопределя с майчин
език, различен от български. Това налага специфичен подход за интеграция на тази част от
населението и адаптиране на образователната методика, с цел преодоляване на
потенциалните трудности за удовлетворяване на съответните образователни нужди.

Таблица 2. Реализирани по проекти по програма на Община Варна за приобщаващо
образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно
социално положение, 2016 – 2020 г.
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В Община Варна ежегодно се реализира програма за приобщаващо образование на деца и
ученици от различни етнически групи. Тя дава възможност на училища и детски градини да
разработят свои проекти за приобщаване на тези групи към българския език и традиции.
За периода 2016 - 2020 година в програмата са се включили активно СУ „Ел. Пелин” и СУ „Л.
Каравелов”. Проектите на тези училища обхващат деца и ученици билингви/роми. Активно
участие в програмата демонстрират ОУ „Д. Войников” и ДГ „Боров кът” в село Каменар. СУ
„Св. Кл. Охридски” със своя проект „Фолклорна дъга” успешно приобщава ученици от
различни етноси. В училището се обучават и приобщават ученици от Армения, Израел,
Украйна, Русия, Молдова, Германия, Гърция, Полша, Казахстан, Турция, Исландия, Иран,
Судан, Австралия, Испания и Италия. Детайлна информация за реализираните суми по
отделни проекти може да бъде намерена в приложената по-горе таблица.

Графика 11. Население в Община Варна с майчин език, различен от български, хил. жители

На база направено последно преброяване от НСИ през 2011 година в Община Варна е
установено, че 30% от трудоспособното население са висшисти т. е. 53 хиляди души. Със
средно образование са 46% от трудоспособното население или 81 хиляди души.
Неграмотните на територията на общината представляват 1% от населението, като този
процент е нисък в сравнение с наблюдаваното явление в национален мащаб.
Прегледът по степен на завършено образование и етническа група показва високо ниво на
необразованост при ромите в сравнение с другите жители на общината. Приблизително 18%
от гражданите от ромската етническа група не са посещавали никога училище, докато тези
проценти при гражданите от турска или българската етническа група са много по-ниски, 4%
и 0.01%.
В допълнение, най-висок е процентът на ромите с начално образование - 27.6%. На
следващо място се нареждат тези с основно образование - 25.6%. На трето място
респективно са ромите със средно образование - 5.3%. На последно място са висшистите 0.5% /16 човека/. За сравнение, при гражданите от турската или българската етническа
група процентите са по-високи, 9.5% и 32%.
Горепосочените данни потвърждават, че основната цел на екипите на детските градини,
училищата, общинската администрация и неправителствените организации трябва да остане
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максималното обхващане на подлежащите от четиригодишна възраст в детска градина и
училище. Всички заинтересовани страни се обединяват и около необходимостта от
задържането на децата и учениците в училище и постигането на степен на образование,
която да гарантира професионална активност и социално включване в обществото.

3.3 Предучилищна и училищна образователна система и тенденции в
Община Варна
Настоящият преглед и анализ на състоянието на системата на варненското образование
обхваща периода 2016 - 2020 година. Изследвани са основните компоненти на политиката за
образование, съобразно правомощията на общината, като е представено настоящото
състояние, постиженията, тенденциите и очертаващите се насоки за действие.
В община Варна инфраструктурата на образованието включва обекти на пълната гама от
образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование,
заложени в ЗПУО.
Интитуциите за предучилищно обучение са детските градини, които се разделят на общински
и частни, а училищата са държавни, общински и частни. В училищата могат да се разкриват
и подготвителни групи за деца на 5 и 6 години.
В зависимост от подготовката, училищата са специализирани и неспециализирани.
Неспециализираните от своя страна, в зависимост от етапа или степента на образование,
могат да се разделят на начални (I-IV клас включително), основни (I-VII клас включително),
гимназии (VIII-XII клас включително), обединени (I-X клас включително) и средни (I-XII
клас включително).
Гимназиите, според съдържанието на подготовката, могат да са профилирани и
професионални. В областта на спорта, изкуствата, културата и за нуждите на
вероизповеданията, учениците се подготвят в специализирани училищата. Те могат да бъдат
спортни училища(V-ХІІ клас включително), училища по културата(I-ХII клас, V-ХII клас или
VIII-ХII клас включително), училища по изкуствата(І-ХІІ клас, V-ХІІ клас или VІІІ-ХІІ клас
включително).
Съобразно формулировка в Закона за предучилищното и училищното образование, в
структурата на образователната система в Република България са дефинирани следните
видове образование: предучилищно, основно, средно и висше образование.
Предучилищното образование включва деца от 3 годишна възраст до постъпването им в
първи клас (6-7 години). Неговата основна цел е да изгради у децата умения и ценности за
училищна среда. Предучилищната подготовка на децата е задължителна и се организира в
подготвителни групи в детските градини или в подготвителни групи в училище.
Училищното образование в нашата страна започва от 7 годишна възраст. Допуска се
шестгодишните деца да постъпят в училище по преценка на родителите/настойниците. Този
тип образование, в зависимост от своята степен, се дели на основно и средно.
Основното образование се придобива в два отделни етапа - начален и прогимназиален. При
началния етап децата се обучават от I до IV клас включително, а при прогимназиалния - от V
до VII клас включително.
Средното образование се осъществява от VIII до XII клас в два етапа - първи гимназиален
етап VIII – Х клас и втори гимназиален етап ХI – XII клас. То може да бъде общо,
профилирано и професионално, според подготовката на училищното образование.
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3.3.1 Предучилищно образование
Според ЗПУО, предучилищното образование се осъществява от детските градини, а
задължителното предучилищно образование и от училищата, които могат да осигурят
условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за
предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда
и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
Към края на третото тримесечие на 2020 г. на територията на община Варна общият брой на
детските градини е 58. От тях 51 са общински, а 7 са частни детски градини.

Графика 12. Разпределение на детските градини по райони в Община Варна, 2020 г.

За подпомагане на семействата в община Варна при отглеждане на деца до тригодишна
възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие са
сформирани яслени групи в 18 детски градини. Тяхното разпределение по райони може да се
види в по-долу приложената графика.
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Графика 13. Разпределение на яслените групи по райони в Община Варна, 2020 г.

На база чл. 53, Приложение 7 от Наредбата „За финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование” от 2017 година, максималният брой деца в
една група е 23. В детски градини, които прилагат системата на делегираните бюджети,
броят на децата в група може да бъде 10 % над норматива за максимален брой.

Графика 14. Капацитет и записани деца в детски градини в Община Варна, 2014 - 2020 г.

От горепосочените данни се вижда, че в периода 2014 – 2019 г. средният брой деца в една
група е 26.5 за всички деца и всички групи на територията на община Варна. Това показва
запълване на капацитета на общинските детски градини и средно надвишаване на
нормативния максимум.
С цел да се получи баланс в броя деца в група като цяло, в т.ч. и в конкретни детски
градини, за постигане на ключовите компетенции за успешно започване на I-ви клас, се
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налага оптимален контрол върху големината на групите. По този начин няма да се повлияе
негативно върху качеството на работа и възможността да се работи индивидуално с всяко
едно дете от страна на педагогическите специалисти в предучилищното образование.
През последните 3 години броят на записаните деца в детските градини в община Варна се
запазва на едно постоянно равнище. Това налага да се поддържа сравнително постоянен
брой на наличните места в детските градини в общината, с цел да се отговори на търсенето
на подобен тип услуга от страна на гражданите.

Графика 15. Брой места в детските градини на 100 деца в Община Варна, 2014 - 2020 г.

Според Закона за предучилищно и училищно образование, предучилищното образование в
Република България е задължително за всички деца през последните 3 години преди
постъпването им в I клас. То се осъществява както в детските градини, така и в
подготвителните групи в училищата. През учебната 2020/2021 г. 527 деца се обучават в
подготвителни групи в 17 училища в община Варна.
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Брой деца в
Брой деца в
Общ брой деца в
подготвителна група на подготвителна група на
Училище
подготвителна
възраст 5г.
възраст 6г.
група
Целодневна Полудневна Целодневна Полудневна
ОУ „Йордан Йовков”
18
18
ОУ „Константин Арабаджиев”
6
25
31
ОУ „Отец Паисий“
6
13
19
ОУ ”Св.Ив.Рилски”
21
18
39
ОУ „Цар Симеон І”
22
22
III ОУ “Ангел Кънчев“
44
44
ОУ „З.Стоянов“
20
20
ІІ ОУ „Н. Йонков Вапцаров”
15
20
35
ОУ „Черноризец Храбър”
20
20
ОУ „Панайот Волов“
4
6
6
СУ „Елин Пелин”
8
16
24
СУ “Неофит Бозвели“
16
27
27
СУ „Димчо Дебелянов“
12
31
43
VІІ СУ „Найден Геров“
46
46
СУ „Любен Каравелов”
22
21
43
ОУ „П.Р.Славейков“
48
48
ОУ ”Добри Войников” - Каменар
22
22
Общо
41
69
142
275
507
Таблица 3. Брой деца в подготвителни групи в целодневна и полудневна организация по
училища в Община Варна, 2020 г.

При съпоставка с предходните две учебни години, 2018/2019 г. (622 деца) и 2019/2020 г.
(588 деца), е налице намаляване броя на записаните деца в подготвителни групи в
общинските училища в община Варна. Тази тенденция е в резултат на увеличените
инвестиции в осъвременяване на сградния фонд на детските градини.

Графика 16. Брой деца, записани в подготвителна група в общинските училища по райони на
Община Варна, 2018 - 2020 г.
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В рамките на последните няколко години Община Варна извърши значително
осъвременяване на сградния фонд на детските градини. Сградите „тип бараки“ в ДГ №10
"Карамфилче" и ДГ №23 "Иглика" се събориха и на тяхно място се изградиха нови сгради.
В ДГ №13 "Мир" старата къща е съборена и на нейно място е построена нова сграда.

Снимка 1. Екстериорен изглед на фасада и площадка за игра на ДГ №10 "Карамфилче"

Снимка 2. Екстериорен и интериорен изглед на ДГ №23 "Иглика"

Снимка 3. Екстериорен и интериорен изглед на ДГ №13 "Мир"
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В един от най-гъсто населените райони „Приморски“ на общински терени се построиха 2
нови филиала - „Жирафче“ за 6 групи към ДГ №17 "Д-р Петър Берон" и филиал „Бисерче“
за 5 групи към ДГ №18 "Чайка".

Снимка 4. Екстериорен изглед на фасада и площадка за игра на ДГ №17 "Д-р Петър Берон“
филиал „Жирафче"

Снимка 5. Екстериорен и интериорен изглед на ДГ №18 "Чайка" - филиал "Бисерче"

По ОП „Региони в растеж“ се извърши пълен ремонт на ДГ №1 "Светулка", ДГ №41 "Първи
юни" и филиала на ДГ №12 "Ян Бибиян". В заключителен етап е и основният ремонт на
сградата на бившия вече „Дом за медико-социални грижи“, който ще стане филиал за 4
групи към ДГ №17 "Д-р Петър Берон".

28
Ω

Снимка 6. Екстериорен изглед на ДГ №1 "Светулка"

Снимка 7. Екстериорен изглед на ДГ №41 "Първи юни"

Благодарение на усилията на Община Варна по програма „Изграждане, пристрояване и
надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини за периода 2020 - 2022 г.“
на МОН, са одобрени за финансиране 3 нови детски градини, 3 пристройки към
съществуващи детски градини, 3 нови училища и 3 пристройки към съществуващи
училища. Общата стойност на безвъзмездното финансиране е в размер на 31,2 мл н. лв.
Съфинансирането, което трябва да се осигури от Община Варна, с оглед реализацията на
горепосочените обекти е в размер на 14,8 млн. лв.
Построяването на нови сгради за детски градини и разширението и реконструкцията на
съществуващи ще намали недостига на свободни места в тях и ще създадe предпоставки
за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата,
навършили 4-годишна възраст. Успоредно с това, поетапното изграждане на нови
училища и разширяване и реконструкция на съществуващите ще спомогне за въвеждане
на организация на учебния ден на едносменен режим в училища, при които няма
създадени условия за такава организация.
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Успоредно с наличието на достатъчно места в детските градини в община Варна ,
положителен елемент е и намаленият размер на таксите за посещение в детските градини
за деца в подготвителни групи – от 48 лева на 40 лева. Те са регламентирани с
последните изменения на Наредбата на Общински Съвет – Варна с Решение 496-1 от
30.12.2020 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Варна.

Таблица 4. Такси за посещение на детски градини в Община Варна

Според същата Наредба и създаденият нов член 34а, не се заплаща такса за дейностите
по хранене на децата в задължителното училищно образование, осъществявано от
общинските детски градини за:
1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на сто намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. Деца на неизвестни родители;
3. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на
загинали в изпълнение на служебен дълг;
4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата
за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на МС от 05.05.2010
г.(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.), които са настатени в общински детски градини;
5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не
са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2
от Закона за лицата и семейството), лицето продължава своето средно образование,
поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме
за „дете“ по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Варна;
6. Деца - сираци, или деца с един родител;
7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
8. Деца на които един от родителите е студент редовно обучение;
9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за
отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;
10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно
приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020 г.;
11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за
предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност,
определена с Постановление на Министерски съвет.
Наличието на групи граждани, които имат право да не заплащат такси, подчертава стремежа
на общинската администрация да позволи максимално широк кръг деца да посещават
детските градини.
Педагогическите специалисти в общинските детски градини в Община Варна за 2019/20 г. са
992 в т.ч. детски учители. За последните 3 години не е налице голямо колебание в щата,
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което показва неговата правопропорционална зависимост от броя деца, записани в детските
градини.

Графика 17. Педагогически специалисти, назначени на щат в детските градини в Община
Варна, 2014 - 2020 г.

Средната заплата на педагогическите специалисти в общинските детски градини в община
Варна към 01.10.2020 г. е около 1 450 лева, което показва значителен ръст в рамките на
последните години, тъй като съгласно последните изменения в Наредба № 4 „За нормиране и
заплащане на труда“, минималният размер на основната месечна работна заплата на
педагогически специалист е в размер на 1 085 лв.
Според КТД за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-197 от
17.08. 2020 г., в чл.27 са посочени минималните размери на трудовите възнаграждения на
педагогическите специалисти, влизащи в сила от 01.01.2021 г. Техните минимални размери
са: учител-1 260 лв.; старши учител-1 300 лв.; главен учител-1 350 лв.; зам. директор-1 420
лв.; директор-1 535 лв. С влизащото в сила увеличение от 01.01.2021 година със средно 1517%, средната заплата ще надхвърли 1 600 лв.
За анализ на възрастовата структура и образователната квалификация на педагогическите
специалисти, които работят в детските градини в община Варна е използван въпросник с
наименование „Възрастова структура и образователна квалификация на педагогически
специалисти в детските градини“(вж. Приложение №1 и Приложение №2). В изследването са
взели участие 51 общински детски градини. Средната възраст на педагогическите колективи
в детските градини в община Варна се характеризира с ясен темп на нарастване. От анализа
на данните за възрастовата структура на педагогическите специалисти, които работят в
детските градини в община Варна, прави впечатление, че с най-голям дял са
преподавателите във възрастовата група между 30 и 50 годишна възраст - 464 човека, което
представлява 53%. Негативна е тенденцията за намаляване броя педагози до 30 годишна
възраст, който са само 52 човека или 6% от общия брой. За сравнение, групата на
педагогическите специалисти в детските ясли и градини, които са над 60 годишна възраст е
12% от общия брой т.е. те са два пъти повече от най-младата възрастова група. Необходимо
е ръководствата на детските градини и Общината да предприемат конкретни мерки за
привличане и задържане на младите учители. В противен случай ще се стигне до проблем с
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кадровата обезпеченост на системата, поради естествените процеси на застаряване на
педагогическите специалисти и преминаването от една възрастова група в друга. Не трябва
да ни успокояват цифрите на национално ниво, където възрастовата структура на
педагогическите специалисти има идентични тенденции.

Графика 18. Възрастова структура на педагогически специалисти в детските градини в
Община Варна и България, 2020 г.

На база получените данни за образователно-квалификационната степен на педагогически
специалисти в детските градини е видно, че нивото е много високо. Причината за това е
обстоятелството, че с магистърска степен са 596 човека, с бакалавърска степен са 217
човека, а с най-малък брой са професионалните бакалаври- 64.

Графика 19. Образователен профил на педагозите в детските градини в Община Варна, 2020 г.

Анализирайки получените данни от попълнения въпросник „Възрастова структура и
образователна квалификация на педагогическия персонал в детските градини“ (вж.
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Приложение №2) за притежаване на професионално-квалификационна степен от
педагогическите специалисти в детските градини, могат да се изведат долупосочените
изводи.
Най-голям брой педагогически специалисти в детските градини, притежаващи ПКС, са тези с
IV степен - 259 лица. След тях се нареждат лицата с V степен - 180 броя. Най-малък е броят
на преподавателите с I степен - 42 лица, но това се обяснява с големите изискванията за
притежаване на най-високата степен. Основният извод, който може да се направи е, че
усилията трябва да бъдат насочени към педагогическите специалисти, които не притежават
степен, защото те са голяма група - 246 човека. Решението на този проблем ще допринесе за
повишаване нивото и качеството на образователния процес в детските градини на община
Варна.

Графика 20. Разпределение на преподавателите в детските градини в Община Варна по
професионална - квалификационна степен, 2020 г.

С цел определяне актуалния статус на сградния фонд на детските градини в община Варна
бе създаден въпросник с наименование „Сграден фонд на детски градини“ (вж. Приложение
№3). Той съдържа 41 въпроса от затворен и отворен тип. В изследването са взели участие
общо 51 общински и 2 частни детски градини.
На база дадените отговори към края на 2020 г., приблизително 90% от детските градини се
помещават в сгради, които са общинска собственост. Останалите 10% (5 бр.) от детските
градини се помещават в частни сгради, със сключен договор за наем. В район „Одесос“ това
са ДГ №4 „Теменужка” и ДГ №6 "Палечко", където има и яслена група. В район „Младост“ ДГ №27 "Успех", в район „Аспарухово“ е ДГ №46 "Горска приказка" и в с. Тополи е ДГ №51
"Ран Босилек".
Част от детските градини - 15 бр., са с филиали, които могат да бъдат и повече от един за
определени детски градини. Филиалите се помещават в нови самостоятелни сгради, нови
корпуси, къщи или блокове. (вж. Приложение №4).
Подобряването на материалната база на детските градини в община Варна изисква
целенасочени и последователни мерки. Сградният фонд на детските градини е създаван по
различно време, като 83% от детски заведения са построени в периода преди 80-те години
на ХХ-ти век. Голяма част от сградите на детските градини са преминали през различни
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етапи на саниране и реконструкция през последното десетилетие.

Графика 21. Профил на детските градини в Община Варна според година на построяване

След 2007 година в община Варна има построени 4 изцяло нови детски градини - ДГ „Морски
свят”, ДГ „Слънчева дъга”, ДГ „Делфинче” , ДГ „Златно зрънце”. Изградени са изцяло нови
корпуси в 10 детски градини – ДГ „Светулка”, ДГ „Ален мак”, ДГ „Карамфилче”, ДГ „Мир”, ДГ
„П. Берон”, ДГ „Чайка”, ДГ „Калина Малина”, ДГ „Иглика”, ДГ „Маргаритка”, ДГ „Детски свят”,
ДГ „Люляче”, ДГ „Хр. Ботев”.
Общата застроена площ на общинските детските градини във Варна е 64 898 кв. м., а
дворната площ е 296 832 кв. м.
Детските градини разполагат с различен брой детски площадки. Техният общ брой е 375 бр.,
като 39% (145) от тях са с ударопоглъщаща настилка. В допълнение има изградени 18
площадки за безопасност на движението по пътищата. Целта на тези площадки е децата
подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите
средства за организация и регулиране на движението.
В рамките на проект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и
спорт“ Община Варна е подпомогнала изграждането на 49 детски площадки, като в проекта
са взели участие 12 детски градини през 2019 и 2020 година и са инвестирани общо 1 622
866 лв. Проектът дава възможност на детските градини – общинска собственост, да
кандидатстват за съфинансиране в размер до 70 % от стойността на изграждането или
ремонта на 1 детска площадка.
В детските градини на територията на община Варна са обособени 414 помещения за
занимания, от които 63 са маломерни в 24 от детските градини. В допълнение те разполагат
и с 342 спални помещения, отговарящи на съвременните изисквания. Тези данни показват
наличие на добра база на общинските детски градини.
Над 73% /37 бр./ от детските градини в община Варна разполагат със зали за спорт, а 62%
от тях имат кабинети за провеждане на музикални занимания /27 бр./. С оглед подкрепа на
личностното развитие на децата, в 36 детски градини има разкрити логопедични кабинети.
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Логопедичният център в община Варна обслужва 132 групи от детските градини. Има
обособени 34 кабинета за ресурсно подпомагане, което представлява 67%. В 17 от детските
градини /33%/ има кабинети за психолози. По отношение на обезпечеността на детските
градини със здравни кабинети, само ДГ №51 "Ран Босилек", с. Константиново, не разполага с
помещение за профилактика здравето на децата, но за децата се полагат необходимите
здравни грижи. Анализът на събраната информация за броя на здравните кабинети в
детските градини на община Варна сочи, че са напълно достатъчни.
На направеното изследване са се отзовали и две частни детски градини: ЧДГ „Монтесори“ и
ЧДГ „Аз съм българче“. Те притежават застроена площ съответно 1 300 кв. м. и 300 кв. м.
Двете детски градини разполагат с по 1 спортна зала, зала за музика, кабинет за логопед,
кабинет за психолог, здравен кабинет. ЧДГ „Монтесори“ разполага с две спортни площадки,
а ЧДГ „Аз съм българче“ с четири. Представената добра материална база на тези градини
предполага ефективен образователен процес и добри резултати.
От всички 51 общински детски градини, в 39 има функциониращи кухненски блокове, които
осигуряват храна, съобразена с физиологичните норми и особености на здравословното
хранене на децата. В останалите детски градини - 12 бр., са налични разливочни, които на
този етап успешно заместват кухненските блокове, но е необходимо да се предприемат
мерки за изграждането на подобен вид съоръжение, с цел да се отговори на изискванията на
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини.
Към момента отоплението на детските градини се реализира посредством локално парно на
газьол или газ, централно топлоподаване, климатична техника и електроуреди. Делът на
детските градини, отопляващи се с газьол е сравнително висок - 62%. Това предполага повисоки разходи за 1 Kwh топлоенергия, което съчетано с необходимостта от наличие на
специално помещение за съхранение на горивото с противопожарни норми и нуждата от
постоянен контрол върху дизеловата система, правят този начин на отопление
нискоефективен. В резултат е необходимо да се изготви един по-задълбочен анализ на
възможността да се направи преход от отопление на газьол към отопление на газ.
След анализиране на данните, получени за осигурена достъпна архитектурна среда за
децата със специални образователни потребности в детските градини в община Варна може
да се твърди, че приблизително 51% от сградите на детските градини разполагат с рампи, 5
от детските градини са оборудвани с асансьори, а ДГ „Първи юни” разполага с подемна
платформа, с цел осигуряване на свободен достъп до различните кабинети, зали и
помещения.
С оглед да се определи степента на дигитализация в детските градини в община Варна бе
създаден и използван въпросник с наименование „Дигитализация в образователните
институции в община Варна“ (вж. Приложение №5). Той съдържа 13 въпроса от затворен и
отворен тип. В изследването са взели участие общо 49 общински детски градини.
На база получените отговори може да се направят следните обобщения (вж. Приложение
№6). Над 81% от детските градини разполагат със собствени домейни, което е ключов
фактор в нашето съвремие за активно онлайн присъствие. В допълнение домейните играят
значима роля при изграждането на имиджа на детските градини пред обществеността. Те
дават възможност не само за много по-добра индексация на сайтовете на детските градини
във всички по-популярни търсачки, но и за използването на собствени e-mail адреси,
популяризиращи името на конкретната детска градина.
Облачни платформи се използват от 30 детски градини, което представлява над 61% от
общия брой. Платформите с най-голямо приложение са съответно Google G suite и Училище
365. Относително голям дял имат и приложения или платформи, позволяващи на
преподавателите да излъчват на живо дадена дейност или урок в т.ч. Zoom, Facebook, Viber
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и др.
В зависимост от модела на облачната структура могат да се дефинират 4 основни вида:
публичен, обществен, хибриден и частен. Публична облачна (или външна) инфраструктура
се предлага свободно чрез интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при
поискване на всички потребители или голяма индустриална група от потребители. Подобен
вид инфраструктура се използва от 28 (двадесет и осем) детски градини, което е 57% от
всички.
Следващият по разпостранение модел на облак сред детските градини е общественият. Той
представлява инфраструктура, която се споделя от няколко организации, които формират
общност, споделяйки близки интереси като сигурност, условия за ползване, изисквания за
съвместимост и др. Обществен облак се използва от 11 детски градини.
На следващите две места се нареждат хибридният и частният облак. При първия се
позволява хостването на критично важни приложения в частния облак, докато приложенията
с по-ниски изисквания към сигурността и достъпа, се ползват в публичната част. При втория
нямаме споделяне на инфраструктура с други организации или потребители. Това е и
причината за неговата по-висока цена и ниво на сигурност. Хибриден облак използват едва
3, а частен – 7 детски градини.
В зависимост от това какъв вид облачна услуга използват детските градини, те наемат или
имат достъп до определени ресурси и софтуер. Над 71% от тях са се насочили към услугата
„Платформа като услуга“, което позволява да се наемат инфраструктура и софтуерни
приложения хоствани в облака, с цел създаване на собствени приложения.
В 12 детски градини се използва услугата „Софтуер като услуга“. При нея се плаща за
използването на определено софтуерно приложение и бази от данни. При останалите две
детски градини се използва „Инфраструктура като услуга“. В нея се включва осигуряването
на: мрежа и свързаност, сървъри и облачни изчисления. При него потребителят наема
изчислителни ресурси: RAM памет, дисково пространство и изчислителна мощ.
От 877 преподававатели в детските градини, 450 са обучени да работят с различни
дигитални платформи и приложения. От тях 71% разполагат със сертификати за успешно
преминаване през курса на обучение.

3.3.2 Училищно образование
Към началото на 2020 г. в община Варна има 67 училища, откоито 45 общински, 12
държавни и 10 частни. От тях 64 са неспециализирани училища (1 начално, 31 основни и 13
средни, 8 профилирани, 12 професионални гимназии), 2 са специализираните училища (1
спортно училище, 1 училище по изкуствата) и 1 специално (1 средно училище за деца с
нарушено зрение).
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Общински Държавни Частни
училища
училища училища
Начални училища
1
Основни училища
27
4
Средни училища
10
3
Профилирани гимназии
5
2
Професионални гимназии
2
9
1
Спортно училище
1
Училище по изкуствата
1
Специално училище
1
Oбщо:
45
12
10
Описание

Общо
1
31
13
7
12
1
1
1
67

Таблица 5. Брой училища по вид и собственост в Община Варна, 2020 г.

Съгласно ЗПУО неспециализираните училища могат да се обяват за иновативни с решение на
МС. В община Варна „иновативни” са 16 училища. Целта на проекта „Иновативно училище” е
посредством новаторски практики да се развият уменията на педагогическите специалисти
за организиране на учебния процес по нов начин. Прекият резултат, който се търси чрез
прилагането на тези новаторски практики, е повишаване мотивацията на учениците към
екипна работа, проектно-ориентирания подход и търсенето на междупредметни връзки.

Снимка 8. Интердисциплинарен урок в ОУ "П. Р. Славейков"

Анализът, който предлагаме, се основава на анкетно проучване, в което са се включили
всички неспециализирани общински и държавни училища, 2 специализирани, 1 специално
държавно училище. В проучването са се включили и 3 частни училища - ЧОУ „Монтесори”,
ЧСУ „Аз съм българче” и ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон”. Общият брой на участниците в
изследването е 61.
През последните три години не е налице голяма динамика в броя паралелки и броя на
учениците, които учат в тези училища по райони на община Варна. Налице е тенденция за
спад на броя на учениците във всички райони, с изключение на район „Приморски“. С найголеми спадове са район „Аспарухово“, както и прилежащите населени места към община
Варна - Константиново и Тополи - респективно с -11% , -25% и -10%. Причините за това са
комплексни и са израз на вътрешна и външна миграция (изселване) на семействата на
учениците, както и на възможността, която ЗПУО осигурява на родителите, а именно - избор
на училище.
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Графика 22. Брой паралелки в общообразователни, професионални и профилирани училища
и гимназии по райони в Община Варна, 2018 - 2020 г.

Графика 23. Брой ученици в общообразователни, професионални и профилирани училища и
гимназии по райони в Община Варна, 2018 - 2020 г.

Капацитетът в системата на училищното образование включва броя ученици, които могат да
бъдат обучавани при осигуряване на оптимална учебна среда. Това включва организация на
учебния процес за учениците в условия, осигуряващи достатъчно пространство за кабинети
по общообразователни и специални/професионални учебни предмети, като учебни зали,
лаборатории, кабинети за индивидуална работа с ученици по изкуства и др.
Към края на 2020 г. в град Варна приблизително 33% от училищата работят на двусменен
режим. Причините за това е големият брой ученици, които се обучават в тези училища,
ограничената площ на сградите, както и обстоя телството, че 5 двойки училища споделят 1
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сграда.
Към края на 2019 г. в специализираните и неспециализираните училища в община Варна са
ангажирани 2 430 преподаватели. В рамките на изследвания времеви интервал броят на
наетите педагози е нарастнал с 575 човека, което е ръст с приблизително 31%. Това
увеличение се дължи на въвеждането на целодневна организация на учебния ден и
приобщаващото образование, наложени от действащия Закон за предучилищно и училищно
образование.

Графика 24. Педагогически специалисти, назначени на щат в общообразователни,
професионални и профилирани училища и гимназии в Община Варна, 2014 - 2020 г.

С цел да се определи възрастовата структура и образователната квалификация на
педагогическите специалисти, които работят в училищата на община Варна е използван
въпросник с наименование „Възрастова структура и образователна квалификация на
педагогическия персонал в училищата“(вж. Приложение №7 и Приложение №8). Той
съдържа 46 въпроса от затворен и отворен тип.
Приблизително 80% от всички учители в училищата на община Варна са на възраст над 40
години. От 40 до 50 години са 929 човека, което представлява 30% от общия брой. От 50 до
60 години са 1 146 човека, което е 36% и над 60 години са 455 лица, което е 15%. Налице
е негативна тенденция на покачване на броя учители в последните три възрастови групи в
община Варна, спрямо националното равнище. При запазване на тази тенденция се очертава
над 51% от практикуващите учители през следващите 15 години да излязат от
трудоспособна възраст. Младите учители до 30 години в абсолютни цифри са 170 човека,
което представлява едва 5%, а тези до 40 години са 450 на брой или 14%. Ако тези цифри
не се променят за двете най-млади възрастови групи, това ще доведе до недостиг на кадри и
е наложително провеждането на политики за привличане на повече млади специалисти,
които да влязат в образователната система на община Варна. (вж. Графика 25).
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Графика 25. Възрастова структура на педагозите в училищата в Община Варна

В рамките на Програмата за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти
Община Варна е разработила статут за награда „Млад учител”, според който специалисти до
30 години могат да кандидатстват и да представят професионално портфолио, включително
работа с родители, участия и постижения на възпитаници. За периода 2016 - 2020 година са
наградени общо 123 млади учители.

Снимка 9. Отличени преподаватели с общинска награда "Млад учител" през 2020 г.

Съгласно разпоредбите на Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, за започване на
работа като учител в училище е нужно притежаването на професионална квалификация с
педагогически профил. Налице е хипотезата за назначаване на лице без педагогическа
квалификация, ако същата се придобие в рамките на 2 години от датата на назначаване в
учебното заведение.
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Графика 26. Образователен профил на педагозите в училищата в Община Варна, 2020 г.

От графиката е видно, че 2 476 преподаватели притежават образователна степен
„Магистър“, което представлява 77%, а с образователна степен „Бакалавър“ са 633 човека,
или 20%. Това равнище напълно съотвества на образователния профил на педагозите в
цялата страна. Професионалните бакалаври представляват едва 2% - 78 човека от общия
брой и те са основно преподаватели по практика в професионалните гимназии.
С магистърска степен „Управление на образованието” са петдесет и седем директори и зам.
директори на варненски училища и 24 други педагогически специалисти. Това показва, че
образователната система в община Варна разполага с подготвени управленски кадри в
резерв.
От целия педагогически състав, лицата които заемат учителски длъжности и имат функции,
свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучението, възпитанието,
социализацията и подкрепата на децата и учениците в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, приблизително 1618 човека (65%) са „Старши
учители“. Лицата, които са на длъжност „Главен учител“ са 71, което представлява 3% от
всички преподаватели.
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Графика 27. Разпределение по длъжности на педагозите в Община Варна, 2020 г.

Съгласно нормативната уредба - Закона за предучилищното и училищното образование и
Наредбата за приобщаващото образование на децата и учениците, училищата имат
отговорността и ресурсите да организират предоставянето на подкрепа на всяко дете и
ученик, които в даден момент може да се нуждаят от такава. Община Варна реализира
Стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2020 - 2021 година. В
резултат се проследява процеса на оценка и на дейности по обща подкрепа за всички деца и
ученици и допълнителна подкрепа за децата и учениците със СОП, с хронични заболявания,
в риск или с изявени дарби. Неделима част от този екип са ресурсните учители. Те трябва да
работят в тясно сътрудничество с останалите педагогически специалисти, учители,
психолози, педагогически съветници и логопеди. Тяхната основна функция е да подкрепят
децата и учениците със специални образователни потребности в техния образователен
процес.
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Таблица 6. Списък на училищата в Община Варна с ресурсни учители и логопеди, 2020 г.

От горепосочените данни е видно, че в 65% от училищата има назначени ресурсни учители
или старши ресурни учители. По отношение на логопедите този процент е доста по-нисък и е
в рамките на 28% и това са 17 човека, ангажирани да оказват предимно допълнителна
подкрепа на учениците. В град Варна се намира единственият в страната общински
Логопедичен център, който със своите 31 логопеда обезпечава с обща подкрепа нуждите на
образователните институции в общината.
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С оглед създаването и прилагането на политики за личностно развитие и ангажиране на
ученици при трудности в обучението, психично-здравни проблеми, отношения с връстници и
трудно поведение, е необходимо в системата на предучилищното и училищното образование
да бъдат ангажирани психолози и педагогически съветници. В 58% от училищата в община
Варна има психолози, които работят на индивидуално ниво, с група или клас, с учители,
родители и с цялата училищна общност, като фокусът на тяхната дейност е психичното
здраве на учащите се. В част от варненските училища има повече от един психолог, а в
СУзаХНИ „Константин Преславски” са 3. В 52% от училищата има педагогически съветници,
които работят повече с групата, процесите на социализация и поддържат взаимовръзки с
обкръжението на учениците и други дейности с психосоциален и педагогически фокус. В 3
училища има назначени повече от един педагогически съветник - ОУ „Цар Симеон”, СУ „Кл.
Охридски”, СУ „Г. Милев”.
Училищата са разработили годишни програми за целодневна организация на учебния ден, в
съответствие с вида и спецификата на училището. Един от изискуемите реквизити за
провеждане на целодневна организация на учебния ден е назначаването на съответните
преподаватели. В 39 от изследваните училища са ангажирани 303 учители, което
представлява над 65% от общата бройка на изследваните училища.
При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата,
спортната и административно-стопанската дейност директорът на всяко едно училище може
да се подпомага от един или няколко заместник-директори. Техните основни функции и
дейности се различават в зависимост от спецификата на училището. От графиката е видно,
че в училищата в община Варна с най-голям дял са заместник-директорите по учебната
дейност и по административно-стопанската дейност, респективно 92 и 41 лица. Съчетание от
наличието на горепосочените заместник-директори има в 35 училища. В 50% от училищата в
община Варна има назначени повече от един или двама заместник-директори по учебната
дейност.

Графика 28. Брой по видове заместник-директори в училищата в Община Варна, 2020 г.

Съгласно Наредба №15/22.07.2019г. /последно изменение от 27.11.2020г./ за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
съществуват две възможности за повишаване квалификацията на педагозите. Първата от тях
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е свързана с придобиване на професионално-квалификационни степени, а втората със
системата за придобиване на квалификационни кредити. Значимостта на проблема за
квалификацията на педагозите намери пряк израз в създаването на длъжността „Експерт
квалификация” към РУО, Дирекция „Квалификация” към МОН и информационна платформа
за „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти”.
Квалификационният кредит представлява измерител на времето, в което педагогът се е
обучавал за повишаване на квалификацията си. Той може да се придобие посредством
успешно завършване на обучение с продължителност от 16 академични часа, доклад в
специализирано издание или научно-методическа публикация в специализирано издание.
Системата от квалификационни кредити дава възможност от една страна за натрупване на
квалификационни кредити за всеки период на атестиране, с цел кариерно развитие на
педагозите, а от друга за пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода
на атестиране при промяна на местоработата.
За всеки четиригодишен период на атестиране е необходимо да се придобият не по-малко от
3 квалификационни кредита от всеки педагог или участие в не по-малко от 48 академични
часа в обучения за повишаване на квалификацията. Средствата за квалификация във всяка
образователна институция не трябва да са по-малко от 1,2% от средствата за заплати,
съгласно последния КТД. Поради извънредната ситуация с Ковид 19, първият атестационен
период беше удължен с една година и ще се осъществи през 2021г.

Графика 29. Среден брой квалификационни кредити по видове училища в Община Варна,
2016 - 2020 г.

За периода 01.08.2016 - 01.11.2020 г. придобитите кредити от педагогическите специалисти
в община Варна са 17 510.
От графиката е видно, че най-висок среден брой квалификационни кредити са налице при 7
основни училища. Сред тях с най-голям общ брой квалификационни кредити (977) за
периода 01.08.2016 г. - 01.11.2020 г. е ОУ "Антон Страшимиров", придобити от 58 техни
учители. На второ място се нареждат гимназиите с 5 квалификационни кредита, като с найголям брой е Първа езикова гимназия с 581, придобити от 83 учители. От средните училища
водещо е VII СУ "Найден Геров" с 826 кредита на 85 учители.
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придобиват последователно пет професионално-квалификационни степени. За всяка една от
степените има минимално изискуеми условия, които трябва да бъдат изпълнени с оглед
придобиванието й. Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен
полагат изпит или защитават писмена разработка. От долупосочената графика е видно, че
22% от преподавателите разполагат с първа, втора или трета професионалноквалификационна степен. Това налага необходимостта да се въведе програма за
стимулиране повишаването на квалификацията от страна на педагозите. Успоредно с
програмата могат да се анализират постигнатите резултати от учениците при Национално
външното оценяване (НВО) след VII клас и Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас
и квалификационната степен на преподавателите.

Графика 30. Квалификация на педагозите в училищата в Община Варна, 2020 г.

За осигуряване съответствие между потребностите на общинската образователна система,
педагогическата практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите
специалисти, Община Варна работи по Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите специалисти. За периода 2016-2020 година Община Варна е създала
условия, в рамките на програмата да се обучат специалисти от различни области, в това
число и ръководен състав.
Актуалният статус на сградния фонд на училищата в община Варна е обследван посредством
използването на въпросник с наименование „Сграден фонд на училищата“ (вж. Приложение
№9). Той съдържа 50 въпроса от затворен и отворен тип. В изследването са взели участие 61
държавни, общински и частни училища.
Сградният фонд на училищата е изграждан поетапно, като 71% от учебните заведения са
построени в периода преди 80-те години на ХХ в. Сградите са преминали през различни
етапи на саниране и реконструкция през последното десетилетие.

46
Ω

Графика 31. Профил на училищата в Община Варна според година на построяване

На територията на община Варна има 6 училища, които разполагат освен с основна сграда и
с филиали (допълнителни корпуси). Извън тази бройка, ОУ „Ив. Вазов” е разположено в две
сгради, които са публична държавна собственост. В общинска сграда се помещава
държавното Спортно училище „Г. Бенковски”, а в сградата на Техническия университет е
базирана Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи. От
трите частни училища, участвали в проучването, прави впечатление, че две от тях се
помещават в сравнително нови сгради (от 2010-2011г.), а ЧЕГИЧЕ „Джордж Байрон”
използва сградата на ДИПКУ.
Пет двойки училища споделят една сграда, като три от тях са в районите „Одесос” и
„Приморски”. Само 2 двойки училища използват сградния фонд равномерно, а при
останалите е неравномерно. Всичко горепосочено показва разнообразието на използвания
сграден фонд от училищата в община Варна, което поражда редица трудности при неговата
експлоатация и управление.
Площите и пространствата на изследваните училища в община Варна варират в значителна
степен, което води до различно тяхно разпределение в зависимост от вида на училището,
предвижданото обучение по класове, етапи и степени на образование. По-детайлна
информация за учебните помещения и пространства за учениците може да бъде намерена в
Приложение №10 „Сграден фонд на училищата“.
По данни от анкетното проучване разгърнатата застроена площ на училищата е 373 441 кв.
м. От тях 273 324 кв.м. е общинска, 96 024 кв.м. е държавна, 4 093 кв.м. е частна или друга
собственост.
Водеща предпоставка за пълноценното участие на всеки ученик в учебния процес е
осигуряването на достъпна архитектурна среда. Тя осигурява свободен достъп на хора с
увреждания и специални образователни потребности до сгради за обществено обслужване,
предназначени за образование, съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с
увреждания и Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания.
В над 60% от сградите на училищата в община Варна е налична подходяща инфраструктура,
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изразяваща се в покрити рампи, покривни покрития на вече изградени рампи, монтирани
платформени съоръжения, изградени асансьори, адаптирани или изградени подходящи
санитарни възли на етажите, до които има осигурен достъп за лица с увреждания, както и
довършителни дейности по маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията,
осигуряващи достъпната архитектурна среда.
Най-често изгражданото съоръжение за осигуряване на достъп до сградите на училищата е
откритата рампа. Тя е налична в 33 сгради, като в 3 отделни случая - І ОУ "Свети княз Борис
І", Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" и ПГГСД "Н. Хайтов" се комбинира с асансьор
или подемна платформа. В сградите на 18 училища има изградени санитарни възли с
достъпна среда на всеки един етаж, а в други 16 училища има подобни съоръжения само на
първия етаж.

Снимка 10. Достъпна архитектурна среда в ПГГСД "Н. Хайтов" (преди и сега)

В община Варна има 1 920 учебни помещения, от които 186 маломерни. Най-голям е броят
на маломерните помещения в IV езикова гимназия „Ж. Кюри“ – 40 броя. Това води до
сформиране на паралелки с редуциран брой ученици.
С цел да се осигури безопасна среда на децата в първи клас, в 39 от училищата в община
Варна има 127 класни стаи, които са обзаведени за първи клас и се използват само за
първокласници. Част от тях са обзаведени с модерни интерактивни панели с вграден
компютър. Това предполага отпадане на необходимостта да се закупуват допълнително
лаптопи и проектори.
Съобразно спецификата на всяко едно училище и желанието на родителите, се разработва
училищна програма за целодневно обучение на учениците от I-IV клас и V-VII клас. Този тип
обучение включва провеждането на задължителните учебни часове по учебен план,
самоподготовка, занимания по интереси и организирани форми на спорт и отдих. За целта
училищата трябва да разполагат със съответната материална база. В община Варна има
тридесет и две училища, които предлагат целодневна форма на обучение. Те са
оборудваните със 112 стаи за дейности по интереси при целодневна организация.
Съобразно нормативните изисквания, по-голямата част от училищата в община Варна
разполагат със специализирани кабинети по химия и опазване на околната среда, физика и
астрономия, биология и здравно образование, технологии и предприемачество, музика,
изобразително изкуство, компютърен кабинет, както и кабинет по езици - езикова
лаборатория. За обезпечаване на лабораторната работа по химия, училищата разполагат с
16 лаборатории, от които 6 самостоятелни и 10 като обособена част.
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Графика 32. Брой специализирани кабинети в училищата в Община Варна

С оглед създаването на специализирани кабинети за практическо обучение и съвременна
образователна среда за своите възпитаници, в единадесет училища в община Варна са
изградени мултифункционални кабинети с възможност за STEM обучение (наука (Science),
технология (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Maths)). Тези кабинети
позволяват интеграцията на ново учебно съдържание, свързано с интересите и
възможностите на учениците, като основният фокус е поставен върху върху развитието на
практически умения и креативност.
Част от кабинетите са оборудвани с хранилища, които в зависимост от възможностите на
училището са свързани с кабинета или се използва съвместно с други кабинети. По-детайлна
информация може да бъде получена от долупосочената графика.
Четири варненски училища - 2 общински и 2 държавни – МГ „Д-р П. Берон“, ОУ „Кап. Петко
войвода“, Професионалната морска гимназия „Св. Николай Чудотворец и Професионалната
гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи”, са одобрени и включени в НП
„Изграждане на училищна STEM среда“. Програмата е разработена в две категории - големи
и малки училища, като всяка категория е с различно финансиране - до 300 000 лева и до 50
000 лева. В рамките на програмата ще се създадат нови училищни центрове – интегрирана
съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства, с фокус върху
изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки
в държавните и общинските училища в страната.
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Графика 33. Брой специализирани хранилища по начин на използване в училищата, 2020 г.

Като елемент на многофунционалната зона на всяко едно училище е училищната
библиотека. Само 5 училища нямат обособена библиотека, което представлява
приблизително 8%. В 26 училища библиотеката има и обособен кът за четене. По
националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул
„Библиотеките като образователна среда”, ОУ „Капитан П. Войвода” е одобрено и е
финансирано с 6000 лева за модернизиране дейността на библиотеката си през 2020 г.

Снимка 11. Библиотека с кът за четене в СУ "Гео Милев"

За обезпечаване на часовете по физическо възпитание и спорт, в училищата в община
Варна има добре развита спортна база. Площадките и съоръженията за спорт на открито
включват почти целия спектър от открити площадки в т.ч. мултифункционално игрище,
игрище за определен вид спорт, игрище с гумирана настилка, фитнес уреди на открито,
площадка с гумирана настилка и уреди, с които разполагат голяма част от училищата.
В 56 от училищата в община Варна има физкултурни салони. При 46% от тях има съблекални
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с душове, докато при 36% съблекалните са без душове. При отделни училища
физкултурните салони са допълнени от функциониращи фитнес зали или други зали за
спорт.
В ОУ „К. Арабаджиев“, ОУ „Хр. Смирненски“, ОУ „Капитан Петко Войвода“, ОУ „Ив. Рилски“,
СУ „Н. Геров“ и СУУНЗ „Проф. Ив. Шишманов“ липсват физкултурни салони и се налага
занятията да се провеждат в пригодени за целта помещения.
От 2017 г. в община Варна е стартирал процес на поетапно изграждане на
многофукционални площадки. Към момента техният брой достига 43, като първата от тях е
изградена в двора на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“.
Специфичното е, че съоръжението с площ 411 кв.м. и височина около 5,5 метра е закрито,
което позволява да се използва целогодишно.

Снимка 12. Многофункционална площадка в МГ „Д-р Петър Берон“

В Първа езикова гимназия има изградена многофункционална спортна зала с площ 1 390 кв.
м. В нея има обособено игрище с размери 44 на 22 метра, което може да се използва за
хандбал, минифутбол, волейбол и баскетбол.

Снимка 13. Многофункционална спортна зала в Първа езикова гимназия

В СУ „П.К. Яворов“ има функциониращ закрит басейн.
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Снимка 14. Закрит басейн в СУ „П.К. Яворов“

Като ангажимент на местната власт за добре развита мрежа от спортни съоръжения, което
води до преодоляване на недостатъчната двигателна активност и неблагоприятните
тенденции в здравословното състояние на учениците и тяхното хранене, можем да отчетем
добри резултати. Община Варна полага сериозни усилия и по строителството, обновявянето
и поддръжката на спортната база.
Наличието на актова/мултифукционална зала е предпоставка за осъществяване на
пълноценни занимания по интереси и провеждане на различни събития. В 41 от варненските
училища функционират такива зали, като 30 от тях притежават и сцена. В Първа езикова
гимназия е изградена новата актова зала за културни събития, която спечели награда в
националния конкурс „Сграда на годината“, категория „Проекти, свързани с развитието на
градовете - градска среда и култура“. Тя разполага с капацитет 379 места, с осигурени
условия за достъпна среда и има забележителна акустика. Финансирането на стойност 1,3
млн. лв. е осигурено от Община Варна.
Храненето е важен аспект в развитието на подрастващите. Съобразно законовите изисквания
е необходимо всяко училище да разполага със зала за хранене и/или бюфет. Залите за
хранене могат да бъдат разделени на два отделни вида: с кухня или с разливочна. В 7
училища в община Варна има зали за хранене с кухня, докато в 29 училища залите за
хранене са само с разливочна. В 20 училища са налични помещения - бюфети, в които се
продават и/или консумират ограничен асортимент от готови и пакетирани хранителни стоки,
топли и студени сандвичи, топли и студени напитки. При 19 учебни заведения отсъстват
горепосочените съоръжения за хранене, което създава съответните неудобства при
храненето на учениците.
За доброто здравословно и психическо състояние на учениците, освен спорта и храненето,
от голямо значение е и техният отдих. В училищните сгради е необходимо да има обособена
зона за отдих, като тя може да бъде самостоятелна, или като обособена част от фоайето
и/или училищния двор. При училищата в община Варна с най-голям дял са тези, при които
имаме обособена зона за отдих в коридор, фоайе или училищния двор. Те са 26 на брой от
всички участващи в изследването, т.е. приблизително 43%. На второ място се нареждат
училищата с обособена зона за отдих в училищния двор. Те са 23 броя и представляват 38%
от всички. На последно място са училищата със самостоятелно помещение, като зона за
отдих. Те са 6 на брой и представляват 10% от общото. При анализ на данните, може да се
направи извод, че в 50% от училищата, зоната за отдих е комбинирана и включва част от
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сградата и двора.
Базирайки се на спецификата на материално техническата база, трябва да се обърне
внимание на специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван
Шишманов“ в община Варна. То е от съществено значение за развитие на обучението на
зрително затруднените деца в Севроизточна България. В него са въведени специални
програми по ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и ежедневни умения. От
изключително голямо значение е фактът, че училището е пионер във въвеждането на
програми по интегрирано обучение и ранно въздействие. Успоредно с това то поставя
началото на обучението на деца и ученици с множество увреждания.
Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ разполага
с 15 специализирани кабинета и оранжерия. Това позволява да се постига оптимално
равнище на овладяване на държавните образователни стандарти. С влизане в сила на ЗПУО
тук е създадена първата паралелка за ученици с нарушено зрение и множество увреждания
в България, за придобиване на първа степен на професионална квалификация, специалност
„Озеленяване и цветарство“.

Снимка 15. Тактилна пътека в специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф.
д-р Иван Шишманов“

В нашето съвремие информационните и комуникационните технологиите са изключително
популярни при учениците и техните преподаватели, които са и най-активните им
потребители. Технологиите се характеризират с висока степен на популярност, защото
дават възможност за бърз и лесен начин за общуване. В допълнение, този тип технологии
осигуряват достъп до голямо количество безплатна информация. С цел да се получи ясна
представа за наличния хардуер в учебните заведения в община Варна е използван
въпросник „Образователни технологии и ИКТ в училищата/ЦПЛР/РЦПППО в община Варна“
(вж. Приложение №12).
От събраните данни за хардуерната обезпеченост е видно, че всички училища разполагат в
една или друга степен с достатъчен брой компютри. Общата бройка на последните
надхвърля 4 300 единици, от които близо 55% са преносими компютри (вж. Приложение
№13).
С оглед внедряването на иновативни съвременни обучителни методи в училищата в община
Варна се използва иновативен хардуер в т.ч. 3D принтери, VR устройства, интерактивни
дъски, интерактивни дисплеи. Те спомагат за повишаване качеството на обучение и
променят използваните до момента начини за преподаване и учене. Сред училищата
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попаднали в обхвата на настоящото изследване, три от тях разполагат с пълната гама на
горепосочения хардуер и те са VII СУ "Найден Геров", СУ "Гео Милев", МГ “Д-р Петър Берон”.
Всички останали разполагат поне с две или три от тях. Това показва, че независимо от
профила и престижността на училището, то е интегрирало в системата на обучение новите
технологии за по-голяма гъвкавост на учебния процес и ангажирането на учениците с
интерактивни уроци.

Снимка 16. Дигитални класни стаи в VII СУ „Найден Геров" и МГ „Д-р Петър Берон”

Обучението от разстояние в електронна среда доведе до възникване и на нов модел т.нар.
хибридно образование. Над 80% от училищата в община Варна са отразили готовност за
реализацията на подобен вид обучение. При останалите училища тази възможност е налице,
но процентът на готовност е по-нисък (вж. Приложение №14).
Сходно на детските градини, и при училищата е налице висок процент на отговорителите
положително по отношение притежанието на собствен домейн и използването на облачна
платформа. Това са 49 и респективно 48 училища от общо 52 участвали в изследването.
С цел да се дигитализира образователният процес в учебните заведения в община Варна са
въведени и се използват облачните платформи G-Suite на Google и Office 365 на Microsoft.
Тези платформи позволяват учениците и учителите да си сътрудничат от разстояние, да
задават въпроси и да получават отговори, да споделят домашни упражнения и да общуват
един с друг, като същевременно личните им данни остават напълно защитени. В училищата в
община Варна с най-голям дял на използване е платформата G-Suite на Google. Тя се
прилага в 34, а Office 365 в 11 училища. Останалите образователни институции използват
алтернативни приложения или платформи за комуникация между преподавателите и
учениците.
Дигиталното обучение и култура са добавили допълнителната стойност към образователния
сектор от познания. Уменията и компетенции, които са били от значение за ученици в
технологичните паралелки или за тези, които е трябвало да покрият определен хорариум по
компютърни науки, са се трансформирали в приоритет за всички обучаващи се. В резултат
това ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на учениците на пазара на труда.
Дигитализацията на образованието доведе до промени не само при учениците, но и при
учителите. С въвеждането на електронни системи за управление на обучението се
автоматизираха редица административни процеси, което ги направи лесни за реализация. С
помощта на тези системи учителят отразява напредъка на всеки ученик в учебния процес.
Той може да се проследи от неговите родители и при необходимост да се преодолеят
определени дефицити при децата. В тази връзка в над 90% от училищата в община Варна се
използва платформата „Школо“, в която са интегрирани множество модули в т.ч. електронен
дневник, НВО, ДЗИ, статистики, учебни материали, състезания, упражнения и тестове,
отсъствия и др.
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Предимствата на облачното училище са, че е интерактивно, достъпно, интересно за
учениците. В община Варна 20 училища притежават частен облак. Сравнително равни
дялове имат училищата, притежаващи публичен или обществен облак - 13 и 14 бройки. Наймалко разпостранен е хибридният облак. Той се използва от 5 образователни институции.
Сходно на детските градини и при училищата с най-голямо разпостранение е услугата
„Платформа като услуга“. Тя е налице в приблизително 70% от участващите в изследването.
На второ място по разпостранение е услугата „Софтуер като услуга“. Тя се използва в 14
училища. Отново с най-малко приложение е услугата „Инфраструктура като услуга“, която е
налице само в две училища.
От 3 127 преподававатели (в т.ч. директори) в училищата, 2 340 са обучени да работят с
различни дигитални платформи и приложения. От тях 44% разполагат със сертификати за
успешно преминаване през курса на обучение(вж. Приложение № 14).
По своята същност професионалното образование се осъществява чрез професионална
подготовка и общообразователна подготовка, необходима за придобиване на средно
образование. Освен това, то може да се реализира и по пътя на обучение чрез работа дуална система на обучение. Към настоящия момент, от общинските училища дуално
обучение се реализира само в ПГГСД „Н. Хайтов” и в него са включени 121 ученици. От
учебната 2020/2021 година в още две държавни професионални гимназии се осъществява
дуално обучение - Варненска търговска гимназия „Г. Раковски” и Варненска морска гимназия
„Св. Николай Чудотворец”. Училищата, които осигуряват професионално образование са
професионалните гимназии, училищата по изкуствата и спортните училища. В допълнение
към тях са гимназиите и средните училища с професионални паралелки, които се обучават
по учебна програма, отделна от основната. В община Варна се обучават ученици в
професионални паралелки по защитени професии. Съгласно списъка на защитените
професии, с очакван недостиг на пазара на труда са тези на „Тапицер”, „Мебелно
производство”, „Помощник възпитател в детска градина” и др. Към 01.01.2021 година по
горепосочените професии в общинските учебни заведения се обучават 29 ученици в СУ „Н.
Бозвели” и ПГГСД „Н. Хайтов”.
С най-голям дял при профилираните паралелки в община Варна са паралелките с профил
„Чужди езици“. Непосредствено след тях се нареждат паралелките в т.нар. STEM
направления: математика, информатика, природни науки и информационни технологии.
Наблюдава се нарастващ интерес към професии като системен програмист (МГ „Д-р Петър
Берон”), компютърен аниматор (VII СУ „Найден Геров"), рекламен дизайнер (СУ „Гео
Милев"), помощник възпитател (СУ „Неофит Бозвели"), танцьор (СУ „Елин Пелин"), съдебен
служител и танцьор (СУзаХНИ „Константин Преславски").
В професионалните гимназии на община Варна може да бъде придобита професионална
квалификация в различни сфери на икономиката. Една от предпоставките за съобразяване
на професионални компетентности със съвременните изисквания на пазара на труда е
наличието на подходяща материално техническа база. В горепосочените гимназии е налице
добра обезпеченост, с цел провеждане на съответното специализирано обучение. В отделни
случаи професионалните гимназии изпитват сериозни затруднения с броя на приетите
ученици, което респективно води до по-малък брой паралелки. В резултат е налице
неефективно използване на целия капацитет на сградния фонд, с който разполагат.
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Снимка 17. Учебна работилница по дървообработване в ПГГСД „Н. Хайтов“

В долупосочената таблица са показани данни за кабинетите, учебно производствените
помещения и тренировъчните бази, които са налични в част от професионалните гимназии в
община Варна.
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Таблица 7. Материално техническа база за специализирано обучение в Община Варна

Измерване качеството на образованието в цялата страна и в община Варна е на база
постигнатите резултати при Национално външното оценяване (НВО) след VII клас и
Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас. При Националното външно оценяване
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след VII клас се определя степента на постигане на отделни ключови компетентности в
областта на българския език и на математиката, придобити в класовете от прогимназиалния
етап. При Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас се определят индивидуалните
постижения на учениците в края на средната степен на образование. В допълнение се
установява степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по учебен
предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна
подготовка или в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка по
съответния предмет. Резултатите от държавните зрелостни изпити могат да послужат за
осъществяване приема на учениците във висши училища по решение на техните
ръководства.
На база постигнатите резултати през 2020 г. при Национално външното оценяване (НВО)
след VII клас училищата в община Варна са разделени в 4 основни групи. Всяка една от
първите три групи представлява съвкупност от 10 училища, а четвъртата обхваща 14
училища. При анализа са обхванати както общинските и държавните, така и частните
училища, намиращи се на територията на община Варна. С цел съпоставка, на графиката са
изобразени и постигнатите резултати на национално ниво. От изобразените данни може да
се направи извод, че приблизително 96% от учениците постигат по-висок от средния за
страната резултат по български език и литература. По математика резултатът е малко понисък и е равен на 91%.
Независимо от високия брой точки, постиган от учениците на Национално външното
оценяване (НВО) след VII клас, тревожна е разликата между постиженията на учениците от
училищата, намиращи се в първата и последната група. В процентно отношение разликата
по български език и литература е 37%, а по математика е още по-значима - 42,5%.
Наличието на подобна вариация е пряк израз на разликата в качеството на образование на
учениците от училищата на територията на община Варна.

Графика 34. Образователни резултати на национално външно оценяване на ученици в
Община Варна, 2020 г.

Съобразно резултатите през 2020 г. на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас
училищата в община Варна са разделени в 3 основни групи. Първите две групи
представляват съвкупност от 10 училища, а в третата се включват 8 училища. При анализа
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са обхванати както общинските и държавните, така и частните училища, намиращи се на
територията на община Варна. С оглед необходимостта да се направи съпоставителен
анализ, на графиката са изобразени и постигнатите резултати на национално ниво.
Приблизително 72% от учениците, явили се на държавен зрелостен изпит по български език
и литература имат по-висока оценка от средната за страната. На държавния зрелостен изпит
по избираем предмет 83% от учениците са с по-високи оценки от средната на национално
ниво.
Сходно на резултатите от Национално външното оценяване (НВО) след VII клас и при
оценките от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас е налице голяма разлика
между най-добре представящите се училища и тези с най-ниски резултати. Това показва, че
пропуските от основното образование не се преодоляват в гимназиален етап, а разликата
между най-добре и най-лошо представящите се ученици се запазва.

Графика 35. Образователни резултати от държавни зрелостни изпити на училищата в
Община Варна, 2020 г.

Групата училища, чиито ученици показват високи резултати на Национално външното
оценяване (НВО) след VII клас и Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас се
характеризира с максимално ефективно използване на сградния фонд. При тях учебният
процес се реализира на две смени и обикновено капацитетът на паралелките е запълнен. С
оглед преминаване към обучение в една смяна се предвижда оптимизация на сградния фонд,
посредством изграждането на допълнителни сгради на училища и/или преместване на
училища в сгради с незапълнен капацитет.
Групата училища, чиито ученици показват средни резултати на Национално външното
оценяване (НВО) след VII клас и Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12 клас са
разнообразни по своите характеристики - местоположение по райони в община Варна, брой
ученици, предлагат образование с различни профили. За част от тези училища основно
предизвикателство е намирането на квалифицирани кадри, с цел доближаване резултатите
на училища от първата група. При тях сградният фонд и паралелките разполагат със
свободен капацитет за допълнителен брой ученици.
В последната група се намират училища с традиционно ниски резултати на Национално
външното оценяване (НВО) след VII клас и Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) след 12
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клас. При тях са налице трудности от различно естество, като с най-голямо значение са:
запълване капацитета на отделни паралелки, чести отсъствия на учениците, липса на
интерес към усвояване на нови познания, трудности при използване на българския език.
Една от основните функции на образованието е да изгради познания и компетенции в
учениците, които ще са им необходими в бъдещ житейски и професионален план, с цел
пълноценното им участие в съвременното общество.
В Община Варна на ежегодна база се прилагат разнообразни мерки с оглед стимулиране,
развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта и в съотвествие с нормативната база за закрила
на деца с изявени дарби. Те са насочени към отпускане на годишни стипендии и еднократно
финансово подпомагане, с цел стимулиране участието и постигане на високи резултати в
международни олимпиади, конкурси и състезания в различните културно-образователни
области, организирани от общини, извънучилищни педагогически звена, научни и творчески
съюзи. В допълнение с цел професионално ориентиране на учениците се организира
Панорама на средните училища в общината. Не на последно място се насърчават и
стимулират творческите заложби на ученици, чрез организиране на общински и национални
конкурси.

3.3.3 Центрове за подкрепа за личностно развитие
Съгласно нормативната база центровете за подкрепа за личностно развитие са институции в
системата на предучилищното и училищното образование, в които се организират дейности,
подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и
дейности за развитие на техните интереси и способности. Те не осигуряват завършването на
клас, етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална
квалификация, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа, които
могат да извършват и професионално обучение за придобиване на първа степен на
професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.
Подкрепата, предоставяна от горепосочените центрове, е обща и допълнителна. Тя се
определя от индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик и
се реализира чрез организиране на дейности за развитие на способностите им в различни
области - наука, технология, изкуство, спорт и др.
Общата подкрепа се изразява в занимания по интереси, кариерно ориентиране на
учениците, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение,
педагогическа и психологическа подкрепа, грижа за здравето, логопедична работа, ранно
оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения, поощряване с
морални и материални награди, осигуряване на общежитие.
Допълнителната подкрепа включва индивидуална работа с дете и ученик по конкретен
случай, в т.ч. деца със специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, с
хронични заболявания или в риск. На тях се предоставя допълнителна психосоциална
рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, на зрението, на комуникативните
нарушения и при физически увреждания.
Към началото на 2020г. в община Варна има 7 специализирани центъра за подкрепа за
личностно развитие. Всеки един от тях има специфични функции, които са съобразени с
потребностите на децата и учениците. С цел тяхното удовлетворяване са ангажирани 173
преподаватели. Приблизително 77% от специалистите в центровете за подкрепа за
личностно развитие в община Варна са на възраст над 40 години. Сходно на
преподавателите в общообразователни, професионални и профилирани училища и гимназии
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и тук е налице тенденция за излизане от трудоспособна възраст на над 41% от кадрите през
следващите 15 години (вж. Приложение №7 и Приложение №14).
Над 98% от педагогическия състав в центровете за подкрепа за личностно развитие в
община Варна притежават образователна степен „Магистър“ или „Бакалавър“. В процентно
отношение 35% от специалистите са на длъжност „Старши учител“.

Таблица 8. Списък на ЦПЛР в Община Варна с ресурсни учители и логопеди, 2020 г.

От горепосочените данни е видно, че 100 % от назначените ресурсни учители и 85% от
психолозите са назначени в Регионалния център за подкрепа и развитие на приобщаващото
образование. Останалите двама психолози са на щат в центъра за специална образователна
подкрепа. По отношение на логопедите 96% са съсредоточени в горепосочения център и
Логопедичния център в гр. Варна. Останалите 4% са в центъра за специална образователна
подкрепа. Посоченото разпределението е основано на различните функции на центровете.
В центровете за подкрепа за личностно развитие в община Варна с най-голям дял са
заместник-директорите по учебната дейност и по административно-стопанската дейност,
респективно 4 и 2 човека. Съчетание от наличието на горепосочените заместник-директори
има в 2 от центровете.
При анализ на квалификационните кредити придобити от педагозите в центровете се вижда,
че всеки един от тях има средно по 4 квалификационни кредита. Този резултат
ги
доближава до резултата на преподавателите от средните училища в община Варна. С найголям общ брой квалификационни кредити (198) за периода 01.08.2016 г. до 01.11.2020 г. е
ЦПЛР – ОДК.
От долупосочената графика е видно, че едва 8% от преподавателите разполагат с първа,
втора или трета професионално-квалификационна степен. Това потвърждава необходимостта
да се въведе програма за стимулиране повишаването на квалификацията от страна на
специалистите.
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Графика 36. Квалификация на специалистите в ЦПЛР в Община Варна, 2020 г.

Актуалният статус на сградния фонд на центровете за специална образователна подкрепа в
община Варна бе обследван посредством използването на въпросник с наименование
„Сграден фонд на центровете за специална образователна подкрепа“ (вж. Приложение
№15). Той съдържа 14 въпроса от затворен и отворен тип. В изследването са взели участие 7
центъра за специална образователна подкрепа.
Сградният фонд на горепосочените центрове е изграждан поетапно, като 86% от учебните
сгради са построени в периода преди 80-те години на ХХ век. Сградите са преминали през
различни етапи на саниране и реконструкция през последното десетилетие. Три от тях се
ползват самостоятелно, а останалите 4 - съвместно с гимназия, физически лица и общински
дирекции.
В долуприложените таблици са показани кабинетите и помещенията на всеки център за
специална образователна подкрепа, съобразно тяхната специфика. Те могат да се
диференцират в 3 отделни групи: за пряка работа с децата, за административна и за
помощна дейност.
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Видове кабинети
Зали за групова работа и
индивидуално консултиране
Учебна зала
Зала „Планетариум“
Учебни кабинети
Занимални
Компютърен кабинет
Ерготерапия
Логопедични кабинети на
територията на общински детски
Логопедични кабинети на
територията на общински училища
Логопедични кабинети извън ДГ/ОУ
– подблокови пространства
Логопед
Психолог
Спални помещения

Видове кабинети
Дирекция
Заместник -дирекция
Счетоводство и администрация
Методичен кабинет
Учителска стая
Архив

Видове помещения
Портиерна
Склад
Административни стаи
Работилници
Парно и обслужване
Котелно помещение
Санитарни помещения
Бани

ЦПЛР - Народна
астрономическа
обсерватория и
планетариум
„Николай Коперник”

ЦПЛР - Център за
кариерно
ориентиране

ЦПЛР ЦПЛР - Общински
Логопедичен
детски комплекс
център

Център за
специална
образователна
подкрепа

Регионален център за
ЦПЛР подкрепа на процеса
Средношколско
на приобщаващото
общежитие
образование

2
1
1
3

7

10

4
5

1
1
32
8
6
1
1
110
ЦПЛР - Народна
астрономическа
ЦПЛР - Център за
ЦПЛР ЦПЛР - Общински
обсерватория и
кариерно
Логопедичен
детски комплекс
планетариум
ориентиране
център
„Николай Коперник”
1
1
1
1
2

1
1

1

1

Център за
специална
образователна
подкрепа

Регионален център за
ЦПЛР подкрепа на процеса
Средношколско
на приобщаващото
общежитие
образование
1

1
1
1

1
1

ЦПЛР - Народна
астрономическа
обсерватория и
планетариум
„Николай Коперник”
1

ЦПЛР - Център за
кариерно
ориентиране

ЦПЛР Логопедичен
център
3

1

ЦПЛР - Общински
детски комплекс

Център за
специална
образователна
подкрепа

Регионален център за
ЦПЛР подкрепа на процеса
Средношколско
на приобщаващото
общежитие
образование

1
2

1

4

1
4

2

1
3
5

2
1
3

3

1

3
1
36
12

Таблица 5. Видове кабинети и помещения в ЦПЛР/РЦПППО в Община Варна, 2020 г.
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Наличният хардуер в ЦПЛР/РЦПППО в община Варна е изследван чрез използване на
въпросник „Образователни технологии и ИКТ в училищата/ЦПЛР/РЦПППО в община Варна“
(вж. Приложение №12). В изследването са взели участие всичките 7 центъра за подкрепа за
личностното развитие.
От генерираната информация за хардуерната обезпеченост на горепосочените центрове
могат да се изведат следните изводи. Общата бройка на наличните компютри е 187 единици,
от които близо 70% са преносими компютри (вж. Приложение №17).
Осигуреността с иновативна хардуерна периферия от типа на интерактивни дъски и
интерактивни дисплеи е слаба. ЦПЛР - Общински детски комплекс разполага с двата типа
оборудване, а Център за специална образователна подкрепа има на разположение само 3
интерактивни дисплея.
При приблизително 30% от ЦПЛР/РЦПППО в община Варна е налице пълна готовност за
реализацията на дистанционно обучение. Останалите центрове също имат готовност, но
поради спецификата на тяхната дейност отразяват по-нисък процент. (вж. Приложение
№17).
Степента на дигитализация в ЦПЛР/РЦПППО в община Варна е обследвана чрез
използването на въпросник с наименование „Дигитализация в образователните институции в
община Варна“ (вж. Приложение №11). Той съдържа 13 въпроса от затворен и отворен тип.
В изследването са взели участие общо 6 центъра за подкрепа на личностното развитие.
На база получените отговори може да се направят следните обобщения (вж. Приложение
№18). Всички центрове за подкрепа за личностно развитие разполагат със собствени
домейни. Приблизително 67% от тях използват облачни платформи, като с най-голям дял са
приложенията или платформите, позволяващи на преподавателите да излъчват на живо
дадена дейност или урок в т.ч. Zoom, Facebook, Viber и др.
С най-голяма популярност сред центрове за подкрепа за личностно развитие е използването
на публична облачна (или външна) инфраструктура. От нея се възползват 3 от центровете,
участващи в изследването, което представлява 50% от всички. На второ място се нарежда
хибридният облак, който се използва от 2 центъра, а на последно място е обществената
облачна инфраструктура с 1 потребител.
Всички центрове за подкрепа за личностното развитие са се насочили към услугата
„Платформа като услуга“, което позволява да се наемат инфраструктура и софтуерни
приложения, хоствани в облака, с цел създаване на собствени приложения.
От 173 преподаватели в центровете, 72 са обучени да работят с различни дигитални
платформи и приложения. От тях само 4% разполагат със сертификати за успешно
преминаване през курса на обучение.
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4. SWOT АНАЛИЗ: СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ
И РИСКОВЕ ПРЕД ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2021 2025 г.
В анализа, представен в предходните глави на настоящата Стратегия, се откроява
устойчивото икономическо развитие на град Варна, което през последните 5 години
надминава средното за страната за същия период. Това развитие, заедно с увеличените
чужди инвестиции и производствени бази, има съществен принос към ниските нива на
безработица, както и задава тенденции за търсенето на специалисти в разнообразни
области. Този икономически подем се осъществява и поради профила на местната
образователна система, която подготвя кадри в многообразни направления на
образованието.
Един от най-важните анализи, който трябва да се направи при изготвянето на една
средносрочна стратегия в сферата на образованието е т.нар. SWOT анализ. Той е част от
оценката на ситуацията, която включва оценяване на настоящото състояние, на основните
проблеми за разрешаване и насоките за бъдещото развитие. Наименованието на анализа
подсказва за елементите, които той съдържа: силни страни (Strenghts), слаби страни
(Weaknesses), възможности (Opportunities) и рискове (Threats).
С цел да е изчерпателен, в SWOT анализа са описани възможностите, рисковете, силните и
слабите страни на предучилищното и училищното образование в община Варна.

4.1 Силни страни












Икономически подем в община Варна – ръст на икономиката;
Устойчиво общинско финансиране на развитието на сектора на образованието и
внедряването на иновативни практики в него;
Осигурено финансиране за квалификация на педагогическите специалисти;
Многообразие от средни училища, с богата палитра от профили и професии и висши
училища, предлагащи възможности за многопрофилно обучение и квалификация.
Най-новото училище в град Варна е Професионалната гимназия по компютърно
моделиране и компютърни системи;
Високи резултати на НВО след седми клас и традиционно високи резултати на ДЗИ и
на областни и национални олимпиади;
Увеличен прием на ученици в училища, предлагащи обучение в STEM направления и
за придобиване на професионалното образование;
Създадени условия за развитие на креативност, творчество и иновации;
Обновена и разширена материална база в детските градини и училищата;
Планирани инвестиции в следващите години за изграждане на нова и модернизиране
на вече съществуваща материално-техническа база;
Общината инициира и множество други проекти, като обновяване на материалната
база (закупуване на нови информационни и комуникационни технологии в
училищата), инвестиране в обучения на педагогическия състав, присъждане на
награда за най-добри постижения на учителите в общината и други. Тези проекти и
инициативи поставят солидна основа за допълнително ускорено развитие на
образователната система в града.
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4.2 Слаби страни














Недостатъчни финансови ресурси за изграждане, поддръжка и модернизация на МТБ.
Различия в резултатите, постигнати на външни оценявания на училища в община
Варна;
Нереализирана атестацията за кариерно развитие на педагогическите специалисти за
2020г. Отложено е апробирането на системата за атестация ефективността на система
за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри;
Неравномерно разпределение на материалните ресурси – училища с голям прием се
намират в сгради, които не задоволяват нуждите им (учи се на двусменен режим), а
училища с по-малък прием се помещават в самостоятелни сгради със свободни
помещения;
Затруднена и неефективна координация между отделните институции;
Висок дял на лицата, които не притежават функционална грамотност в областта на
четенето, математиката и природните науки;
Незадоволително равнище на дигиталните умения на участниците в образователния
процес;
Застаряване в учителската професия, съчетано с недостиг в отделни предметни
области;
Затруднена реализация на трудовия пазар на завършилите, поради недостатъчно
съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика;
Слабо участие в различни форми на учене през целия живот;
Липса на утвърдена култура за споделяне на ресурси между образователните
институции.

4.3 Възможности













ЗПУО дава възможност за преобразуване на професионалните гимназии от държавни в
общински;
Атестациите, предвидени в ЗПУО, дават възможност за изграждане на система за
проследяване на професионалното развитие на учителите;
Определени образователни институции се открояват като спечелили доверие на
ученици и родители – възможности за споделяне на „добри практики“;
Оптимизационни политики;
Увеличаване на иновативните училища;
Развитие на дуалното обучение;
Организиране на форуми, борси и работни срещи с местния бизнес, с цел
удовлетворяване изискванията му и потребностите на пазара на труда;
Целенасочени общински инвестиции за развитие на МТБ на образователните
институции;
Изграждане на изцяло нови сгради за училища и детски градини, както и пристройки
на съществуващи;
Осигуряване на подходяща среда и условия за привличане на млади педагогически
специалисти с висше образование и стимулиране на професионалната мотивация;
Разработване и прилагане на цялостна ефективна система за квалификация и
кариерно развитие на педагогическите кадри;
Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със СОП и
изграждане на подкрепяща среда и обучение на специалисти;
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Съгласуваност на действията на заинтересованите институции за предоставяне на
възможности за учене през целия живот и за утвърждаване на нагласи за устойчиво
развитие;
Осигуряване на модерна, сигурна, достъпна и екологична среда и превръщане на
детските градини и училищата в център в общността;
Подкрепа и развитие на култура за иновации, креативност и споделяне на добри
практики, чрез обединяването на детските градини и училищата в мрежи, и на
учителите в общности;
Фокусиране на обучението към формиране и развитие на умения за живот и работа
през 21-ви век.

4.4 Рискове









Очакван значителен недостиг на педагогически кадри по отделни специалности,
природни науки, чужди езици;
Засилване на диспропорциите в качеството на образованието между отделните
училища;
Увеличване на функционалната неграмотност сред младите хора;
Негативни социално – икономически процеси на държавно и общинско ниво;
Изоставане с подготовката на кадри, спрямо изискванията на местната икономика;
Продължаващо задълбочаване на неблагоприятните демографски тенденции и
засилване на негативните им ефекти върху образователната система;
Отказ от промяна на фокуса на обучението, поради нежелание и трудности да се
прилага компетентностния подход;
Недокрай развита система на организационна култура между различните
институционални нива за методическа подкрепа, фокусирана върху индивидуалния
напредък на конкретния ученик.
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5. ВИЗИЯ
И
ПРИНЦИПИ
ЗА
РАЗВИТИЕ
НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
ОБЩИНА ВАРНА
5.1 Визия за предучилищното и училищното образование в Община
Варна
Стремежът на Община Варна е да създава устойчива и ефективна образователна система,
съчетаваща подходяща образователна среда и условия за качествено, модерно и достъпно за
всички образование, което да допринесе за формирането на пълноценна социална,
творческа и професионална реализация на младите хора. Използването на иновативни
подходи и практики, прилагане на авангардни, интегрирани образователни модели, съчетани
с изкуствения интелект са ключови за дългосрочното развитие на морската ни столица в
посока „Варна-град на знанието“.

5.2 Основни
принципи
на
стратегията
за
развитие
предучилищното и училищното образование в Община Варна

на

1. Крайната цел на образованието в Община Варна е да осигури условия за овладяване
на ключовите компетентности за успех в ХХI-ви век от всеки млад човек.
2. Всички заинтересовани страни в процеса на образованието и с отношение към
неговия краен резултат да споделят отговорността за ефективното внедряване на
планираните мерки и са приобщени към горната крайна цел и към общи принципи на
взаимодействие:


Прозрачно и консистентно събиране, обработване и споделяне на данни,
информация и опит по отношение развитието на образователните услуги и техните
резултати.



Сътрудничество в търсенето на ефективни решения чрез интегриране на различни
гледни точки и опит.



Регулярно отчитане на извършените дейности и постигнатите резултати от всички
заинтересовани страни.



Равнопоставеност на различните групи.



Надграждане на вече реализираните постижения и развиване на работещите добри
практики.



Предвид конкретния финансов, човешки и времеви ресурс, с който разполагат
Община Варна и ангажираните заинтересовани страни, приоритизиране на онези
мерки, които биха дали най-добро съотношение между постигнатите цели и
вложения ресурс.



Гъвкавост и адаптивност в процеса на реализация на Стратегията – при прилагане
на тестови мерки и действащи такива, постоянно събиране на входящи и изходящи
данни и анализиране на постигнатите резултати, за да се въведат адаптации, с цел
повишаване ефективността им занапред.

68
Ω

6. ЦЕЛИТЕ ПРЕД ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 2025 Г. И ОТВЪД
С разработването и внедряването на мерките в настоящата Стратегия в периода
2021–2025 година целим да работим в посока на следната дългосрочна визия:
През 2025 г. образованието в община Варна трябва да осигурява подкрепяща среда и
възможности за развитие на потенциала на всяко едно дете и млад човек, така че
градът да привлича, развива и задържа ефективни специалисти за индустрии и
стопанства с висока добавена стойност, и уникални таланти за богат и привлекателен
културен и интелектуален живот.
Да бъде осъществен преход от стандартизиран подход в управлението на
образователните институции, към управление основано на креативност и иновации.
Да се повиши привлекателността и престижа на учителската професия.
Да се модернизира образователната инфраструктура.
Образователните институции да подготвят специалисти за индустрия и производства
с висока добавена стойност, да разгръщат потенциала на младите хора на Варна и
изграждат у тях ключовите умения и компетентности за успех в XXI–ви век.
Да се формират и развиват умения за професиите на настоящето и бъдещето.
Заедно - Община, бизнес, образователни институции, граждани и партньори да
развиват достъпно и качествено образование за всяко дете и млад човек.
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7. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА

ПЕРИОДА 2021–2025Г.

7.1 Приоритет 1. Подобряване качеството на предучилищното и училищното образование в Община
Варна
Цел: Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на
креативност и иновации. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия.

7.1.1 Мярка 1. Подобряване на управлението на образователната система в община Варна за
осигуряване на качеството на образователния процес.
Ключови дейности
1. Ефективно прилагане
на системата за
делегирани бюджети.
2. Включване в
Програмата за
квалификационни
обучения, свързани с
финансирането на
образователните
институции, за директори
на училища и детски
градини.
3. Оказване на
управленска и
професионална подкрепа
на новоназначени
директори, заместник

Конкретни стъпки за
реализиране
1.1. Актуализиране на
формулата по дейности за
прилагане на система на
делегирани бюджети в
общинските училища.
2.1. Провеждане на ежегодни
работни съвещания с директори
на училища и детски градини за
обсъждане и приемане на
формулите за прилагане на
система на делегирани
бюджети.
3.1. Провеждане на
квалификационни обучения по
изготвена програма за
директори на училища и детски
градини.

Измерители за успех
 Брой директори и
административни специалисти,
преминали обучение свързано с
децентрализирано управление и
прилагане на системата за
делегирани бюджети.
 Осъществени тематични
проверки и текущ контрол при
децентрализирано управление и
прилагане на системата за
делегирани бюджети.
 Брой осъществени
съвместни проверки с други
институции.


Брой проведени обучения.

 Повишена експертиза на
управленския състав на

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав от Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
края на
изпълнение на
Стратегията

 Ръководен
състав на
образователните
институции.
 Външни
обучителни
експерти и
организации.
Финансови:
 Общински
бюджет за
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директори и учители.
4. Насърчаване на
образователните
институции за формиране
на политики за
предоставяне на подкрепа
за личностно и
професионално развитие,
според актуалните
потребности на
педагогическите
специалисти в община
Варна.

4.1. Предложение за
разработване и реализиране на
система/процедура за
въвеждащо обучение на
новоназначени учители.

училища и детски градини.

образование.

 Положителни резултати от
въведената процедура/система
за въвеждащо обучение на
новоназначени учители.

 Средства за
квалификация в
програмата на
Община Варна.

 Признание и поощряване за
компетентно и ефективно
управление на институциите в
системата на образованието.

 Бюджет на
училища, детски
градини и ЦПЛР.

 Брой стимулирани/отличени
директори.

 Проектно
финансиране.
 Национални
програми.

7.1.2 Мярка 2. Подобряване на работната среда и квалификацията на учителите и служителите в
системата на общинското образование.
Ключови дейности
1. Утвърждаване на
система за обучения за
прилагане на съвременни,
иновативни методи за
преподаване и оценяване
на резултатите на
учениците.
2. Организиране на
обучения за учителите по
прилагане на модели за
позитивно възпитание и
подобряване
взаимодействието между
семейството, детската
градина и училището.

Конкретни стъпки за
реализиране

Измерители за успех

1.1. Организиране на обучения
за въвеждане и прилагане на
иновационни технологии,
съвременни модели,
интерактивни методи и
средства.

 Брой участници в обучения
за въвеждане и прилагане на
иновационни технологии,
съвременни модели,
интерактивни методи и
средства.

2.1. Изготвяне на график за
провеждане на обучения.

 Брой проведени обучения и
брой участници в тях.

3.1. Набелязване на конкретни
стъпки за подобряване и
модернизиране на учебната
среда.

 Налична модернизирана
учебна среда.

4.1. Включване на
новоназначените учители в

 Утвърден педагогически
екип в образователните
институции, отговарящ на
съвременните изисквания и

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав от Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
края
на
изпълнение на
Стратегията


Образователни
и обучителни
институции
 Училищни
ръководства


Главни учители

Финансови:


Бюджет на
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3. Подобряване на
условията на труд, чрез
модернизиране на
учебната среда.
4. Създаване на
професионални учебни
общности./ПУО/
5. Утвърждаване на
система/процедура за
въвеждащо обучение на
новоназначени учители.
6. Определяне на
приоритетни области за
професионална
квалификация и
повишаване на
подготовката на
учителите-наставници.
7. Създаване на тясно
сътрудничество с висши
училища/ департаменти,
подготвящи педагогически
кадри и утвържаване на
единни критерии за
ефективна подкрепа на
младите учители, както и
механизми за стимулиране
и допълнителна
квалификация на
учителите-наставници.

ПУО.

очаквания.

Община Варна

4.2. Стимулиране на учителите
за изготвяне на професионално
портфолио.

 Повишена компетентност на
учителите, преминали обучение
за въвеждане и прилагане на
иновативни технологии,
съвременни модели,
интерактивни методи и средства
на новоназначените учители.

 Бюджет на
образователните
институции

5.1. Реализиране на система
/процедура за въвеждащо
обучение на новоназначени
учители.
6.1. Създаване на връзка за
събиране на обратна
информация в електронна среда
/онлайн анкети и др./за
учители-наставници.
7.1. Сключване на
споразумения за сътрудничество
с висши училища и
департаменти.

 Изготвен анализ на
обратната връзка/анкетни
карти/.
 Увеличен брой привлечени
от професията млади учители.
 Повишено ниво на
удовлетвореност на младите
учители от получената
подкрепа.
 Повишена подготовка и
оказана подкрепа на учители в
детските градини и училищата.
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7.1.3 Мярка 3. Повишаване привлекателността на учителската професия и привличане на млади
специалисти в преподавателския състав на община Варна.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Използване на нови,
резултатни възможности за
привличане на млади
педагогически кадри.

1.1. Разработване на
конкретен механизъм
за подкрепа на млади
педагози.

2. Идентифициране на
основните професионални
дефицити при младите
специалисти през първите
две години от тяхната
работа в образователните
институции.

2.1. Сформиране на
комисия за
идентифициране на
основните дефицити
пред младите
специалисти.

3. Надграждане на т.н.
„меки умения“ и
емоционалната
интелигентност на
учителите.
4. Утвърждаване и
популяризиране на
наградата „Млад учител“.
5. Утвърждаване и
популяризиране на
наградата „Варна“ в
сферата на образованието,
сред обществеността на
община Варна.

2.2. Разработване на
насоки с основните
проблеми и области на
подобрение на
механизмите за
подкрепа и въвеждане
в практиката.
3.1. Провеждане на
специализирани
обучения за
надграждане на
„меките умения“ и
емоционалната
интелигентност на
учителите, с цел лесно
и ефективно
адаптиране към
изискванята на
професията.

Измерители за успех
 Регулярно проведени значими
обществени мероприятия в
областта на образованието,
включващи широк кръг от
участници.
 Повишена информираност на
обществеността и ангажираност
за действията по осигуряване на
необходимите кадри за общината.
 Повишена професионална
квалификация, авторитет и
престиж на учителите от община
Варна.
 Брой подадени номинации и
кандидатури за награда „Млад
учител” и награда „Варна”.
 Разнообразие на профила на
номинираните и постигнати
резултати от страна на
наградените учители.
 Обществен отзвук - брой
публични отразявания, спонсори,
публична разпознаваемост.

Необходими ресурси
Човешки:
 Експертен състав от
Община Варна
 Експерти за
създаване на работещ
механизъм


Реализация
Ежегодно, до
края
на
изпълнение на
Стратегията

Медийни експерти

 Психолози на
училищата
 Експерти за
разработване на
критерии


Комисия за оценка

Финансови:
 Финансов ресурс за
награден фонд от
бюджета на Община
Варна, спонсори, бизнес
партньори

 Повишен интерес към
професията „учител”.
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4.1. Промотиране на
кампанията за
наградата „Млад
учител“ сред учителите
и обществото.
5.1. Перманентна
медийна кампания за
популяризиране на
отличените учители, с
цел повишаване на
разпознаваемостта и
престижа на
учителите.
5.2. Ежегоден избор на
комисия и провеждане
етапи за оценка на
кандидатите.

7.1.4 Мярка 4. Нови възможности за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Ключови дейности

1. Създаване на
стимулираща среда за
учители, за придобиване и
повишаване на
професионалноквалификационна степен
/ПКС/.
2. Участие в
квалификационни форми,
даващи възможност за
получаване на

Конкретни стъпки за
реализиране
1.1. Възможна финансова
подкрепа.
1.2.Създаване на
професионална учебна
общност/ПУО/, с участие на
главни учители.
2.1.Създаване на общодостъпна
онлайн платформа за обмен на
информация, материали и добри
практики.

Измерители за успех

 Брой брой учители,
получили професионалноквалификационна степен.
 Подобрено съотношение
между числеността на
педагогическия състав и броя на
получилите квалификационни
кредити.
 Повишено взаимодействие
между образователните

Необходими
ресурси
Човешки:
 Екип за
създаване на
общодостъпна
онлайн платформа
за обмен на
информация,
материали и добри
практики

Реализация

Ежегодно, до
края на
изпълнение на
Стратегията

 IT специалисти
за създаване и
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квалификационни кредити.
3. Повишаване
компетентностите на
учители, образователни
медиатори, педагогически
съветници, психолози и
социални работници (вкл.
чрез споделяне на опит и
взаимно учене) за успешно
включване и пълноценно
участие на децата и
учениците в
образователния процес.
4. Създаване на
подкрепяща училищна
среда за учители,
въвеждащи добри
практики.
5. Работа по въвеждане
на „Облачни технологии“
за улесняване на
дистанционен обмен на
информация и материали,
и при управление на
институциите.
6. Въвеждане и
използване на системи с
изкуствен интелект в
училищното и
професионалното
образование и обучение.

2.2. Определяне
функционалности и съдържание
на платформата.
2.3. Постоянно промотиране на
платформата с цел повишаване
на популярността й и
потребителите - педагогически
кадри.
3.1. Извеждане и
разпространяване на
положителен опит между
различни образователни
институции.
4.1. При възможност, на живо,
чрез организиране на уоркшоп
или фасилитиране на
неформални събирания на
педагози от различни
образователни институции за
споделяне на добри практики и
съвместно решаване на казуси.

специалисти.
 Разширен обхват на
приложение на конкретни
педагогически иновации и
добри практики.
 Повишена удовлетвореност
на педагогическите специалисти
в учебните заведения на
община Варна.

администриране на
платформата
Финансови:
 Финансови
средства за
месечна
поддръжка на
платформата

 Брой учители, които ползват
„Облачни технологии“ активно.
 Брой реализирани проекти и
участия в събития.

5.1. Създаване във всяко
училище на високотехнологична
образователна среда и условия
за преподаване чрез използване
на интегрирани образователни
платформи и облачни
технологии.
5.2. Осигуряване на достъп до
виртуална класна стая за
обучение от разстояние: за
всички ученици в случаи на
епидемии, природни бедствия и
др., както и за тези ученици,
които попадат в рискови
категории и не могат да
посещават училище поради
здравословни причини и/или са
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със специални образователни
потребности.
6.1. Развиване на умения за
създаване, използване и
моделиране на изкуствен
интелект.

7.1.5 Мярка 5. Разработване на единна система за осигуряване на качеството на образование в община
Варна, включваща планирано, поетапно преминаване към обучение в една смяна.

Ключови дейности
1. Анализ и оценка на
капацитета и оптимално
използване на сградния
фонд.
2. Оптимизация на
училищната мрежа.
3. Активно участие в
актуализацията на базата
данни на учители в РУО, с
цел повишаване на
тяхната мобилност и
оптимизиране на кадровия
проблем при заместване на
учители.

Конкретни стъпки за
реализиране
1.1. Систематизиране и
актуализиране на информацията
от всяко училище за текущия
капацитет и използване на
сградната база.
2.1. Събиране и обработване на
информация за пътуването на
ученици до училища в различни
райони на Варна, с цел търсене
на устойчиви решения за
преминаване на всички училища
към едносменен режим на
обучение.

Измерители за успех
 Оптимизирани разходи за
поддръжка на сградния фонд
 По-ефективно ползване на
материалната база на
училищата.
 Максимален брой ученици,
преминали на едносменен
режим на обучение.
 Подобрени образователни
резултати.

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
приключване
на
Стратегията.

 Управленски
състав на учебните
заведения
Финансови:
 Бюджет на
Община Варна

2.2. Ползотворно
сътрудничество между Община
Варна, РУО и и други външни
партньори за обсъждане на
конкретни мерки за регулиране
на приема на ученици и
ефективно ползване на
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сградния фонд .
3.1. Използване на създадената
база данни на учители, за
решаване на кадровия проблем
при заместване на учители.

7.2 Приоритет 2. Развитие и модернизация на материално-техническата база на училища, детски
градини и ЦПЛР
Цел: Модернизиране на образователната инфраструктура, осигуряващо устойчиво развитие

7.2.1 Мярка 1. Изграждане на нови сгради и пристройки на детски градини и училища в община Варна.

Ключови дейности
1. Анализ на наличната
информация за МТБ по
райони и възрастовата
структура на населението.
2. Планиране и
приоритизиране на
строителните дейности по
изграждане на следните
нови сгради и пристройки:
Детски градини


Нова детска градина за
четири градински групи, физкултурен салон,
кухненски блок и котелно
стопанство
с
адрес ул."Хъшове" № 2,

Конкретни стъпки за
реализиране
1.1. Създаване на формат за
събиране на база данни,
отразяване на направените
инвестициии и актуализиране
ежегодно.
2.1. Изпълнение на
инфраструктурни и
технологични решения за
изграждане, разширяване и
модернизация на
образователните институции от
приложения списък.
2.2. Изготвяне на поетапен
график за реализация на
планираните проектантски,
надзорни и строително-

Измерители за успех
 Подобрен образователен
процес.
 Изготвен анализ за
състоянието и нуждите
 Намален недостиг на места в
детските градини, в т. ч. детски
градини с яслени групи
 Създадени условия за
въвеждане на задължително
предучилищно образование на
децата, навършили 4-годишна
възраст
 Увеличен броя на
училищата, преминали на
едносменен режим на обучение

Необходими
ресурси
Човешки:
 Всяка
образователна
институция събира
и изпраща
необходимата
информация в
общината
 Експертен
състав от Община
Варна разработва
единни обективни
критерии, които
позволяват да се
приоритизират
нуждите

Реализация
Ежегодно, до
края на
изпълнение на
Стратегията
Период на
изграждане на
нови сгради и
пристройки:
2020 – 2023 г.
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район „Одесос“;
 Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи в
УПИ VІ – 519, 520, 522
- „за детска градина“
кв. 35, по плана на 12
мр., район „Приморски“;
 Нова сграда на детска
градина
№48
"Ран
Босилек" за 6 групи,
ул. "Здравец" №1, с.
Тополи, община Варна;
 Нов
корпус
за
3
градински групи, физкултурен салон и площадки
за
игра
на
открито към ДГ № 17
„Д-р Петър Берон“, ул.
"Ген.
Колев"
№90,
район „Приморски“;
 Нов корпус към ДГ №
39 „Приказка“ за 4
градински групи в УПИ
ХІ
с
идентификатор
10135.4505.62, кв. 9,
по плана на ІІ-ри м. р.,
район
„Владислав
Варненчик“;
 Пристройка
за
две
яслени
групи
към
съществуващите сгради
на Детска ясла №7
"Роза",
район
„Приморски“;
Училища
 Нов корпус към VІІ СУ
"Найден Геров"", ул.
„Царевец“ №1, район

монтажни дейности.
2.3. Популяризиране на
направените инвестиции.

 Поетапно създаване на
организация на учебния ден на
едносменен режим в училищата
 Намаляване недостига на
места в училищата

 Екип от
експерти от
Община Варна за
реализация на
планираните нови
сгради и
пристройки
Финансови:
 Безвъзмездни
финансови
инвестиции в
размер на 31,2
млн. лв. в резултат
от участие в
програма на МОН
 Бюджет на
Община Варна в
размер на 14,8
млн. лв.
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„Приморски”;
Нова сграда за ІІІ ПМГ
"Акад. М. Попов", ПИ
10135.3513.1960 и ПИ
10135.3513.250, кв. 16,
26-ТИ
м.р.,
район
„Младост”;
Нов корпус към СУ "Св.
Кл.
Охридски",
ул.
„Михаил Колони“ №10,
район „Одесос“;
Нов корпус към ОУ
"Васил Друмев"", ул.
„Л. Каравелов“ №60а,
район „Приморски”;
Нова сграда за Начално
училище, ул. "28-ма",
к.к. "Св. Константин и
Елена";
Нова сграда за ГПЧЕ
"Йоан
Екзарх",
бул.
„Владислав Варненчик“
№225, район „Одесос“;

7.2.2 Мярка 2. Текуща поддръжка на състоянието на сградния фонд на детски градини, училища и
ЦПЛР в община Варна.

Ключови дейности
1. Приоритизиране на
ремонтните дейности.

Конкретни стъпки за
реализиране

Измерители за успех

1.1. Ежегодно актуализиране на
списък с училища и детски
градини с необходимост от
ремонтни дейности.

 Изготвен списък на сградите,
които ще бъдат обект на
мярката


Повишен брой

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
приключване
на Стратегията
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1.2. Ремонтни дейности за
спестяване на енергийни, водни
и други ресурси.

образователни институции с
извършени ремонтни дейности.
 Подобрени условия за
провеждане на образователния
процес.

Финансови:
 Бюджет на
Община Варна
 участие в
различни програми

7.2.3 Мярка 3. Материална база за спортни дейности в училища и детски градини в община Варна.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Анализ на наличната
информация за МТБ на
спортните съоръжения в
училищата на община
Варна.

1.1. Актуализиране на списък с
училища и детски градини с
недостатъчни и амортизирани
спортни съоръжения и
площадки за игра.

2. Изграждане на нови
или реконструиране на
съществуващи
открити/закрити спортни
площадки и площадки за
игри на открито.

2.1. Актуализиране на списък с
училища и детски градини за
поддръжка на спортните
съоръжения и площадки за
игра.

3. Осигуряване на
условия за повишаване
двигателната активност и
системно практикуване на
спорт.

Измерители за успех
 Подобрени възможности и
условия за спортуване
 Изготвен списък по
приоритетност и необходимост
 Подобрено физическо здраве
на децата и учениците

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
До
приключване
на Стратегията

Финансови:
 Бюджет на
Община Варна

участие в
различни програми

3.1. Поддръжка на
съществуващата база за
спортни дейности.

7.3 Приоритет 3. Опазване здравето на децата и учениците и обезпечаване на тяхната сигурност.
Цел: Гарантиране на достъпа на всяко дете и ученик до качествено образование и подкрепа за личностно развитие в
подходяща физическа, психологическа и социална среда.
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7.3.1 Мярка 1. Осигуряване на оптимални социално-битови и хигиенни услови за децата и учениците в
община Варна.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

Измерители за успех

1. Използване
възможностите на
Национална стратегия за
прилагането на схема за
предлагане на плодове,
зеленчуци, мляко и млечни
продукти в детските
градини, училищата и
центровете за специална
образователна подкрепа в
Република България до
края на учебната
2022/2023 г., за
задържане на учениците в
училище.

1.1. Обезпечена храна на
всички ученици от
подготвителни групи, начален
етап и децата в детски градини.

 Брой образователни
институции, възползвали се от
възможностите на Национална
стратегия за прилагането на
схема за предлагане на
плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти в детските
градини, училищата и
центровете за специална
образователна подкрепа в
България до края на учебната
2022/2023 г. Използването й
като механизъм за задържане
на учениците при необходимост.

2. Осигуряване на
специализирана достъпна
среда за деца и ученици
със специални
образователни нужди в
образователните
институции.
3. Гарантиране на
индивидуален подход,
съобразно уникалността на
всяко дете и ученик, на
неговите потребности и
възможности, личностни
качества, знания, умения и
интереси.

1.2. Подобряване качеството на
обедното хранене в училищата.
2.1. Изграждане на достъпна
архитектурна среда и санитарни
помещения в образователните
институции.
2.2. Осъвременяване на
съществуващата материална
база.
2.3. Благоустрояване на дворни
пространства.
3.1. Прилагане на Общинската
стратегия за подкрепа на
личностно развитие на деца и
ученици 2020-2021г.

 Брой образователни
институции със значително
подобрение на материалната
база – нови елементи на етажи,
различни от първия.

Необходими
ресурси

Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно,
до
приключване
на Стратегията.


Управленски
екип от
образователните
институции
Финансови
 Бюджет на
Община Варна

участие в
различни програми


Брой санитарни възли в
институциите за предучилищно
и училищно образование за
децата със специални
образователни потребности.
 Подобрени социално-битови
условия за обучение.
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7.3.2 Мярка 2. Грижа за здравето и осигуряване на безопасни условия в училищата и детските градини
в община Варна.
Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Изграждане и
модернизиране на системи
за сигурност и контрол на
достъпа в детските
градини и училищата.

1.1. Внедряване и използване
на модерни методи и технологии
при
осъществяването
на
пропускателните
режими
в
образователните институции.

2. Обезпечаване на
медицинското обслужване
в училища и детски
градини, осигуряване на
здравни специалисти,
оборудване на здравни
кабинети.

1.2. Повишаване на контрола на
сигурността в системата на
образованието.

3. Превенция на
заболявания и рисково
поведение сред децата и
учениците. Продължаване
работата по Общинската
стратегия за превенция на
ХИВ/СПИН и сексуално
предавани инфекции.

2.1. Повишаване качеството на
медицинското обслужване във
връзка
с
готовността
при
въвеждане
на
конкретни
извънредни мерки.
3.1.Оказване на психологическа
и педагогическа подкрепа за
децата,
учениците
и
родителите.
3.2. Провеждане на кампании за
толерантност и намаляване на
агресията между учениците.
3.3. Разработване и прилагане
на модели на взаимодействие
дете/ученик
–
родители
–
училище за предотвратяване и
справяне
с
конфликтни
ситуации.

Измерители за успех
 Подобрено ниво на
сигурност в образователните
институции
 Осигурена безопасна за
живота и здравето на децата и
учениците среда в
образователните институции
 Повишен брой
училища/ДГ/ЦПЛР, с осигурени
охрана, видеонаблюдение,
системи за контролиране на
достъпа в образователните
институции
 Осигурени здравни
специалисти в училищата и
детските градини

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
приключване
на Стратегията.

 Експерти от
РИОСВ
 Здравни
експерти
Финансови:
 Бюджет на
Община Варна.
 Участие в
различни програми
и проекти.

 Подобрено оборудване на
здравните кабинети
 Подобрено детско и
ученическо здраве
 Повишена здравна култура
при децата и по-добра
информираност за рисковото
поведение.
 Изградено отговорно
поведение по отношение на
собственото здраве


Брой кампании, беседи и др.
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 Инициативи с превантивна
насоченост

7.4 Приоритет 4. Иновации и дигитализация на образованието и обучението
Цел: Развитие на образователния процес в дигитална среда и чрез дигитални решения. Насърчаване и развитие на културата
за иновации.

7.4.1 Мярка 1. Насърчаване на развитието на високоефективно цифрово образование.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Дигитализация на
учебния процес в община
Варна - ключов елемент на
модерното училище, за
оптимизация на процеса на
обучение, повишаване на
неговата ефективност и
подпомагане навлизането
на иновации, базирани на
ИКТ.

1.1. Стимулиране на иновациите
и обединяване на хората за
обща кауза, чрез създаване на
професионални
учебни
общности /ПУО/ за прилагане на
образователни
модели
с
добавена стойност.
1.2.Обучение на педагогическия
състав.

Измерители за успех
 Повишена компетентност на
педагогическия състав
 Създадени образователни
модели с добавена стойност за
различните образователни
етапи и степени


Споделени добри практики

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
приключване
на Стратегията

Финансови:
 Бюджет на
Община Варна.

Участие в
различни програми
и проекти.
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7.4.2 Мярка 2. Подобряване на дигиталните умения и компетентности.
Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Мултиплициране на
модела „1:1“ във
варненските училища.

1.1. Разширяване на списъка с
училища - участници в модела
„1:1”.

2. Използване на
дигиталните технологии
като ресурс и платформа,
за постигане на по-високи
резултати.

1.2. Разширяване на броя на
паралелките,
участващи
в
модела „1:1”.

3. Надграждане на
уменията на
педагогическите
специалисти за
преподаване от разстояние
в електронна среда и за
разработка и използване
на дигитално учебно
съдържание.

1.3. Надграждащо обучение на
учителите за работа по модела
„1:1”.
2.1. Закупуване на техника,
адекватно
обслужваща
изискванията на съвременното
образование.
3.1. Формиране на умения за
безопасно
използване
на
интернет, за разпознаване на
рискове,
заплахи,
фалшиви
новини и др.
3.2
Споделяне
на
добри
практики и иновативни методи
за преподаване от разстояние в
електронна среда.

Измерители за успех
 Увеличен брой варненски
училища, въвели модела „1:1”
 Увеличен брой учители,
работещи по модела „1:1”
 Увеличен брой ученици,
обучаващи се по модела „1:1“
 Повишена възможност
учители и ученици да имат
достъп до цялото съдържание,
което интернет, или друг голям
набор от съдържание предлага

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
приключване
на Стратегията

Финансови:
 Бюджет на
Община Варна

Участие в
различни програми
и проекти

 Повишена компетентност на
педагогическите кадри
 Участие в програми на МОН
и ЕС, за закупуване на
необходимата техника
 Минимизирани рискове,
заплахи и фалшиви новини,
достигащи до учениците

7.5 Приоритет 5. Постигане от учениците от община Варна на основно ниво ключови компетентности,
включени в утвърдените актуални международни компетентностни модели
и нормативните
документи.
Цел: Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през
21-ви век.
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7.5.1 Мярка 1. Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови
компетентности и развитие на способности да се решават проблеми.

Ключови дейности
1. Подготовка на
педагогическите
специалисти да обучават
младите хора на уменията
за успех в 21-ви век.
2. Мотивиране за учене
чрез проектно базирано
обучение, както в
присъствена форма, така и
в обучение в електронна
среда на базата на
интегрирано знание,
критично мислене и
самооценка.
3. Акцентиране върху
формиране на научна,
финансова, дигиталномедийна грамотност и дух
на предприемчивост и
иновации.
4. Практическо развиване
на така наречените „меки
умения“, комуникативност,
креативност, управление
на конфликти и други при
децата и учениците на
община Варна.
5. Сътрудничество между
образователните

Конкретни стъпки за
реализиране
1.1. Надграждане на
компетенциите на учителите за
работа с децата и учениците, с
фокус върху развиването на
определени знания, умения и
нагласи, с висока добавена
стойност, необходими за
независим живот и успешна
кариера в 21-ви век.
2.1. Разширяване семейството
на „Иновативните училища“, с
фокус върху иновации формиране на „меки умения” и
овладяване на ключовите
компетентности на 21-ви век.
3.1. Разширяване
дигитализацията на учебния
процес иутвърждаване на
модела „ Е-училища”.
4.1. Създаване и използване на
разбираеми, атрактивни и
съвременни средства за
постигане на очакваните
резултати от обучението –
учебници, помагала, електронни
ресурси, подпомагащи
придобиването на необходимите
компетентности и стимулиращи
развитие на личностни,
социални и граждански умения

Измерители за успех
 Повече деца и ученици –
крайни потребители на
обучения за ключови
компетентности/КК/
 Придобити ”меки умения” от
ученици за успешна
комуникация, справяне с
кризисни състояния, умения да
се разпределя времето,
екипност, лидерство и др.
 Умение да се разграничават
„меките умения” от „твърдите
умения”, които са директно
свързани с профила и
професията на ученика
 Устойчивост на
реализиращите се програми и
обучения

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експерти от
Община Варна

Реализация
Ежегодно,
до
приключване
на Стратегията


Управленски
екип от
образователните
институции
 Външни
експерти,
обучаващи фирми
Финансови:
 Бюджет на
Община Варна

участие в
различни програми
и проекти

 Осигурена приемственост на
новите обучителни подходи
сред широката общественост,
така че младите хора да са
подкрепени в развиването на
„нови умения“ и компетентности
 Повишен броя на училищата,
включени в програмата
„Иновативни училища”


Повишен броя на училищата
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интитуции и бизнеса в
търсене на ефективни
решения, чрез
интегриране на различни
гледни точки. „Меките
умения” като част от
бъдеща длъжностна
характеристика, и от
компетентностния модел
във фирмата/ бизнеса.
6. Създаване на
предпоставки за иновации
за адресиране на
конкретни
предизвикателства пред
осигуряването на
качествено обучение за
умения за успех в 21-ви
век.

и на емоционална
интелигентност.
5.1. Създаване на подходящи
обществени нагласи за
възприемане на нови
обучителни подходи и цялостна
подкрепа за развитието на
младите хора, за успешна
житейска и трудова реализация.

с утвърден модел „Е-училища”
 Участниците в
образователния процес са
запознати с постигнатите
резултати и съдействат в
процеса.

5.2. Регулярно отчитане на
извършените дейности и
постигнатите резултати от
всички заинтересовани страни.
6.1. Формиране на умения при
децата и учениците да
използват придобитите
компетентности при изпълнение
на ежедневни задачи, за
справяне в сложни и непознати
житейски ситуации в променяща
се околна среда.
6.2. Разгръщане на
комуникационна кампания,
насочена към широката
общественост, която ще
запознае деца, ученици,
родители и общественост с
целите и съдържанието на
съвременното образование, ще
даде кратка и разбираема
дефиниция на уменията и
компетентностите.
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7.5.2 Мярка 2. Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за прилагане
на нови методи на преподаване с цел мотивиране на учениците за учене, трайно знание и
професионална ориентация в областта на високотехнологичните индустрии.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Създаване на
ученически научноизследователски общности
в училищната STEM среда,
съвместно с представители
на научната общност и
бизнеса.

1.2.
Оборудване
на
STEM
кабинети
и
създаване
на
училищни STEM центрове, като
интегрирана
съвкупност
от
специално
изградени
и
оборудвани
учебни
пространства, с фокус върху
изучаването и прилагането на
компетентности в областта на
математиката,
природните
науки и технологиите.

2. Подобряване на
образователния процес,
чрез създаване на STEM
среда – иновативни учебни
центрове с фокус върху
STEM, които включват
промяна в следните
елементи: образователна
среда, учебно съдържание,
преподаване, организация
и управление на
училищните процеси,
експериментална и
изследователска работа.
3. Реализиране на целите
на НП “Изграждане на
училищна STEM среда“ за
създаването на нови
училищни кътове и
центрове – интегрирана
съвкупност от специално
създадени и оборудвани

Измерители за успех

2.1.
Създаване
на
STEM
пространства в училищата.
2.2.Подготовка
преподаватели
обучение.

за

на
STEM

2.3. Създаване на ПУО
обучение в STEM среда.

за

3.1 Успешно реализиране на
възможностите,
чрез
финансиране
по
НП
“Изграждане на училищна STEM
среда“ на пространства във
Варненска морска гимназия „Св.
Н. Чудотворец“, МГ „Д-р П.
Берон“, ОУ „Кап. Петко войвода“

 Увеличен брой на
училищата, разполагащи със
STEM кабинети
 Създадени STEM
пространства и центрове в
училищата, включващи промяна
в следните елементи: физическа
среда (подобряване на
вътрешната архитектура и
обзавеждането на
съществуващи пространста),
технологии, учебно съдържание,
методи на преподаване и
управление

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
приключване
на Стратегията

 Външни
експерти
Финансови:
 Бюджет на
Община Варна
 Участие в
различни програми
и проекти

 Повишен брой учители,
преминали обучение за работа в
STEM среда
 Разработени и представени
STEM проекти от ученици
 Повишена мотивацията на
учениците за учене по природни
науки и математика
 Стимулиране на учениците
да създават и подобряват
технологични решения в
областта на механиката,
програмирането и изкуствения
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учебни пространства с
фокус върху изучаването и
прилагането на
компетентности в областта
на природоматематическите науки в
държавните и общинските
училища в страната.

и Професионалната гимназия по
компютърно
моделиране
и
компютърни системи.

интелект
 Увеличен брой на училища с
иноватични практики и такива с
потенциал за развитие на
иновации в областта на
природните науки, дигиталните
технологии, инженерното
мислене и математика (STEM)

7.6 Приоритет 6. Кариерна и професионална ориентация на учениците в община Варна
Цел: Формиране и развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето. Разширяване на възможностите за учене
през целия живот, съответстващо на динамиката на пазара на труда. Развитие на способностите и талантите на децата и
учениците на община Варна.

7.6.1 Мярка 1. Създаване на програма за ранно запознаване на учениците с типовете професии,
необходимите умения и възможности.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

Измерители за успех

Необходими
ресурси

Реализация
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1. Програма „Характерни
професии за община
Варна“ - необходими
умения и естеството на
работа.
2. Засилване
партньорството между
образователните
институции, Община Варна
и бизнеса.
3. Разширяване на
практическото обучение в
реална работна среда
(дуално обучение) по
отношение на географския
обхват и на възможностите
за избор на специалности
и професии.
4. Предложение за
създаване на нови
интердисциплинарни и
интегрирани учебни
планове и програми за
нови професии, дуално и
модулно обучение, в
сътрудничество с бизнеса,
висши училища и научни
организации.
5. Информационна
кампания, включваща
образователните
институции в общината
(училища, образователни
центрове и др.)
относно „професиите на
настоящето и бъдещето“,
развитието на различните
отрасли в града и региона

1.1. Активизиране съвместната
работа по реализацията на
Програма „Характерни
професии за община Варна” с
Центъра за кариерно
ориентиране към община Варна
и бизнеса.
2.1. Партньорство с определени
ЦПЛР, като основни
организатори на пътуванията и
посещенията на учениците в
предприятия и икономически
зони.
3.1. Партньорство с
работодателските организаци и
създаване на ежегоден
календар за посещения на
ученици в предприятия,
съвместно с работодателските
организации.
3.2. Сътрудничество с
териториалното поделение на
Агенцията по заетостта за
активизиране работата със
завършващите основно
образование и първи и втори
гимназиален етап ученици, за
запознаване със състоянието на
местния трудов пазар и
търсените професии в близко
бъдеще.

 Повишен
интерес
към конкретни и важни за
Варна специалности и професии
 Брой представители на
бизнеса, включени в медийната
кампания за разпространение
на информация, относно
очакваната заетост в
определени отрасли
/предприятия
 Брой ученици, участвали в
посещенията във фирми

Повишена информираност
на учениците за професиите на
настоящето и бъдещето

Човешки:
 Експерти от
Община Варна

Ежегодно, до
края на
Стратегията

 Представител
на ЦПРЛ- ЦКО
 Представители
на работодателски
организиции и
бизнеса
 Представители
на училища
Финансов:
 Бюджет на
Община Варна

 Установено партньорство с
доставчици на услуги по
кариерно ориентиране и
консултиране
 Повишена удовлетвореност
на работодателите
 Създадена рубрика „Варна град на знанието” в сайта на
общината за икономическия
профил на морската столица

4.1. Организирани посещения
във фирми от различни
браншове, за запознаване с
професиите на настоящето и на
бъдещето.
5.1. Създаване на програма

за
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за съответната година.
6. Създаване на
възможност бизнесът да
представи условията на
работа, които предлага в
града и да привлече
потенциална работна ръка,
която да назначи след 5-10
години.

ранно запознаване на
учениците с типовете
професии, необходимите умения
и естеството на работа, чрез
посещения в компании и
институции на територията на
община Варна и близките
икономически зони.
5.2. Привличане на медийни
партньори.
5.3. Анализ на проведената
информационна кампания.
6.1. Запознаване на учениците с
реалните условия на работа в
различни местни индустрии и
структури и засилване на
интереса към важни професии
за нашия град.
6.2. Създаване на рубрика
”Варна-град на знанието” в
сайта на Община Варна с
информация, относно
икономическия профил на
града, ключови новоразкрити
работни места, търсена
квалификация от бизнеса,
професии на бъдещето, връзка с
местния пазар на труда.
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7.6.2 Мярка 2. „Учене през целия живот“– перспективи и възможности

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

Измерители за успех

1. Актуализиране и
ефективно прилагане на
национална
квалификационна рамка за
учене през целия живот.

1.1. Използване на механизмите
за валидиране на знания и
умения в областта на
професионалното образование и
обучение, придобити чрез
неформално обучение или
информално учене, както и въз
основа на придобит
професионален опит.

 Повишена информираност на
учениците за възможностите за
продължаване на образованието
или за придобиване на
професионална квалификация

2. Оказване подкрепа на
младите хора, чрез
развиване на
разнообразни форми за
личностно развитие,
насърчаване на интереса
им към учене през целия
живот.
3. Осигуряване на достъп
до отворени образователни
ресурси за учене през
целия живот за всички
ученици.
4. Провеждане на
перманентни кампании за
кариерно ориентиране на
учениците с активното
участие на Центъра за
кариерно ориентиране.
5. Реализиране на
дейности за
професионално
ориентиране и
консултиране и ефективна
връзка с пазара на труда.

2.1. Организиране на борси за
кариерно ориентиране и
развитие – място за срещи с
представители на бизнеса,
предприемачи, изявени
представители на характерни и
търсени професии на трудовия
пазар на Варна.
3.1.Стимулиране развитието на
предприемачески, творчески и
иновативни компетентности
сред учащите се.
3.2. Ангажиране свободното
време на подрастващите.
4.1. Изграждане на общинска
система за кариерно
ориентиране и консултиране.

 Удоволетвореност на бизнеса
и на учениците от участието си
в борсите за кариерно
ориентиране и развитие
 Повишена осведоменост сред
заинтересованите общности за
възможностите, които
предоставя ученето през целия
живот

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експертен
състав на Община
Варна

Реализация
Ежегодно, до
края на
Стратегията

 Външни
експерти
Финансови:
 Бюджет на
Община Варна
 Участие в
различни програми
и проекти

 Получена квалификация от
учениците, позволяваща
успешна интеграция на пазара
на труда
 Подобрено партньорство
между Центъра за кариерно
ориентиране на общината,
Кариерните центрове на
висшите училища и Кариерния
център на Агенцията по
заетостта към Регионалната
служба по заетост.

5.1. Създаване на
мултифункционални центрове,
които осигуряват съвременна
материалната база и
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прилагането на иновативни
подходи в работата с деца и
ученици.
5.2. Използване на
образователни платформи и
споделяне на ефективни модели
в подкрепа на висококачествено
и приобщаващо образование и
обучение през целия живот.

7.6.3 Мярка 3. Утвърждаване и развитие на Общинската програма за подкрепа на ученици - местни
таланти.

Ключови дейности

Конкретни стъпки за
реализиране

1. Разширяване на
спектъра от дейности чрез
включване на занимания
по интереси, насочени към
развитието на личностни и
междуличностни умения,
както и на обхвата на
участниците в заниманията
по интереси, чрез
провеждане на изяви на
училищно и
междуучилищно ниво.

1.1. Създаване на подходящи
условия в детските градини и
училищата за откриване и
развиване на умения и таланти,
чрез разнообразни
педагогически форми.

2. Подкрепа за
финансовото, ресурсно и
логистично обезпечаване
на представянето на
талантливите ученици на
различни форуми.

2.1. Участие на ЦПЛР към
община Варна- Астрономическа
обсерватория, ОДК , за
стимулиране участие в
международни, национални и
регионални проекти и програми
за подобряване на общата
подкрепяща среда и
разширяване на обхвата на
дейности по обща и
допълнителна подкрепа за
личностно развитие на деца и

Измерители за успех
 Повишена мотивация на
ученици и педагози и стремеж
към високи постижения

Повишен брой изяви на
местно, национално и
международно ниво на деца местни таланти
 Оказана подкрепа за участие
в национални и международни
конкурси, олимпиади и
състезания в областта на
науката, културата и спорта
 Повишена удовлетвореност
на деца и ученици от
предоставените материални и
морални стимули

Необходими
ресурси
Човешки:
 Експерти от
Община Варна,
които да
координират
цялостната
политика по
подкрепа на
талантливите деца
и ученици

Реализация
Ежегодно,
през
целия
период
на
реализацията
на Стратегията

Финансови:
 Общинско
финансиране
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3. Изграждане на
цялостна концепция за
подбор на ученици с
изявени способности в
областта на науката,
изкуството, спорта и
културата в община Варна.
4. Иницииране на
дейности за ангажиране на
учениците през свободното
време и ваканционните
дни и подкрепа за
даровити деца в община
Варна.
5. Подкрепа развитието
на творческия потенциал
на младите хора, за
утвърждаване на
общочовешките и
европейски ценности и
съхраняване на
българските традиции.

ученици.
3.1. Подкрепа за домакинстване
на форуми и състезания за
талантливи младежи от община
Варна.
4.1. Насърчаване на деца с
изявени дарби. Подпомагане на
даровити деца от община Варна
чрез държавния и общинския
бюджет.
4.2. Разнообразяване на
формите и възможностите за
развитие на талантите на децата
и учениците с изявени интереси
в определена област на науката,
спорта и културата (курсове,
летни академии и др. по
изкуства и наука и
тренировъчни спортни лагери за
участие в държавни и
международни първенства)
5.1. Предоставяне на
материални и морални стимули
за децата и учениците с изявени
възможности. Привличане на
партньори и съмишленици за
финансиране дейността за
подкрепа на местните таланти.
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Приложение
№1:
Въпросник
образователна квалификация на
детските градини“

„Възрастова
структура
педагогическия персонал

и
в

Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Наименование на детската градина*
…………………………………………
2. Брой педагогически персонал*
…………………………………………
3. Брой на персонала до 30 г.*
…………………………………………
4. Брой на персонала до 40 г.*
…………………………………………
5. Брой на персонала до 50 г.*
…………………………………………
6. Брой на персонала до 60 г.*
…………………………………………
7. Брой на персонала над 60 г.*
…………………………………………
8. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Професионален
бакалавър“*
…………………………………………
9. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Бакалавър“*
…………………………………………
10. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Магистър“*
…………………………………………
11. Брой на персонала с професионална-квалификационна степен*
o Първа
…………………………………………
o Втора
…………………………………………
o Трета
…………………………………………
o Четвърта
…………………………………………
o Пета
…………………………………………
o Без професионална-квалификационна степен
…………………………………………
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Приложение №2: Възрастова структура и образователна квалификация на педагогическия персонал
в детските градини (1)
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Приложение №2: Възрастова структура и образователна квалификация на педагогическия персонал
в детските градини (2)
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Приложение №3: Въпросник „Сграден фонд на детските градини“
Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Наименование на детската градина*
2. Административен район *.
Отбележете само една от възможностите.
o Одесос
o Приморски
o Младост
o Владислав Варненчик
o Аспарухово
3. Собственост*.
Отбележете само една от възможностите.
o Публична общинска
o Частна
4. Застроена площ в квадратни метри*
…………………………………………
5. Двор в квадратни метри*
…………………………………………
6. Брой детски площадки*
…………………………………………
7. От тях с ударопоглъщащо покритие*
…………………………………………
8. Открита спортна площадка*
…………………………………………
9. Площадка за БДП*
…………………………………………
10. От тях маломерни (18)*
…………………………………………
11. Брой спални*
…………………………………………
12. Брой гардеробни*
…………………………………………
13. Брой офиси*
…………………………………………
14. Брой умивални*
…………………………………………
15. Брой тоалетни*
…………………………………………
16. Брой тоалетни за деца със СОП*
…………………………………………
17. Брой битовки за учители*
…………………………………………
18. Брой битовки за помощен персонал*
…………………………………………
19. Зала за спорт*
…………………………………………
20. Зала за музика*
100

…………………………………………
21. Кабинет на директора*
…………………………………………
22. Кабинет на зам-директора*
…………………………………………
23. Кабинет за логопед*
…………………………………………
24. Кабинет за психолог*
…………………………………………
25. Кабинет за педагогически съветник*
…………………………………………
26. Кабинет за ресурсен учител*
…………………………………………
27. Канцелария / Деловодство*
…………………………………………
28. Кабинет за гл. счетоводител*
…………………………………………
29. Учителска стая*
…………………………………………
30. Помещение за архив*
…………………………………………
31. Здравен кабинет*
…………………………………………
32. Изолатор*
…………………………………………
33. Кухненски блок*
…………………………………………
34. Без кухня*
…………………………………………
35. Вид отопление*
…………………………………………
36. Пералня*
…………………………………………
37. Басейн*
…………………………………………
38. Склад за инвентар*
…………………………………………
39. Достъпна архитектурна среда (рампа)*
…………………………………………
40. Асансьор*
…………………………………………
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Приложение №4: Сграден фонд на детските градини в община Варна (1)
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Приложение №4: Сграден фонд на детските градини в община Варна (2)
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Приложение №4: Сграден фонд на детските градини в община Варна (3)
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Приложение №4: Сграден фонд на детските градини в община Варна (4)
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Приложение №5: Въпросник „Дигитализация в образователните
институции в община Варна“
Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Наименование на образователната институция*
…………………………………………
2. Разполагате ли със собствен домейн?*
o Да
o Не
3. Използвате ли облачна платформа в ДГ/училището/ЦПЛР? *
o Да
o Не
4. Каква облачна платформа използвате за дистанционно обучение?*
o Google G suite
o Училище 365
o Друго …………………………..
5. Разполага ли използваната от Вас платформа с вграден електронен дневник?*
o Да
o Не
6. Какъв електронен дневник използвате?*
…………………………………………
7. Какъв вид облак използвате?*
o Частен
o Обществен
o Публичен
o Хибриден
8. Какъв вид облачни услуги използвате?*
o SaaS (Софтуер като услуга)
o PaaS (Платформа като услуга)
o IaaS (Инфраструктура като услуга)
9. Брой обучени педагогически специалисти*
…………………………………………
10. Брой сертифицирани педагогически специалисти*
…………………………………………
11. Вид на сертификата*
…………………………………………
12. Брой обучен административен персонал*
…………………………………………
13. Какъв вид обучение в сферата на дигитализацията би било полезно според вас?*
…………………………………………
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Приложение №6: Дигитализация в детските градини в община Варна (1)
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Приложение №6: Дигитализация в детските градини в община Варна (2)

108

Приложение
№7:
Въпросник
образователна квалификация на
училищата“

„Възрастова
структура
педагогическия персонал

и
в

Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Наименование на училище/ЦПЛР/РЦПППО*
…………………………………………
2. Иновативно ли е училището?*
…………………………………………
3. Численост на персонала*
…………………………………………
4. Брой педагогически персонал (вкл. Директор)*
…………………………………………
5. Брой непедагогически персонал*
…………………………………………
6. Брой на персонала до 31-40 г.*
…………………………………………
7. Брой на персонала до 41-50 г.*
…………………………………………
8. Брой на персонала до 51-60 г.*
…………………………………………
9. Брой на персонала над 61 г.*
…………………………………………
10. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Професионален
бакалавър“*
…………………………………………
11. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Бакалавър“*
…………………………………………
12. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Магистър“*
…………………………………………
13. Брой на персонала с образователна-квалификационна степен „Доктор/Доктор на
науките“*
…………………………………………
14. Брой
директор и зам.-директори с магистърска степен по "Управление на
образованието"
…………………………………………
15. Брой други педагогически специалисти с магистърска степен по "Управление на
образованието"
…………………………………………
16. Брой на персонала с професионална-квалификационна степен*
o Първа
…………………………………………
o Втора
…………………………………………
o Трета
…………………………………………
o Четвърта
…………………………………………
o Пета
…………………………………………
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Без професионална-квалификационна степен
…………………………………………
17. Общ брой квалификационни кредити за периода от 01.08.2016 г. до 01.11.2020 г.*
…………………………………………
18. Брой персонал назначени на длъжност "Учител"*
…………………………………………
19. Брой назначени на длъжност "Ресурсен учител"*
…………………………………………
20. Брой назначени на длъжност "Учител на деца с умствена изостаналост"*
…………………………………………
21. Брой назначени на длъжност "Учител, теоретично обучение"*
…………………………………………
22. Брой назначени на длъжност "Учител, практическо обучение"*
…………………………………………
23. Брой назначени на длъжност "Старши учител"*
…………………………………………
24. Брой назначени на длъжност "Старши ресурсен учител"*
…………………………………………
25. Брой назначени на длъжност "Главен учител"*
…………………………………………
26. Брой назначени на длъжност "Главен ресурсен учител"*
…………………………………………
27. Брой назначени на длъжност "Учител в ЦОУД"*
…………………………………………
28. Брой назначени на длъжност "Възпитател"*
…………………………………………
29. Брой назначени на длъжност "Старши възпитател"*
…………………………………………
30. Брой назначени на длъжност "Главен възпитател"*
…………………………………………
31. Брой назначени на длъжност "Психолог"*
…………………………………………
32. Брой назначени на длъжност "Педагогически съветник"*
…………………………………………
33. Брой назначени на длъжност "Логопед"*
…………………………………………
34. Брой назначени на длъжност "Рехабилитатор на слуха и говора"*
…………………………………………
35. Брой назначени на длъжност "Корепетитор"*
…………………………………………
36. Брой назначени на длъжност "Хореограф"*
…………………………………………
37. Брой назначени на длъжност "Треньор по вид спорт"*
…………………………………………
38. Брой назначени на длъжност "Ръководител направление ИКТ"*
…………………………………………
39. Преподаватели по теория и практика на професията*
…………………………………………
40. Брой назначени на длъжност "Заместник-директор по учебно-производствената
дейност"*
…………………………………………
41. Брой назначени на длъжност "Заместник-директор по учебно-творческата дейност"*
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…………………………………………
42. Брой назначени на длъжност "Заместник-директор по спортната дейност"*
…………………………………………
43. Брой назначени на длъжност "Заместник-директор административна и стопанска
дейност"*
…………………………………………
44. Брой назначени стажант –учители*
…………………………………………
45. Брой назначени учители-наставници*
…………………………………………
46. Други специалисти, които не са упоменати до момента*
…………………………………………
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Приложение №8: Възрастова структура
педагогическия персонал в училищата (1)

и

образователна

квалификация

на
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Приложение №8: Възрастова структура
педагогическия персонал в училищата (2)

и

образователна

квалификация

на
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Приложение №8: Възрастова структура
педагогическия персонал в училищата (3)

и

образователна

квалификация

на
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Приложение №8: Възрастова структура
педагогическия персонал в училищата (4)

и

образователна

квалификация

на

115

Приложение №8: Възрастова структура
педагогическия персонал в училищата (5)

и

образователна

квалификация

на
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Приложение №9: Въпросник „Сграден фонд на училищата“
Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Наименование на училището*
…………………………………………
2. Осигурен едносменен режим*
o За 1-ви клас
o За 2-ри клас
o За 3-ти клас
o За 4-ти клас
o 5-7 клас
o 8-10 клас
o 11-12 клас
o Друго …………………………………………
3. Година на построяване на сградата*
…………………………………………
4. Собственост на сградата*
o Публична общинска
o Частна общинска
o Публична държавна
o Държавна
o Частна
o Собственост на ВУЗ
o Друго…………………………………………
Ако сте посочили друго, моля да уточните
…………………………………………
5. Начин на използване на сградата*
o Самостоятелно
o Съвместно
6. Ако сградата се ползва съвместно, моля посочете с кого я съвместявате*
…………………………………………
7. Какъв е процента на използваната от Вас част*
…………………………………………
8. Застроена площ в кв.м*
…………………………………………
9. Разгърната застроена площ в кв.м.*
…………………………………………
10. Осигурен подход към училищния двор – ако има, опишете какъв*
…………………………………………
11. Брой входове към сградата с достъпна архитектурна среда*
o Един
o Два
o Три
o Повече
o Нито един
12. Подход към сградата с достъпна архитектурна среда*
o Открита рампа
o Закрита рампа
o Подемна платформа
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o Асансьор
13. Достъпна архитектурна среда между етажите на училището*
o Рампа
o Подемна платформа
o Асансьор
o Липсва
14. Санитарен възел с архитектурна среда*
o На първия етаж
o На втория етаж
o На третия етаж
o Липсва
15. Общ брой помещения*
…………………………………………
16. Брой учебни помещения*
…………………………………………
17. От тях брой маломерни помещения*
…………………………………………
18. Брой специализирани кабинети по биология и здравно образование*
………………………………………
19. Хранилище по биология*
o Свързано с кабинета
o Не е свързано с кабинета
o Използва се съвместно
20. Брой специализирани кабинети по физика и астрономия*
…………………………………………
21. Хранилище по физика*
o Свързано с кабинета
o Не е свързано с кабинета
o Използва се съвместно
22. Брой специализирани кабинети по химия и опазване на околната среда*
…………………………………………
23. Наличие на лаборатория по химия и опазване на околната среда*
o Самостоятелна
o Като обособена част от кабинета
o Не
24. Хранилище по химия*
o Свързано с кабинета
o Не е свързано с кабинета
o Използва се съвместно
25. Интегрален кабинет по природни науки*
o Да
o Не
26. Брой специализирани кабинети по технологии и предприемачество*
…………………………………………
27. Брой специализирани кабинети по музика*
…………………………………………
28. Брой специализирани кабинети по изобразително изкуство*
…………………………………………
29. Брой специализирани кабинети по езици - езикова лаборатория*
…………………………………………
30. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, моля да уточните за клас или
за група са езиковите кабинети*
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…………………………………………
31. Брой компютърни кабинети със стационарни компютри
…………………………………………
32. Ако сте отговорили положително, моля да уточните колко от тях са за група и колко
са за цяла паралелка*
…………………………………………
33. Мултифункционален кабинет - с възможност за STEM обучение*
…………………………………………
34. Други кабинети, обслужващи предмети от раздел А на учебния план*
…………………………………………
35. Кабинети и работилници по професионална подготовка -учебно производствена и
учебно тренировъчна база*Задължителен въпрос само за училища, които
разполагат с такива.
…………………………………………
36. Брой кабинети на психолог/педагогически съветник*
…………………………………………
37. Брой логопедични кабинети*
…………………………………………
38. Брой ресурсни кабинети*
…………………………………………
39. Брой класни стаи обзаведени за първи клас и използвани само от първокласници*
…………………………………………
40. Стаи за дейности по интереси при целодневна организация*
…………………………………………
41. Зона за отдих*
o Обособена част от коридор или фоайе
o Самостоятелно помещение
o Обособена част от училищния двор
o Училището не разполага
42. Закрита зона за спорт и прилежащи помещения*
o Физкултурен салон
o Фитнес зала
o Друга зала
o Две съблекални с душове с течаща топла вода и санитарни помещения
o Две съблекални без душове
o Склад за инвентар
o Помещение за учителите по ФВС
43. Открита зона за спорт*
o Игрище-мултифункционално
o Игрище за определен вид спорт
o Игрище с гумирана настилка
o Фитнес уреди на открито
o Площадка с гумирана настилка и уреди
o Други
44. Ако нещо е пропуснато относно зоната за спорт в училище, моля да уточните*
…………………………………………
45. Библиотека*
o С кът за четене
o Без кът за четене
o Липсва
46. Зона за хранене*
o Зала за хранене с кухня, в която се приготвя храната
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o Зала за хранене с разливочна
o Бюфет
o Училището не разполага
47. Здравен кабинет*
o Да
o Не
48. Актова зала/ зала за занимания по интереси*
o Със сцена
o Без сцена
o Липсва
49. Брой санитарни помещения*
…………………………………………
50. Брой класни стаи, различни от специализираните кабинети и помещения със
специално обзавеждане, които не са упоменати до момента*
…………………………………………
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (1)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (2)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (3)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (4)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (5)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (6)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (7)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (8)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (9)

129

Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (10)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (11)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (12)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (13)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (14)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (15)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (16)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (17)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (18)

138

Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (19)

139

Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (20)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (21)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (22)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (23)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (24)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (25)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (26)
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Приложение №10: Сграден фонд на училищата в община Варна (27)

147

Приложение №11: Дигитализация в училищата в община Варна (1)
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Приложение №11: Дигитализация в училищата в община Варна (2)
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Приложение №12: Въпросник „Образователни технологии и ИКТ в
училищата/ЦПЛР/РЦПППО“
Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Наименование на училище/ЦПЛР/РЦПППО*
…………………………………………
2. Брой стационарни компютри*
…………………………………………
3. Колко от тях са от ново поколение*
…………………………………………
4. Брой преносими устройства*
…………………………………………
5. Брой сървъри*
…………………………………………
6. Брой 3-D принтер*
…………………………………………
7. Устройства виртуална реалност*
…………………………………………
8. Брой интерактивни дъски*
…………………………………………
9. Брой мултимедийни устройства*
…………………………………………
10. Брой интерактивен тъч дисплей*
…………………………………………
11. В каква степен институцията разполага с ресурс за on-line или хибридно обучение?*
o Да, на 100%
o Да, на 90%
o Да, на 80%
o Да, на 70%
o Да, на 60%
o Да, под 50%
12. Възможност да опишете устройства и ресурс, които не са упоменати до момента*
…………………………………………
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Приложение №13: Образователни технологии и ИКТ в училищата в община Варна (1)
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Приложение №13: Образователни технологии и ИКТ в училищата в община Варна (2)
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Приложение №14: Възрастова структура и образователна квалификация на педагогическия персонал
в ЦПЛР/РЦПППО (1)
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Приложение №14: Възрастова структура и образователна квалификация на педагогическия персонал
в ЦПЛР/РЦПППО (2)
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Приложение №14: Възрастова структура и образователна квалификация на педагогическия персонал
в ЦПЛР/РЦПППО (3)
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Приложение №15: Въпросник „Сграден фонд на ЦПЛР/РЦПППО“
Бележка: Всички въпроси, маркирани с *, са задължителни за попълване
1. Пълно наименование на ЦЛПР/РЦПППО*
…………………………………………
2. Година на построяване *
…………………………………………
3. Собственост*
…………………………………………
4. Ползва се самостоятелно*
Отбележете само едно кръгче.
o Да
o Не
5. Ползва се съвместно (моля посочете институцията, с която съвместно ползвате МТБ)*
…………………………………………
6. Ползва се съвместно (моля посочете % от общата площ, която ползвате)*
…………………………………………
7. Застроена площ в квадратни метри*
…………………………………………
8. Разгърната застроена площ*
…………………………………………
9. Брой и видове помещения предназначени за дейността на ЦПЛР/РЦПППО при работа с
децата/учениците - Таблица 1*
10. Брой и видове помещения предназначени за административната дейност на
ЦПЛР/РЦПППО- Таблица 2*
11. Брой и видове помещения предназначени за помощната дейност на ЦПЛР/РЦПППОТаблица 3*
12. Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания към двора на центъра*
Отбележете само едно кръгче.
o Да
o Не
o Не се налага
o Друго
13. Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания към сградата на центъра*
o Открита рампа
o Закрита рампа
o Подемна платформа
o Асансьор
o Друго
14. Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на центъра *
o Рампа
o Подемна платформа
o Асансьор между етажите
o Пригодени санитарни помещения - едно помещение за цялата сграда
o Пригодени санитарни помещения - на всеки етаж
o Друго
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Приложение №16: Сграден фонд на центровете за специална образователна подкрепа
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Приложение №17: Образователни технологии и ИКТ в ЦПЛР/РЦПППО в община Варна

158

Приложение №18: Дигитализация в ЦПЛР/РЦПППО в община Варна (1)
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Приложение №18: Дигитализация в ЦПЛР/РЦПППО в община Варна (2)
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