
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. РОМАН ЗА  

ПЕРИОДА ОТ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.   

ДО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.: 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием, 

целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на нови 

класни стаи и кабинети. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

септември  

на всяка 

година 

4. Достъп до интернет и монтиране на 

мултимедия във всяка класна стая и 

кабинет. 

Делегиран бюджет и 

дарения 

септември 

2021 г. 

5. Обновяване на сайта на Средно 

училище „Васил Левски“ 

Делегиран бюджет ежегодно  

6. Изработване на рекламни материали. Делегиран бюджет ежегодно 

7. Изграждане и поддържане на 

специализиран кабинет за приобщаващо 

и подкрепящо образование. 

Делегиран бюджет септември  

на всяка 

учебна 

година 

8. Обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и 

финансиране от 

община 

септември  

всяка учебна 

година 

9. Изграждане на външна спортна 

площадка, изграждане на съоръжения за 

различни видове спорт. 

Министерство на 

земеделието 

общинско 

финансиране 

 2021 г. 

10. Ремонтни дейности. Делегиран бюджет 

Дарения 

септември  

на всяка 

учебна 

година 

11. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

ежегодно  

12. Разработване, спечелване и реализиране 

на национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

ежегодно  

13. Продължаване на работата по 

Национални  програми 

Министерство на 

образованието 

ежегодно  

14. Работа по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“  

Министерство на 

образованието 

ежегодно  

15. Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с читалище 

„Христо Ботев” – гр. Роман. 

Смесено финансиране ежегодно  



16. Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни 

Коледни и Великденски базари 

Дарения ежегодно 

17. Провеждане на вътрешноучилищни 

езикови и математически състезания. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

ежегодно 

18. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания. 

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

ежегодно 

19. Провеждане на училищни състезания и 

олимпиади. 

Участие на ученици в национални 

конкурси и състезания, включени в 

календара на МОН за извънкласни 

дейности. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

ежегодно  

20. Провеждане на тиймбилдинг и обучения 

на колектива 

Смесено финансиране ежегодно  

21. Участие в Програма за обучение и 

заетост на продължително безработни 

лица - компонент 2 (Агенцията по 

заетостта). 

Държавен бюджет 

Делигиран бюджет 

2021 г. 

 

 


