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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  
С ПРИЛОЖЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

за периода 2016 – 2020 година 
 
 

Стратегията за развитие на Национално училище за музикално и танцово изкуство 
“Добрин Петков” – Пловдив се основава на принципите и насоките на Закона за 
предучилищното и училищно образование, приоритетите на Министерство на културата и 
Министерство на образованието и науката и на спецификата на училището. Стратегията е 
приета на заседание на Педагогически съвет на 01.09.2016 г. в съответствие с 
изискванията на чл.263, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и е 
отворен документ за допълване и актуализиране. 

 
 

 
І. ИСТОРИЯ 
 

 

Националното училище за музикално и танцово изкуство /НУМТИ/ „Добрин 
Петков” е една от основните културно-образователни институции в България под прякото 
управление на Министерството на културата на Република България. Училището носи 
името на един от най-големите български диригенти Добрин Петков (1923 – 1987). 

Със заповед на Министерството на народното просвещение на 5 юни 1945 г. в 
Пловдив е основано частно средно музикално училище, което през следващата 1946 г. се 
превръща в държавно. Активно съдействие за основаването на училището оказва 
сформирания през 1944 г. Комитет за културно издигане на Пловдив, в който членуват 
най-изтъкнатите и будни индустриалци и културни дейци на града. През 1975 г. в 
училището се открива и специализирано обучение по класически танц (балет).  

Директори на училището от основаването му до настоящия момент:  
 
Трендафил Миланов (1909 – 1999) – цигулков педагог, впоследствие директор на 

Музикалното училище в София; баща на голямата българска цигуларка Стойка Миланова; 
директор от 1945 до 1951 г. 

Проф. Асен Диамандиев (1915 – 2009) – ярък български педагог, композитор, 
музикален теоретик, основател и бивш ректор на Музикалната академия в Пловдив, 
Почетен гражданин на град Пловдив; директор от 1951 до 1967 г. 

Анастас Маринкев (1917 – 2011) – педагог, Почетен гражданин на град Пловдив и 
носител на почетното звание „Следовник на народните будители”; директор от 1967 до 
1982 г. 

проф. Анастас Славчев – педагог и концертиращ пианист, бивш ректор на АМТИИ – 
Пловдив, Почетен гражданин на град Пловдив; директор от 1982 до 1986 г. 

Здравка Колева – педагог, концертиращ солов и камерен изпълнител арфист; 
директор от 1986 до 1992 г. 

д-р Андрей Андреев – музиколог, бивш директор на Оперно-филхармонично 
дружество – Пловдив, днес музикален импресарио; директор от 1992 – 1994 и 1997 – 2000 
г. 

проф. д-р Юлиан Куюмджиев – музиколог, зам.-председател на СБМТД, председател 
на секция „Музиколози” към СБК; директор от 1994 – 1997 г. 

Кунка Панчева – преподавател по обой; директор от 2000 до 2010 г. 
Нели Попова-Коева – педагог; настоящ директор на училището от 2010 г. 
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НУМТИ „Добрин Петков” е носител на редица държавни и културни награди: 

 Орден "Кирил и Методий" ІІ-ра степен от Президиума на Народното събрание 
на Република България по случай 25 години от основаването на училището и за 
високи постижения в учебно-възпитателната работа; 1970 г.  

 "Почетен знак на град Пловдив" І-ва степен от Община Пловдив за 50-годишния 
юбилей на училището; 1996 г.  

 Награда "Пловдив" от Община Пловдив за творчески постижения през 1996 
година; 1997 г. 

 "Златна лира" от Съюза на българските музикални и танцови дейци по случай 55 
години от основаването на училището и за високи педагогически постижения; 2000 
г. 

 Награда "Пловдив" (в областта на музиката) от Община Пловдив за изнесени 
концерти и получени награди от учениците на национални и международни 
конкурси през 2004 година; 2005 г.  

 "Почетен плакет"  от Областния управител на Област Пловдив за принос на 
училището в развитието на музикалната култура и образование, откриването и 
насърчаването на млади дарования и по повод 60 години от основаването на 
училището; 2005 г. 

 Почетен знак „Златна книга” от Съвета на европейската научна и културна 
общност за принос в развитието на българската култура; 2010 г. 

 Почетна грамота и плакет от Министерството на културата на Република 
България за принос в развитието на българската култура и образование и по случай 
65 години от основаването на училището; 2010 г. 

 Почетна грамота от Министерството на културата на Република България за принос 
в развитието на българската култура и образование и по случай 70 години от 
основаването на училището; 2015 г. 

 "Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци за 
принос в развитието на българската култура и по случай 70 години от основаването 
на училището; 2015 г. 

Преподавателският състав на училището включва високо квалифицирани педагози и 
инструменталисти, сред които професори, доценти, доктори и преподаватели с І-ва и ІІ-ра 
професионална квалификационна степен. Част от преподавателите са носители на 
държавни културни и образователни награди. 

НУМТИ „Добрин Петков” предлага цялостно обучение в общообразователното и 
професионалното музикално образование от предучилищен до 12 клас със специални 
класове по всички класически музикални инструменти, балет, класическо пеене, поп и 
джаз пеене, народно пеене, камерна музика, вокални ансамбли и оркестрово свирене.  

НУМТИ „Добрин Петков” развива интензивна концертна и художественотворческа 
дейност в Пловдив и в страната. Едни от многобройните престижни общоучилищни 
музикални прояви са ежегодните концерти, в които най-талантливите ученици от 
училището застават като солисти на оркестъра на Държавна опера – Пловдив – традиция, 
поставена преди половин век от маестро Добрин Петков.  

Представителните състави на училището са симфоничен, камерен, духов и детски 
струнен оркестър, балетен ансамбъл, китарен ансамбъл, ансамбъл ударни инструменти и 
два училищни хора.  

През 2011 г. училищният камерен оркестър свири в прочутата Златна зала на 
„Музикферайн” във Виена – мястото, откъдето всяка година на 1 януари се излъчва 
празничния новогодишен концерт на Виенската филхармония.  
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Симфоничният оркестър на училището има редица участия в изданията на 
Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща”, където младите 
оркестранти са музицирали с именити музиканти – диригентите акад. Васил Казанджиев 
и проф. Евгений Шевкенов (Австрия), цигуларите проф. Ангел Станков и Мони Симеонов 
(САЩ), пианиста проф. Божидар Ноев (Австрия) и кавалджията Теодосий Спасов.  

През 2013 г. училищният симфоничен оркестър осъществява концертно турне в 
Менорка (Балеарски острови), Испания. 

На своя територия институцията организира три престижни конкурса: Международен 
конкурс за камерна музика „Пловдив”, Конкурс за млади изпълнители на оркестрови 
инструменти „Добрин Петков” и Клавирен конкурс „Шуман – Брамс”. Училището е 
организатор и на проведените до този момент две национални срещи на валдхорнисти. 
Съорганизатор е на международния конкурс „Лайънс“ – за излъчване на представител от 
България и на „Златен нотен ключ“ – Франция. От 2011 г. организира училищен конкурс 
по задължително пиано „Зорка Сайян“. 

Възпитаниците на училището са лауреати и носители на много награди от 
международни и всички национални музикални конкурси. Част от учениците са 
стипендианти на Министерството на културата по Програмата за закрила на деца с 
изявени дарби.  

На територията на училището ежегодно се провеждат майсторски класове, водени от 
изтъкнати български и чуждестранни педагози и изпълнители. 

НУМТИ „Добрин Петков” има успешни участия в проекти на европейските програми 
„Коменски”, „Ученически и студентски практики”, „Джуниър Ачийвмънт България”. 

Голяма част от дипломиралите се до настоящия момент над три хиляди ученици на 
НУМТИ „Добрин Петков” са продължили висшето си образование в най-авторитетните 
консерватории и музикални академии в страната и чужбина - НМА „Проф. Панчо 
Владигеров”, НБУ – София, АМТИИ –  Пловдив, САЩ, Великобритания, Австрия, Германия, 
Франция, Швейцария, Полша и др. 

Много от възпитаниците на училището впоследствие се утвърждават като видни 
професионалисти – концертиращи изпълнители, диригенти, оркестранти, педагози, 
режисьори, балетисти в България и по целия свят. 

НУМТИ „Добрин Петков” поддържа преки контакти с Академия за музикално, танцово 
и изобразително изкуство – Пловдив, Държавна опера – Пловдив, Общински институт 
„Старинен Пловдив”, Общинска фондация „Пловдив 2019”, Национална музикална 
академия „Панчо Владигеров” – София и Нов български университет – София, 
Международен фестивал на камерната музика – Пловдив, Международен фестивал „Дни на 
музиката в Балабановата къща” и др.  

 

СПРАВКА 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общ брой 
ученици 

360 382 396 406 

Общ успех 5,41 5,32 5,29 5,33 

Успех ДЗИ 4,48 4,56 4,75 5,06 

Успех ДИПК 5,68 5,77 5,64 5,88 
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ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 
 

 
1. УЧЕНИЦИ 

 
В НУМТИ “Добрн Петков” се приемат ученици от цялата страна по държавен план-

прием съгласно Наредба №2 от 12.08.2016 г. за приемане  и преместване на ученици в 
училищата по изкуствата, издадена от Министерство на културата. Изпитите са за 
ученици в дневна форма на обучение за предучилищен, І, V, VІІІ и ІХ клас с професионално 
направление “Музикално и сценично изкуство” по професиите: “Музикант-
инструменталист” (специалности „Класически музикални инструменти”, „Класическа 
китара” и „Акордеон”), “Музикант-вокалист” (специалности „Класическо пеене”,„Поп и 
джаз пеене” и „Народно пеене”) и “Балетист” (специалност “Класически танц”). 
 
Силни страни: 

- Благоприятни възможности за подбор на ученици от демографски силно населен 
район. 

- Подбрани чрез конкурсни изпити ученици, мотивирани да изучават музикално и 
танцово изкуство, при изпълнен план-прием над 100%. 

- Създадени условия за изява и развитие на всички ученици в съответствие с техните 
желания и възможности. 

- Успешно положени държавни зрелостни изпити още на юнска сесия от 2008 до 
2016 г. 

- Висока успеваемост при прием във ВУЗ в страната и чужбина и възможност за 
професионална реализация в град с хилядолетни културни традиции. 

- Голям брой ученици, носители на награди от национални и международни 
конкурси. 

- Ежегодно наши ученици са солисти на симфоничния оркестър при Държавна опера 
– Пловдив и други оркестри в страната и чужбина. 

- На учениците от ХІ и ХІІ клас е осигурен по един ден от седмицата, свободен от 
паралелкови занятия, за провеждане на часовете по специализирана подготовка и 
самоподготовка. 

- Работа по различни европейски проекти – двустранно училищно партньорство по 
„Коменски“, „Ученически практики“ с Държавна опера – Пловдив, Джаз формации 
„Пловдив“ и Асоциация „Класическа китара”, „Квалификация на педагогически 
специалисти“, „Джуниър Ачийвмънт“ – ученически компании. 

- Базово училище на АМТИИ – Пловдив. 
- Съвместни проекти с Община Пловдив, Държавна опера – Пловдив, НМУ 

„Проф.П.Владигеров” – София, АМТИИ - Пловдив, НБУ – София, ОИ „Старинен 
Пловдив“, Пловдивска Митрополия, Ротари клуб, Център „Хеликон“, Фондация 
„МузикАртисимо“, Фондация „Америка за България“, Фондация „Минко Балкански”, 
Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да Виничи” – София, Филхармония „Пионер“, музикалните 
училища в страната и др. 

- Съвместни проекти със сродни учебни заведения в Австрия, Белгия, Швейцария, 
Норвегия, Италия. 

 
Слаби страни: 

- Голям брой отсъствия на учениците - уважителни (30 068)  и неуважителни (1 542)  
отсъствия (2015-2016). 

- Слаба активност на Ученическия съвет. 
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2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 
  

 В НУМТИ “Добрин Петков”  работят 93 щатни и 4 хонорувани преподаватели и 16 
души административно-помощен персонал. Всички учители са с висше образование, сред 
тях 2 са професори,1 е доцент, 4 са доктори на изкуствознанието, 11 са с І ПКС, 9 са с ІІ ПКС, 
1 е с ІІІ ПКС, 1 е с ІV и 10 са с V ПКС. 
 
Силни страни: 

- Благоприятни възможности за подбор на педагогически кадри в град с високи 
демографски, образователни и културни показатели. 

- Квалифицирани педагогически кадри с доказани професионални качества и успехи, 
подбрани с конкурс. 

- Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто взаимодействие със 
учениците, като се стреми да създава позитивен психоклимат в клас. 

- Сформирани са две методически обединения – за общообразователна и за 
специализирана професионална подготовка, които се съставят от различни 
професионални групи. 

- Учителите повишават своята  квалификацията. 
- Назначен е щатен педагогически съветник. 
- Комисията по качество на образованието и обучението от 2014 г. работи по 4-те 

раздела на самооценката. 
 
Слаби страни: 

- Дистанцираност на някои учители от общоучилищния живот. 
- Недостатъчна вътрешно-училищна квалификационна и методическа дейност. 
- Недостатъчно се използват интерактивните методи и информационно-

комуникационните технологии в обучението. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
 

 Учебните програми по професии и специалности,по които се работи в НУМТИ 
„Добрин Петков“, са изработени от Министерство на културата и са съгласувани с 
Министерство на образованието и науката. 
 В НУМТИ “Добрин Петков” се провеждат приемни, приравнителни, годишни, 
държавни зрелостни изпити, зрелостни изпити за придобиване на трета степен на 
професионална квалификация и изпити за промяна на оценка. 
 Ученици и учители участват в множество концерти, конкурси, фестивали, 
майсторски класове, научно-практически конференции и семинари на национално и 
международно равнище. 
 Средният годишен успех за учебната 2015-2016 е много добър (5,33). 
 Учениците, завършили основно образование, в по-голямата си част успешно 
продължават обучението си в нашето училище, а 99% от учениците, завършили средно 
образование, продължават обучението си във висши учебни заведения в страната и 
чужбина (Европа и САЩ). 
 
Силни страни: 

- Високи стандарти на предлаганото общообразователно и специализирано 
професионално образование. 

- Престижни постижения от национални и международни конкурси, успешно 
представяне на фестивали и други форуми на изкуствата. 

- 100%-ово успешно полагане на Държавните зрелостни изпити при среден успех за 
2016 г. – Мн. добър (5,06). 
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- Успешно представяне на учениците от ІV (5,50) и VІІ клас (4,53) на национално 
външно оценяване. 

- Всички ученици, положили държавни зрелостни изпити, се дипломират успешно в 
годината на завършване на ХІІ клас – мн.добър (5,18) е успехът на дипломиралите 
се през 2016 г. 

- Висок успех на държавните изпити за професионална квалификация – отличен 
(5,88) за 2016 г. 

- Всички ученици от VІІІ клас успешно придобиват основно образование. 
- Чуждоезиково обучение във всички образователни степени. 
- Целодневна организация на учебния процес в началния курс І – ІV клас, а за 

учениците от V до ХІІ клас – специфична целодневна организация, като 
паралелковите занятия са предиобед, а следобед са уроците по специалните 
предмети. 

- Прем на деца в предучилищен клас – полудневна форма. 
- Сформирани са симфоничен оркестър, духов оркестър, смесен хор, китарни 

ансамбли, детски струнен оркестър и детски хор, ансамбъл ударни инструменти 
„Престо” и различни камерни формации, осигуряващи възможности за 
професионално израстване и усъвършенстване. 

- Активен сайт на училището. 
 
Слаби страни: 

- Слабости в организацията на образователно-възпитателния процес вследствие на 
несъвършената нормативна уредба в средното образование на МОН и незачитане 
спецификата на училищата по изкуствата. 

- Недостатъчно използване на съвременните технологии в образователния процес. 
 

4. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 
  
Учебният процес в НУМТИ “Добрин Петков” се провежда в триетажна сграда на ул. 

“Иван Вазов” №23 и в завещаната от Нена Михлюзова (дългогодишен учител по история 
на музиката) къща на ул. “Велико Търново” №16. Налични са 18 класни стаи, 19 кабинета 
по специалните предмети, 2 компютърни кабинета, библиотечно-информационен център, 
1 концертна и балетна зала и 2 камерни зали, като едната е мултимедийна зала. Сградата е 
ремонтирана по европейски проект с бенефициент Министерство на културата – 2011 г. 
От 2014 г.  започна поетапно ремонтът на сградата на ул. „В.Търново“ №16, където се 
използват 2 класни стаи за децата от Подготвителните групи и 4 кабинета по специалните 
предмети. 

 
Силни страни: 

- Добре обзаведени класни стаи за учениците от предучилищен клас и началния курс 
І - ІV клас. 

- Добре функциониращ Бибилиотечно-информационен център. 
- Открита с помощта на Училищното настоятелство спортна площадка и финансиран 

от училището детски кът в двора на училището.  
- Осигуреност със задължителната училищна документация, учебници и учебни 

помагала. 
- Централно парно отопление от 2011 г., система за пожароизвестяване от 2014 г. и 

електронни звънци. 
- Осъществени два етапа от ремонта на сградата на ул. «В.Търново» №16 – първи и 

втори етаж с по 3 кабинета. 
 

Слаби страни: 
- Недостиг на класни стаи и кабинети. 
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- Недостатъчни възможности за работа с принтер, ксерокс, скенер и интернет за 
учители и ученици. 

 
5. ФИНАНСИРАНЕ 

 
НУМТИ “Добрин Петков” е на делегиран бюджет от 2008 година с първостепенен 

разпоредител Министерство на културата. 
 
Силни страни: 

- Коректно и редовно обезпечаване на средствата за възнаграждения, осигурителни 
вноски, СБКО, работно облекло на персонала, диференцирано заплащане, 
ученически стипендии, издръжка на училището, учебници за учениците от І до VІІ 
клас. 

- Постоянна информационна съгласуваност с 4-те синдикални организации в 
училище. 

- Наличие на КТД в НУМТИ “Добрин Петков”. 
- Наличие на Училищно настоятелство от 2007 г. 
- Работа по европейски проекти и национални програми. 
- Активен сайт на училището. 
- Болшинството от преподавателите са снабдени със служебни мобилни телефони. 

 
Слаби страни: 

- Липса на необходимия финансов ресурс за подобряване и осъвременяване на 
образователно-възпитателния процес, на материално-техническата база, както и на 
музикалния инструментариум. 

- Недостатъчна активност за привличане на спонсори, както и за сътрудничество с 
НПО и други институции. 

 
6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

 
Силни страни: 

- Благоприятно разположение на училището в центъра на Пловдив в близост до 
централна жп гара, две автогари и основните линии на градския транспорт. 

- Възможност за прием на ученици от цялата страна. 
- Провеждане от 2012 г „Ден на отворените врати“. 
- НУМТИ е базово училище на Академията за музикално, танцово и изобразително 

изкуство – Пловдив. 
- Прекрасно сътрудничество с НМА „Проф. П.Владигеров” – София, Държавна опера – 

Пловдив, с Община Пловдив, Фондация „МузикАртисимо“, Фондация „Америка за 
България“, Фондация „Пловдив културна столица 2019“, БНР – Пловдив, РБ „Иван 
Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“, Фестивал на камерната музика – Пловдив, Център 
„Хеликон“. 

 
Слаби страни: 

- Недостатъчна заинтересованост на някои родители към образователно-
възпитателния процес и слаба обратна връзка с тях. 
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ІІІ. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

 
 
 
ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО: 
 
 
Приоритетно направление 1.  
Повишаване качеството на обучение за постигане на Държавните образователни 
стандарти. Придобиване на професионална квалификация, съобразена със съвременните 
тенденции в развитието на световното музикално и танцово изкуство, гарантираща 
конкурентна способност в международен мащаб. 
 
Приоритетно направление 2.   
Създаване на предпоставки за развиване на ярка творческа индивидуалност на всеки 
ученик и стратегия за работа с деца с изявени дарби. 
 
Приоритетно направление 3.   
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата и учениците в училището.  
 
Приоритетно направление 4. 
Превенция на ранното напускане на училище. 
 
Приоритетно направление 5.  
Осигуряване на извънкласни форми за осмисляне свободното време на учениците.  
 
Приоритетно направление 6.  
Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите.   
 
Приоритетно направление 7.  
Взаимодействие с родителската общност.  
 
Приоритетно направление 8.  
Подобрение във външната и вътрешната среда на училището.  
 
Приоритетно направление 9.  
Участие в национални и европейски програми и проекти.  
 
Приоритетно направление 10.  
Прилагане на рекламна стратегия на училището за привличане на кандидати, 
възпитаване на потенциална публика и разширяване формите на взаимодействие с 
обществеността. 
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РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ: 
 
 
Равен достъп  Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи 

качествено образование, което отговаря на потребностите и 
способностите му.  

 
Ориентираност към личността  Най-важната предпоставка за успех на системата е успехът на 

личността. 
 
Отговорност   Всички членове на педагогическата колегия и помощно-

обслужващия персонал, ангажирани в образователно-
възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в 
училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 
дългосрочно въздействие.  

 
Новаторство   Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрират воля и възможности за възприемане на нови 
подходи с цел постигане на по-добри резултати.  

 
Гъвкавост   Образователно-възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя 
възможности за свободен избор на обучаваните.  

 
Единство в многообразието   Обучението, подготовката и възпитанието на децата и 

учениците се осъществяват в рамките на единна културно-
образователна среда, която създава гаранции за защита и 
развитие на отделните култури и традиции в рамките на 
училищната образователна политика и общо културно-езиково 
пространство.  

 
Сътрудничество   Успешната образователно-възпитателна политика, като се 

започне от начален етап и се стигне до зрелостниците, се 
основава на широко участие в сътрудничество с други 
институции.  

 
Автономност   Училището като част от  системата на образованието ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 
държавните образователни изисквания.  

 
Ефективност   Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите 

с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 
въздействие.  

 
Отчетност   Всички участници в образователно-възпитателния процес 

отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 
ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.  

 
Законосъобразност   Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България и на 
държавните изисквания  в областта на образованието, 
регламентирани чрез нормативните актове и закони, имащи 
отношение към училищата. 
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ГЛАВНА ЦЕЛ:  
Осигуряване на оптимални условия за изпълнението на мисията и визията на НУМТИ 
“Добрин Петков”. 
 
МИСИЯ:  
Откриване, привличане, възпитание и обучение на млади таланти в областта на 
музикалното и танцово изкуство според държавните образователни стандарти за 
формиране на личности с висока интелектуална, образователна и професионална 
подготовка и с активно гражданско участие и поведение, адекватно на динамично 
променящия се съвременен свят. 
 
ВИЗИЯ:  
Утвърждаване на НУМТИ “Добрин Петков” като водеща конкурентноспособна 
образователна институция в системата на училищата по изкуствата и в националната 
образователна система. 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 
 

1. Повишаване качеството на образователните дейности чрез подобряване 
организацията на учебния процес и повишаване квалификацията на учителите 
чрез учене през целия живот. 

 
2. Повишаване качеството на училищното управление чрез ангажиране на всички 

партньори в образователно-възпитателния процес – ученици, учители, родители. 
 

3. Превръщане на училището в желана територия за обучение и работа чрез 
подобряване на материално-техническата база за осигуряване на съвременен 
учебен процес с безопасна, спокойна и естетична среда на обучение и творчество. 

 
4. Постигане на финансова стабилност на училището чрез подобряване на 

финансовия мениджмънт. 
 
 

 

 
ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

 
 
 

1. Повишаване качеството на образователните дейности чрез подобряване 
организацията на учебния процес и повишаване квалификацията на 
учителите чрез учене през целия живот. 

 
 

 1.1. Поставяне на ученика с неговите заложби, интереси и потребности в центъра на 
цялостната училищна дейност. 
 1.2. Подчиняване работата на учителите на подготовката за външно оценяване и 
държавните зрелостни изпити с цел утвърждаване и издигане рейтинга на НУМТИ 
“Добрин Петков”. 
 1.3. Използване на иновативни педагогически методи и форми на предаване, 
преподаване и научаване на знания чрез прилагане на информационно-комуникационни 
технологии. 
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 1.4. Намаляване до минимум свободните часове на учениците поради отсъствие на 
учител. 
 1.5. Засилване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 
 1.6. Ефективна диференцирана работа както с напредващите, така и с изоставащите 
ученици. 
 1.7. Осигуряване на равен достъп на всички учители до различните форми на 
квалификация. 
 1.8. Активизиране на Ученическия съвет при организирането на различни училищни 
мероприятия и провеждане Ден на ученическото самоуправление. 
 1.9. Активизиране работата на Училищното настоятелство с цел включване 
родителската общност в училищни дейности и мероприятия. 
 1.10. Усъвършенстване на системата от символи и ритуали с цел засилване усещането 
за принадлежност към училището. 
 1.11. Разширяване възможностите за публично представяне на постиженията на 
ученици и учители. 
 1.12. Усъвършенстване на системата за морално и материално стимулиране на 
учениците и учителите. 
 1.13. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки между участниците в 
образователно-възпитателния процес с цел проследяване успеваемостта и поведението на 
учениците. 
 1.14. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване проблема с 
безпричинните отсъствия на учениците. 
 1.15. Намаляване пренатовареността на учениците в НУМТИ “Добрин Петков” чрез 
усъвършенстване организацията на образователно-възпитателния процес както в 
паралелковия цикъл, така и по специалните предмети. 
 1.16. Разработване програми за качествено образование, за равен достъп до 
образование, за превенция ранното напускане на училище. 
 1.17. Обогатяване на извънкласните дейности за осмисляне свободното време на 
учениците чрез клубна дейност според желанията и интересите на учениците (детски хор 
и оркестър, компютърен нотопис, акордиране, музикална журналистика) чрез работа по 
европейски проекти. 
 1.18. Създаване на Обществен съвет към училището. 
 1.19. Изработване на Етичен кодекс на училищната общност съвместно с учители, 
ученици и родители. 
 1.20. Създаване комисии и екипи от учители за постигане на целите. 

 
 

2. Повишаване качеството на училищното управление чрез ангажиране на 
всички партньори в образователно-възпитателния процес – ученици, учители, 
родители. 

 
 

 2.1. Усъвършенстване организацията, структурата и управлението на НУМТИ “Добрин 
Петков” чрез ангажиране всички членове на училищната общност и насърчаване за работа 
в екип, запазване на традициите и на социалния мир. 
 2.2. Прецизиране на училищната документация в съответствие с държавните 
образователни стандарти (ДОС), със системата за финансово управление и контрол 
(СФУК) и със здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). 
 2.3. Оптимизиране информационното осигуряване в училище чрез активизиране и 
синхронизиране дейността на методическите обединения и групите в тях. 
 2.4. Задълбочаване на взаимодействието с факторите от социалната среда – родители, 
общественост, институции. 
 2.5. Усъвършенстване контролната дейност в училище по всички направления и нива – 
дисциплина, документация, материално-техническа база, хигиена, пропускателен режим. 
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 2.6. Актуализиране на училищните правилници, вътрешни правила и длъжностните 
характеристики на персонала в съответствие със ЗПУО и новите държавни образователни 
стандарти.  
 2.7. Създаване различини екипи и програми в помощ на децата и учениците в училище. 
 2.8. Подбор на кадрите съобразно Европейските изисквания за умения за работа с 
компютър и ниво на владеене на чужд език и Кодекса на труда. 
 2.9. Съхраняване традициите и успехите на НУМТИ “Добрин Петков” в училищно 
портфолио по учебни години (хартиен и електронен вариант). 
 2.10. Провеждане мониторинг за степента на постигане на целите на стратегията чрез 
периодично събиране и отчитане на информация по различните дейности, съпоставяне 
между планираните цели и реално постигнатото и своевременно привеждане в действие 
на процесите съобразно потребностите на училището. Усъвършенстване и разширяване 
дейността на комисията по контрол на качеството на образованието. 
  
   

3. Превръщане на училището в желана територия за обучение и работа чрез 
подобряване на материално-техническата база за осигуряване на съвременен 
учебен процес с безопасна, спокойна и естетична среда на обучение и труд. 
 

 
 3.1. Оборудване на интерактивни класни стаи и видеостена за осъществяване 
използването на информационно-комуникационните технологии в образователно-
възпитателния процес. 
 3.2.  Дигитализиране на част от училищния библиотечен фонд. 
 3.3. Оборудване на аудиовизуално студио, необходимо за спазване на държавните 
образователни стандарти за практическото обучение на инструменталистите, 
вокалистите и балетистите чрез ремонтиране на аулата. 
 3.4. Създаване и развитие на локална компютърна мрежа и интернет свързаност, която 
да се ползва от ученици и учители за тяхната подготовка, както и наличие на Wi-Fi- зона. 
 3.5. Изграждане система за видеонаблюдение в кабинетите, коридорите, стълбищата и 
входа на училището,   пожароизвестителна система и електронни звънци. 
 3.6. Усъвършенстване пропусквателния режим в училище чрез биометрична система за 
регистриране и отчитане. 
 3.7. Ремонтиране оградите на дворните площи на двете сгради на училището с цел 
опазване живота и здравето на децата и учениците. 
  
  

4. Постигане на финансова стабилност на училището чрез подобряване на 
финансовия мениджмънт. 
 

 
 4.1. Оптимизиране разходната част на бюджета чрез осигуряване пълняемост на 
паралелките и чрез подобряване организацията на образователно-възпитателния процес 
с цел реализиране на икономии. 
 4.2. Оптимизиране щатното разписание и усъвършенстване длъжностните 
характеристики в НУМТИ “Добрин Петков”. 
 4.3. Активизиране рекламната дейност на училището с цел внасяне на култура в 
социалната среда и за привличане на ученици. 
 4.4. Разгръщане самоинициативата на учениците за естетизиране на класните стаи, 
коридорите и двора на училището и насърчаване доброволческите дейности. 
 4.5. Активизиране търсенето и привличането на спонсори за различните дейности в 
училище чрез съвместни дейности с Училищното настоятелство и Обществения съвет. 
 4.6. Кандидатстване и работа по проекти и програми. 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 
 
 

 

 

 
№ 

 

 
Дейност 

 
Финансиране 

 
Срок 

1. Изработване и утвърждаване на училищната 
документация за провеждане на образователно-
възпитателния процес – Правилник на училището, 
Стратегия, Годишен план, училищни учебни 
планове и учебни програми, Етичен кодекс на 
общността, вътрешни правила, планове на 
методическите обединения, групи и комисии, план-
прием, програми. 

Делегиран бюджет до 15.09. на всяка 
година 

2. Обновяване и оборудване на класни стаи, кабинети 
и зали. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

постоянен 

3. Оптимизиране на интернет достъпа в училище и 
монтиране на мултимедия в поне две класни стаи. 
Провеждане на обучение за работа с новата 
техника. 

Делегиран бюджет и 
дарения 

Поетапно до 2020 

4. Ремонтиране оградите на дворовете на двете 
сгради. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Поетапно до 2020 

5. Ремонтиране аулата и изграждане на звукозаписно 
студио. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 
 

2019 

6. Обновяване на хардуера и софтуера в училище. Делегиран бюджет, 
Национални програми 

2018 

7. Участие на педагогическия състав в различни 
квалификационни форми. 

Делегиран бюджет,  
Европейски програми 

постоянен 

8. Разработване и реализиране на национални и 
европейски проекти. 

Делегиран бюджет, 
Проекти и програми  

постоянен 

9. Продължаване на работата по програма „Училищен 
плод“, „Оптимизация на училищната мрежа“, 
„Информационни технологии в образованието“, 
„Спорт“. Включване в други проекти по национални 
програми. 

Министерство на 
земеделието и 
Министерство на 
образованието 

постоянен 

10. Продължаване на традицията за провеждане на 
благотворителни Коледни и Великденски базари. 

Ученически съвет ежегодно 

11. Провеждане на конкурси на територията на 
училището: 
Клавирен конкурс „Шуман-Брамс“,  
Конкурс за млади изпълнители на оркестрови 
инструменти „Добрин Петков“:   

- Струнни инструменти 
- Духови инструменти, 

Международен конкурс за камерна музика 
„Пловдив“, 
Училищен конкурс по задължително пиано „Зорка 
Сайян“ 

Дарения, Училищно 
настоятелство, проекти 
към Министерство на 
културата, Община 
Пловдив и Фондации, 
делегиран бюджет. 

 
 
2017, 2020 
 
 
2016, 2019 
2018, 2021 
 
2017, 2019 
 
ежегодно 

12. Саниране сградата на ул. „В.Търново“ 16 Делегиран бюджет, 
Училищно настоятелство 

2017 

13. Ремонтиране двора на сградата на ул. 
„В.Търново“16 

Делегиран бюджет, 
Училищно настоятелство 

2018 

14.  Изграждане „Контрол на достъпа“  в сградите на 
училището 

Делегиран бюджет, НП 2017-2018 

15. Обновяване на инструментариума Дарения, НП, ЕП, ОС, 
благотворителни акции  

постоянен 

16. Съставяне различни комисии от учители за 
координиране различните дейности и подкрепа на 
учениците в училище 

Не се изисква постоянен  

 


