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Особености на образователната система 

в България и община Омуртаг 
Стефан Станчев 

Старши експерт по ОСО (Организация на средното образование) 
 
1. Кратко описание на българската образователна система, включително извеждане на нови 
предизвикателства 
Съвременното училище дава възможност на българските граждани да упражняват конституционното си 
право на образование, което включва в частност безплатно училищно обучение за придобиване на 
средно образование и равен достъп до него, както и да повишават непрекъснато своето образование и 
квалификация. При осъществяването на образователната дейност не се допускат ограничения или 
привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и 
обществено положение. Във връзка с това е определената държавна политика в областта на 
училищното обучение, то да предлага разнообразни форми (присъствени и неприсъствени) на 
обучение и те да са реална училищна практика.  

В актовете, приети в рамките на Европейския съюз, както и в документите на ООН в областта на 
образованието се дефинират две основни цели на образователната политика – равен достъп до 
образование и качествено образование. Те могат да бъдат изведени като основни цели и за развитието 
на българското училищно образование, а макар и не толкова пряко и на един подготвителен етап - и 
като цели на предучилищното възпитание и подготовка. 

В регионален аспект ниският социален статус на населението, високото ниво на емиграция и пр. 
определят политиката на територията на област Търговище да съществува мрежа от училища, в които 
се дава възможност на всички ученици да упражнят правото си на образование. В населените места, 
където не функционират училища, на подлежащите ученици на задължително обучение до 16-годишна 
възраст се осигурява безплатен транспорт за извозването им до училищата в най-близкото селище.  

Завършилите осми клас ученици със специални образователни потребности имат възможност да 
продължат обучението си в професионални паралелки за придобиване на І-ва степен професионална 
квалификация в ПГТХВТ (Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии) 
„Ал.Константинов” - гр. Търговище и ПУИ (Помощно училище интернат) „Д-р Петър Берон” - гр. 
Търговище. 

В СОУ (Средно общообразователно училище) за деца с увреден слух ”Свети Иван Рилски” - 
гр.Търговище е осигурен равен достъп до образование и обучение на всички слуховоувредени ученици 
- организиран е интернатен тип обучение, включващ пълния образователен цикъл (задължителна 
подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, 
слухово-речева рехабилитация, отдих и игри, хранене) от ІІ до ХІІ клас, осигуряващ толерантна и 
стимулираща учебна среда. В училището се провежда качествено професионално обучение на 
учениците със слухов дефицит, гарантиращо им подходящи за тях професии и перспективни шансове 
за реализация, интеграция и социализация в професионален план не само в българското, но и в 
европейското общество. 

Налагащите се мерки за оптимизация на училищната мрежа в община Омуртаг през последните години 
са в отговор на променящите се демографски, образователни и пазарни фактори, както и съобразно 
традициите и резултатите от работа на училищата. Оптимизирането на мрежата от училища се 
изразява основно в поетапното закриване на училища в малките селища от област Търговище. Този 
процес наложи предприемане на мерки за осигуряване на равен достъп до образование на всички 
ученици от малките селища. Образователната система в областта е поставена пред дилемата да 
осигури възможност учениците да бъдат извозвани до училища със съвременна материално-
техническа база и с добри условия за почивка и изхранване, както и да получават образование, 
съответстващо на потребностите на съвременния живот. 

По смисъла на разпоредбите на Закона на народната просвета бяха създадени „средищни училища”, 
които се намират в най-близкото населено място на територията на съответната община или на 
съседна община, където се обучават учениците от населените места, в които няма училище. 

По традиция в училищата, в които напускат голям брой ученици, се планират дългосрочни стратегии за 
превенция на проблема - разработват се училищни политики, анализират се рисковите фактори, 
развива се ресурсът от педагогически специалисти в тази насока и пр. 
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Функционирането на учебните заведения е тясно свързано с населените места, в които се намират. 
Тази зависимост се засилва особено на настоящия етап, когато историческите функции на 
образованието се изменят и то е длъжно да поеме икономически и социални задачи, каквито в 
миналото не са му били присъщи. Интензивните демографски процеси през последните години оказват 
все по-решаващо въздействие върху състоянието на мрежата от училища, детски градини и 
обслужващи звена. В сегашния си вид училищната мрежа в община Омуртаг е създадена през 60-те 
години на ХХ век, за да задоволява определени обществени и образователни потребности. 

В периода на прехода наблюдаваната за страната тенденция на намаляване на раждаемостта е 
характерна и за област Търговище. 

Тази тенденция към намаляване броя на учениците и закриването на училища в малките селища 
доведе до необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване на равен достъп до образование 
на всички ученици до училища с добри условия за обучение и възпитание. 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

14208

13718

13163

12619

12224

Брой на учениците в началото на учебната 

година

13718

490

555

395

544

 
 
2. Основни черти и характеристики на образованието в община Омуртаг 
Най-значими усилия и пакети от мерки са наложителни в училищата от община Омуртаг, в които се 
обучават ученици със смесен етнически произход, където се залага на създаването на среда на 
равнопоставеност, премахване на сегрегацията на основата на етническа принадлежност, привличане 
и задържане на учениците с дейности, осигуряващи етническо и културно многообразие, подпомагане 
на учениците, трудно владеещи български език и др. В тази връзка сериозен принос има прилагането 
на започналите преди десет години дейности по проект ”Намаляване на отпадането на ромските деца 
от училище” към Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, подкрепен от МОН. В 
рамките на проекта се включват застрашени ученици в извънкласни форми, което спомага за 
интегрирането им в училищната среда.  

На първо място като причина за преждевременното напускане на училище, училищните ръководства 
поставят икономическите затруднения на семействата, трудното приспособяване на някои ученици в 
учебната среда, заниженият родителски контрол и пр. Най-много напуснали ученици и респективно най-
значим пакет от мерки се планират в училищата в общината, в които се обучават ученици със смесен 
произход.  
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община Омуртаг

Прогимназия 
гр. Омуртаг 

І НУ гр. 
Омуртаг

ІІ НУ гр. 
Омуртаг 

Гимназия гр. 
Омуртаг  

община 
Омуртаг 

5 6

1 1

13

брой напуснали към февруари 2014г.

 
 

3. Проблеми, възникващи поради миграцията на семействата и техните деца в рамките на 
Европейския съюз 
Дългогодишните наблюдения и опит на РИО и ръководствата на училищата сочат трудности при 
задържането на деца и ученици от етническите малцинства, произтичащи от следните по-значими 
регионални проблеми:  

 изолация на ромски деца и ученици в детските градини и училищата в ромските квартали и в 
отделните групи и паралелки в смесените детски градини и училища; 

 нисък стандарт на живот на ромските семейства и отрицателно въздействие на средата, 
водещо до деформация в ценностната система; 

 недостатъчна мотивация на учениците и родителите за учене;  

 ниските резултати на учениците от вътрешно и външно оценяване в резултат на 
непълноценното усвояване на учебното съдържание; 

 трудното овладяването на българския език и изграждането на езикова култура у учениците от 
ромски произход в региона; 

 

4. Какви подходи и методи за решаване на тези предизвикателства имаме и ползваме? 
Най-резултатни за проблемите с отпадане на ученици от училище са мерките, свързани с работата на 
педагогическите съветници, с които се дава възможност за анализиране на причините и за 
предприемане на навременни превантивни мерки. Работата на тези специалисти придобива все по-
голямо значение относно резултатите от провеждащата се индивидуална работа за успешното 
интегриране на учениците от ромски произход в училищната среда и включването на техните родители 
при създаването на допълнителни образователни възможности съвместно с други отговорни 
институции, органи и организации.  

В отделни училища в общините от областта с цел преодоляване на икономическите трудности на 
домакинствата се осигурява материално подпомагане чрез безплатна храна, учебници и дрехи за 
застрашените от напускане ученици.  

От съществено значение за решаване на проблемите с напускащите ученици е организирането на 
дейности чрез проектите по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. 

Предприетите действия в училищата по чл. 114 от ППЗНП (Правилник за прилагане на Закона за 
народната просвета) за създаване на допълнителни образователни възможности относно 
застрашените от отпадане ученици включват създаване на индивидуални програми за психолого-
педагогическо въздействие на застрашените от отпадане ученици, работа по проекти във връзка с 
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преодоляване на отпадането на ученици в задължителна училищна възраст и редовно отразяване в 
училищната документация на данните за присъствието на учениците в училище.  

Във връзка със задържането на учениците в училище е и работата по Национална програма „С грижа 
за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото 
на постиженията им по общообразователна подготовка”. В часовете по този модул се дава възможност 
за индивидуална работа с изоставащите ученици, които могат да наваксат пропуснатия материал и да 
се чувстват по-добре в училище. Напредъкът на някои от учениците е видим от получените текущи и 
срочни оценки. 

Ефективното взаимодействие на училищните екипи с Регионална дирекция „Социално подпомагане”, 
общинските администрации, местните и училищните комисии за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни и родителската общност също има сериозен принос в преодоляване на 
проблемите с учениците, преждевременно напускащи училище. В голяма част от училищата, намиращи 
се в градовете, се прилагат системи чрез използване на електронни технологии за бързо и ефективно 
уведомяване на родителите за развитието на децата им или за възникнали проблеми (електронен 
дневник). 

Масовото включване на училищата в проектите по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” осигурява финансиране на дейности за обезпечаване правото на равен 

достъп до образование и диференциране на грижата към учениците. Проектите имат за цел 

да се осигури качествен образователно-възпитателен процес, да се осмисли свободното 

време на учениците и не на последно място да се намали броят на напусналите училище. 

Оказването на психолого-педагогическа подкрепа от учители, педагогически съветници и психолози в 
съвременното училище е приоритет с особена важност. От това произтичат мотивите да бъде 
продължена инициативата на РИО (Регионален инспекторат по образование) за функционирането на 
Областен съвет за обсъждане на психолого-педагогически въпроси, свързани с образованието и 
възпитанието на децата и учениците в училищата, детските градини и обслужващите звена. Този съвет 
има за цел да създаде условия за координация и съгласуваност в дейността на педагогическите 
съветници, педагози, психолози и логопеди, работещи в системата на народната просвета. Вниманието 
се насочва към взаимодействие с родителската общност и повишаване на уменията на родителите във 
възпитанието и развитието на собствените им деца. Не са преодолени и все още остават актуални 
проблемите сред подрастващите, а именно: 

 агресията сред учениците; 

 дискриминационните практики на основата на етническата нетолерантност и социалните 
различия и др. 

 недостатъчното внимание и грижа на някои семейства към децата за тяхното 
социализиране, възпитаване на здравни и културни навици; 

 влиянието на неформалните групи от улицата или приятелската среда и т.н. 

Важно място в усилията за привличане и задържане на учениците в училище заемат инициативите на 
училищните ръководства за подобряване на училищната среда с цел да стане по-привлекателна и 
ефективно използвана.  

С цел осигуряване на качествено образование учебното съдържание следва по-точно и адекватно на 
съвременните условия да очертава онези знания и умения, които трябва да бъдат придобити в рамките 
на училищното образование. В учебните планове се засилва чуждоезиковото и компютърното 
обучение. Обучението по информационни технологии следва да започне още от прогимназиалния етап. 
В прогимназиалния етап се реализират модули за ранно професионално ориентиране.  

 

5. От Мюнхен като полезен опит бихме взаимствали мерките за успешна интеграция на децата от 
други държави в училищната общност 
 
6. Включването и успешното интегриране на децата и младежите в германската образователна 
система е сложен и продължителен процес. Първата стъпка в него е придобиването на достатъчно 
познания по немски език, които да позволят на децата да учат във всички видове и степени училища и 
да се справят с изискванията и образователния минимум, установени в германските начални, основни и 
средни училища.  

Трябва да се предприемат редица мерки за утвърждаване на немския език и усъвършенстване на 
обучението по него за емигранти. Както в училище, така и при обучението на възрастни, инвестициите 
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трябва да са насочени към усъвършенстване на преподавателите и подобряване възможностите на 
мигрантите да се възползват от предлаганото обучение.  

С цел осигуряване на необходимата подготовка по немски език емигрантите могат да се включат в 
курсове непосредствено след регистрирането на техните молби (или молбите на техните родители или 
настойници) за закрила. 

 

7. Към семействата, напускащи страната, бихме дали следните съвети: 

 да уведомяват училищните ръководства за предстоящото преместване на детето в училище на 
друга държава; 

 преди тръгване да вземат от училището съответния документ – удостоверение за преместване, 
удостоверение за завършен клас или за завършена степен на образование; 

 документите за завършена степен на образование преди напускане на страната се легализират 
от комисия в МОН; 

 с цел успешната интеграция на децата в училище на друга държава да предприемат 
превантивни мерки за качествената езикова подготовка на децата си по съответния чужд език; 

 задължително да запишат детето си да посещава училище в чуждата държава. 

 

8. Съвети към семействата, връщащи се от чужбина 
Родителите, преди да напуснат чуждата държава, е необходимо да изискат от училищното ръководство 
документ за последния завършен клас, на който се поставя заверка „Апостил” от съответните областни 
власти, на чиято територия се намира училището. 

 

9. Виждания за потенциален обмен в областта на образованието между училищата в община 
Омуртаг и град Мюнхен 
Полезно за учителите би било да се обменя опит относно методи на преподаване, основани на 
цифровите технологии (цифрови педагогики). Необходимо е също да се обмени опит за придобиване 
на педагогически умения върху цифровите методи по време на непрекъснато професионално развитие 
на учителите, за да се актуализират постоянно техните умения. Справянето с това предизвикателство е 
сред основните интереси на редица заинтересовани страни, които, в контекста на Европейския обмен 
за работни места в сферата на цифровите технологии, вече са ангажирани да разработят европейски 
програми за обучение на учителите за придобиване на специфични ИКТ (Информационни и 
комуникационни технологии) умения. 

 

 

 

 

 

 

***** 
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Второ начално училище "Васил Левски" 
Татяна Петрова, директор 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
Второ начално училище "ВасилЛевски" - гр. Омуртаг е едно от двете начални училища на територията 
на града.  
То е създадено през 1967 г. по решение на ОНС, Отдел "Народна просвета" - гр. Търговище, като са 
отделени всички ученици – роми от квартал Запад. До 1981 г. то е интернат, след това е обособено във 
ІІ НУ “Катя Димитрова“. От 1993 г. училището носи името “Васил Левски“. 

Представянето на кратката история на училището е необходимо, тъй като след толкова години то все 
още носи негативите на тоталитарното време.  

Училището не се намира в тъй наречения “ромски“ квартал на града, а в неговата периферия. 

Не може да се твърди, че в училището учат само роми, защото има деца от смесени бракове, а и 
родителите не се определят като “роми”. Информацията в тази връзка е конфиденциална и не можем 
да се ангажираме с определяне на етническа принадлежност на нашите ученици. 

През годините винаги една от основните цели на училището е била образователно и социално 
интегриране на учениците. Това е и един от приоритетите в дейността на училището. 

В училището има изградена действаща система за интегриране на учениците от различните етноси. 

Осъществяването на процеса на интеграция лежи само и единствено върху плещите на ръководството 
на училището и педагогическия колектив. Постигнато е много, но главно чрез дейности, обхващащи 
различните аспекти на работа на педагозите. Независимо от ежегодно организираната рекламна 
кампания и разнообразните дейности в училище, както и осъществяването на връзки и дейности с 
различни институции, все още училището понася всички негативи, свързани с миналия му статут. 

В началото на учебната 2013 /2014 година броят на учениците бе 117, разпределени в 6 паралелки. 
Средната пълняемост на паралелките бе 19,5 ученици, което бе достатъчна предпоставка за добра 
ефективност на материалните разходи на училището. Децата в подготвителната група наброяваха 14. 
Сформирани бяха и четири полуинтернатни групи: във Второ начално училище „Васил Левски” - гр. 
Омуртаг учениците от първи и втори клас се обучаваха в цeлодневна форма на обучение. 

В края на учебната година учениците са намалели с 21, а броят на децата в подготвителната група е 
15.  

Специфични за училището проблеми и затруднения, произтичащи от условията на работа, са: 

 емиграционните и миграционни процеси; 

 липсато на мотивация от страна на родителите за образоване на децата им; 

 затрудненията на децата-билингви при овладяването на българския език като фактор за усвояване 
на учебното съдържание и изграждане на комуникативни умения;  

 неблагоприятната среда в семейства с ниски доходи, които не могат да покрият разноските за 
образование на децата си; 
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 нередовното посещение на учебните занятия и отпадане на ученици. 

Кадровата обезпеченост на Второ начално училище“Васил Левски” е добра. В училището работят 11 
учители с “магистърска” и “бакалавърска”степен на образование и 3 - със степен “професионален 
бакалавър”. Директорът на училището и един учител притежават II ПКС (професионално-
квалификационна степен). Девет учители притежават V ПКС  

С оглед решаването на специфичните проблеми във връзка с образователно-възпитателния 
процес, вниманието на педагогическата колегия е насочено към: 

 
І. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите 
малцинства 
Това се осъществява чрез: 

 Разработване и прилагане на Стратегия за развитие на Второ начално училище "Васил Левски" - гр. 
Омуртаг с акцентиране върху проблема; 
 Функциониране на полуинтернатни групи; 
 Функциониране на групи по свободно избираема подготовка; 
 Провеждане на рекламна кампания на училището с участие на ученици и учители. 

ІІ. Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в училището 

Това се осъществява чрез: 

1. Подобряване на материалната база в училище: 

 Наличие на кинозала, компютърен кабинет, оборудван със съвременна техника и интернет, 
оборудване на етнокабинет и кабинет за работа с деца и ученици със СОП (специални образователни 
потребности); 
 В училището е осигурена съвременна учебна среда, както и подходящи съвременни помещения за 
хранене, игра и т. н. Класните стаи са оборудвани с табла, помагала и др.от подходящи за обучението и 
възпитанието материали; 
 Санитарните помещения също са ремонтирани; 
 Асфалтиране на спортните площадки по проект „КрасиваБългария” на Община Омуртаг; 
 Създаване на площадка по безопасност на движението по пътищата и площадка за велосипедисти; 
 Наличие на мултимедии, лаптоп, екран, камера, цифрови фотоапарати, флипчарт и др.; 
 Наличие на спортни уреди и пособия,спортни екипи, велосипеди. 

 

 
2. Разработване и реализиране на проекти 

 "Символите – нашата идентичност" – по Модул "Ритуализация на училищния живот"- Национална 
програма "Училището – територия на учениците"; 
 Мажоретен състав "Усмивка" – Модул "Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност"; 
 Национална програма "Училището – територия на учениците"; 
 Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други 
информационни източници; 
 "Коледуване и етническа толерантност"; 
 "Изкуството да живеем заедно"; 
 „Училището-място за всяко дете” 
 "Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище"; 
 "Историята на моя роден град и старите столици на България"; 
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 Проект "Успех"; 
 "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"; 
 "Да открием, обикнем и пазим природата заедно"; 
 Партньори по проект "Цветно училище" на Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг; 
 Партньори по проект "Академия за толерантност" на Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. 
Омуртаг и други. 

 

 
ІІІ. Извънкласни и извън урочни дейности 
Това се осъществява чрез: 

 Участие на Мажоретен състав "Усмивка" във Фестивал "Отворено сърце" - гр. ВеликоТърново; 
 Организиране и провеждане на екскурзии до гр. Котел, гр. Габрово, Шипка, гр. Велико Търново, 
Плиска и др.; 
 Провеждане на празници: патронен, по;случай официални празници, спортни; 
 Участие в общоградски празници и чествания, в спортни инициативи. Завоюване на призови места и 
награди; 
 Провеждане на Дни на отворените врати; 
 Участие в кампания "Участвам и променям", подкрепена от Омбудсмана на Република България и 
др. 

 

 
ІV. Взаимодействие с извънучилищни институции: 

 С общинска администрация; 
 С отдел „Закрила на детето” при Дирекция "Социално подпомагане" и МК за БППМН (местна 
комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и пълнолетни) за задържане в училище 
на децата, застрашени от отпадане; 
 С читалище „Шафак”и читалище „Отец Паисий“ - гр. Омуртаг и други; 
 

V. Работа с родителите 

Това се осъществява чрез: 

 Провеждане на тематична лектория: "Синкретизмът в ромската празнично-обредна система – 
модел за мирно съжителство между православие и ислям"; 
 Провеждане на тематична лектория "Училище - родители - ръка за ръка"; 
 Среща на учители с родители на изявени в учебната и извън класна дейност ученици; 
 Включване на родители в учебната и извън класната дейност и други. 

 

 



 10 

 
VІ. Квалификация на учителите 

Това се осъществява чрез: 

 Участие в квалификационни курсове по въпросите относно преодоляване на процесите на 
затруднена адаптация на децата от ромски произход в подготвителната група и учениците от І клас; 
 Активно използване на мултимедия и други информационни средства в ежедневната 
образователна работа; 
 Включване на педагогическата колегия в разнообразни квалификационни курсове и други. 

 

През годините е извършена целенасочена и резултатна дейност за постигане на реални резултати 
относно успешната учебна и социална интеграция на учениците, обучаващи се във Второ начално 
училище „Васил Левски” гр. Омуртаг. 

 

Идеен проект за обмен с училище от град Мюнхен 
Във връзка с осъществяването на обмен с немско училище от Мюнхен подобeн на нашия тип бихме 
желали: 

Да се осъществи обмяна на опит между педагозите във връзка със спецификата при работа с деца от 
различни етноси: 

 Обмен за коментиране на ефективни методи и форми при осъществяване на образователно – 
възпитателния процес; 

 Обмен във връзка с реализиране на извънкласни и извънучилищни дейности. 
Обменът може да се осъществи чрез: 

 Обменни визити-срещи между учителите - в Мюнхен и в Омуртаг; 
 гостуване на мажоретен състав „Усмивка“ в Мюнхен и посрещане на деца от Мюнхен, изявени в 

извънкласни и извънучилищни дейности. 
 
Очаквани резултати: 
 Обогатяване опита на учителите с добри педагогически практики; 
 Постигане на реални резултати относно успешната учебна и социална интеграция на учениците. 
 
Ресурси: 
Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг разполага с: 
 квалифицирани и мотивирани за подобна дейност учители; 
 с добра материална база.  
Финансовите ресурси на училището не са особено добри и не могат да осигурят средства в големи 
размери за дългосрочно пребиваване на специалист от Мюнхен в Омуртаг, както и за пътуване на групи 
от училището в Мюнхен. 
За целта ни е необходима подкрепата на община Омуртаг. 
 

 

 

 

 

***** 
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Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” 
Теодора Витова, директор 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” e най-голямото общообразователно училище в община Омуртаг. В 
него се обучават ученици от V до VІІІ клас на възраст 11-15 години. То е средищно за региона и 
обхваща всички подлежащи на задължително обучение деца от града и от 10 села. Учебно-
възпитателната работа в Прогимназия “Акад. Даки Йорданов” се организира по Първи вариант на 
целодневна организация - задължителните учебни предмети и предметите от задължително-
избираемата подготовка се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете по СИП, 
самоподготовка, организиран отдих и спорт, занимания по интереси – в подобен блок след обяд. 

Училището е на едносменен режим, като учебните часове започват в 7,45 часа и завършват в 12,45. 
Осигурени са закуски и обедно хранене за желаещите, като от бюджета се поемат 50% от стойността на 
купона. За пътуващите ученици е осигурено целодневно обучение и безплатен транспорт по проект 
BG051РО001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от Европейски социален 
фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Заниманията в полуинтернатните 
групи започват в 12,45 часа и обхващат 107 деца от селата.  

Общообразователният минимум като основа на общообразователната подготовка съдържа учебните 
предмети, групирани в следните културно-образователни области: І. Български език и литература, ІІ. 
Чужди езици, ІІІ. Математика, информатика и информационни технологии, ІV. Обществени науки и 
гражданско образование, V. Природни науки и екология, VІ. Изкуства, VІІ. Бит и технологии, VІІІ. 
Физическа култура и спорт. 

В учебния план са включени и по три часа седмично задължително-избираема подготовка, която 
осигурява условия за надграждане на общообразователния минимум. 

След завършване на VIII клас учениците получават Свидетелство за основно образование, което им 
дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение. 

Учениците през тази учебна година са 371. Те са представители на трите основни етноса – турци, роми 
и българи. 31 висококвалифицирани педагогически специалисти се грижат за обучението и 
възпитанието им. 

Приоритет както в общинската стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства, така и в Стратегията за развитие на Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” е 
превръщането на културното многообразие и традиции в източник и фактор за взаимно опознаване и 
духовно развитие на подрастващите за създаване на атмосфера на взаимоуважение, толерантност и 
формиране на подходящ социално-психологически климат. 

Според образователната структура на община Омуртаг ромските деца завършват начална степен на 
основно образование предимно във Второ начално училище Васил Левски”. Извеждането на 
четвъртокласниците в Прогимназията ги интегрира в мултикултурна среда.  

Един от основните проблеми на нашето училище е приемането и задържането на тези деца. Голяма 
част от тях често пътуват с родителите си в чужбина и това води до отсъствието им от учебни занятия. 
Когато са в България, децата са отглеждани предимно от бабите и дядовците си, които не могат да 
оказват необходимия контрол и не се интересуват много от обучението на внуците си. Затова 
основната роля за мотивиране и интегриране на децата в съвременните условия на обществото се 
пада на училището. 

Международен обмен с училища 
Във връзка с ограничения бюджет на училището на този етап не можем да се ангажираме с какъвто и 
да е финансов ресурс нито за изпълнението на проект, нито за гостуването на специалисти от Мюнхен. 
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Професионална гимназия по транспорт  
и лека промишленост 

Генчо Генков, директор 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг предоставя безопасна и 
творческа учебна среда. Учебният план дава възможност за задълбочена общообразователна 
подготовка по държавни стандарти и солидни професионални знания. Мениджмънтът на училището 
гарантира реализирането на широкообхватно обучение и интердисциплинарна подготовка, съобразени 
с възможностите и интересите на учениците. Учениците на ПГТЛП имат отлично представяне на 
регионални и национални олимпиади, състезания и фестивали. 

ПТТЛП разполага с модерна и съвременна материално-техническа база: специализирани кабинети и 
лаборатории, компютърни зали, производствен корпус, в които са включени:  

 13 учебни кабинета, оборудвани по Национална програма „Модернизация на материалната 
база в училищата”, модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване”; 
 2 компютърни кабинета, оборудвани с модерни системи с интерактивни дъски; 
 4 мултимедийни кабинета с интерактивни дъски и електронни таблети; 
 3 учебни работилници за направления: моторни превозни средства, кораби и 
въздухоплавателни апарати, и електротехника и енергетика, оборудвани със съвременна апаратура; 
 2 учебни работилници за направления: производствени технологии, оборудвани с модерна 
техника; 
 физкултурен салон, фитнес зала и стрелбище; 
  библиотека- с книги, учебници, справочници, научнопопулярна литература, художествена 
литература, CD и DVD дискове, копирна машина, компютърна конфигурация с интернет. 
Обучението се осъществява в четири направления:  
 Направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни апарати, в 
специалността „Автотранспортна техника”; 
 Направление: Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, в специалността 
„Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”; 
 Направление: Електротехника и енергетика, в специалността „Електротехник”;  
 Направление: Дизайн, в специалността „Моден дизайн”. 

ПТТЛП разполага с модерна и съвременна материално-техническа база: специализирани кабинети и 
лаборатории, компютърни зали, производствен корпус.  

Спечелените и реализираните проекти и национални програми са атестат за добре свършена работа.  

 

Идеен проект за обмен с училище от град Мюнхен 
Цели на проекта: 

1. Надграждане и усвояване на европейските иновации в областта на професионалното 
образование чрез практика в реална работна среда. 
2. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции чрез пребиваване в съответната 
чуждоезикова среда. 
3. Повишаване на знанията за културата, бита и традициите на друга европейска държава. 
4. Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към общността. 
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Проектът е насочен към усвояването и прилагането на получените професионални знания на учениците 
от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг в реална работна среда, в 
страна от Европейският съюз. Проектът предвижда участието на 30 ученици от училището, обучаващи 
се в направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни апарати" и „Дизайн“. С 
участието си в проекта искаме да повишим привлекателността на професиите "Техник по транспортна 
техника“ и „Моден дизайн“, да внедрим иновациите в професионалното образование и обучение с цел 
да сме по-конкурентноспособни на нашия и европейският пазар и да спомогнем за успешната 
реализация на пазара на труда на ползвателите на този проект. Тъй като училището е с традиции в 
подготовката на специалисти в регионален мащаб, които намират реализация във фирми със сходна 
дейност, чрез проекта се цели бъдещите професионалисти да се запознаят задълбочено с професиите 
и тяхна специфика в държава от ЕС. 

Основната ни цел е придобитите от учениците начални знания, навици и практически умения по обща и 
отраслова професионална подготовка да се приложат в реална работна производствена среда. Това 
ще спомогне за усъвършенстването на практическите знания и умения на учениците, ще подобри 
работата им в екип и самостоятелната им работа, възможността за справяне в различна ситуация, ще 
ги обогати с познания за организацията на дейността в производствено предприятие, ще спомогне за 
добиване на реална представа за организацията и динамиката на производствените процеси в 
транспорта и дизайна в друга страна членка на Европейския съюз, както и ще подобри перспективите и 
възможностите на учениците за бъдеща интеграция на пазара на труда. 

Реализирайки дейностите, предвидени в проекта, искаме да постигнем прилагането на придобитите 
професионални знания, умения и навици в реална работна среда, да подобрим съответствието между 
практиките, прилагани в професионалното ни училище и изискванията на работодателите. Това ще 
доведе до подобряване на обратната връзката между професионалното образование и реалния 
производствен сектор, като база за съпоставяне на нашите изисквания и критерии, залегнали в 
Държавните образователни изисквания за професията и европейските изисквания за обучение и 
професионална квалификация. 

В бъдеще наученото ще бъде обобщено и предложено на учителите в училище за интегриране в 
новите методи на обучение по практическите учебни предмети, изучавани в двете специалности. 

Работата в чуждоезикова среда би обогатила и усъвършенствала езиковите познания на учениците и 
би увеличила добрите междукултурни връзки, впечатленията за традициите, начина на живот и дейност 
в друга държава членка от ЕС. 

Прием на специалист от Мюнхен 
Бихме приели специалист по специалностите, които се изучават при нас от Мюнхен, само при 
обсъждане и евентуално желание за конкретни съвместни дейности по проект с времеви график.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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НУ „Г. С. Раковски” - гр. Пазарджик 

Политиката на училището е ориентирана към 

личността на ученика, неговото пълноценно 

обучение, личностно изграждане и обществена 

ангажираност 
 

Хита Гьошева, директор 

 

НУ “Г. С. Раковски” е общинско училище и започва своето функциониране преди 50 години в квартал 
“Изток” на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Тополница” №9. 

Училището е разположено на площ от 2500 кв. м, от които 600 кв. м заема 3-етажният училищен корпус. 
С всяка измината година материално-техническата база се осъвременява и става все по-
функционална, удовлетворяваща съвременните потребности.  

Днес, в условията на пазарна конкуренция и намаляла раждаемост, училището успя да спечели 
уважението и признанието на обществеността с професионализма и високата квалификация на кадрите 
си. Признание, намерило израз в големия брой родители, дали вот на доверие на училището ни и 
записали своите 548 деца от ромски произход да се обучават в 5 подготвителни, 5 първи, 5 втори, 5 
трети и 5 четвърти класове, за които се грижат 42 –ма професионални педагози. 

Политиката на училището е ориентирана към личността на ученика, неговото пълноценно 
обучение, личностно изграждане и обществена ангажираност. Акцентите в нея са: 
І. Принципи: Обвързаност на училищната политика с националната и европейската; плурализъм и 
демократичност; публичност и прозрачност; целесъобразност и законосъобразност; отчетност; 
ефективност и ефикасност; последователност и системност; взаимозачитане и взаимоуважение; 
взаимополезност. 

І. Урочни дейности: Покриване на учебни стандарти, съгласно държавните образователни стандарти 
по учебни предмети в учебни часове от задължителна, задължително-избираемата и свободно-
избираемата подготовка, допълнителна работа с изоставащите и напреднали ученици, час на класа, 
допълнителен час на класа, допълнителен час по физическо възпитание и спорт, ситуации в 
подготвителни групи, дейности в полуинтернатни групи. 

ІІ. Извънкласни дейности: лятно училище, тържества, състезания, олимпиади, изложби, културни 
мероприятия, благотворителни прояви и други на училищно, общинско, областно, национално и 
международно ниво. 

ІІІ. Работа по проекти: 
1. Националната програма „С грижа за всеки ученик” осигурява възможност за допълнително обучение 
на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал. Тя повишава качеството на 
образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, според 
индивидуалните им образователни потребности. Този проект е особено значим за децата, чийто 
майчин език е различен от българския. 

2. Национална програма „Училището – територия на ученика”, Модул „Подкрепа на целодневното 
обучение на учениците от начален етап”. 

В НУ „Г. С. Раковски”, гр. Пазарджик, са сформирани 4 групи на целодневно обучение: ПИГ I клас, ПИГ 
II клас, ПИГ III клас и ПИГ IV клас с общ брой ученици – 100, по 25 ученици във всяка група. 

С настоящия проект обхващаме всички ученици, обучавани в целодневно обучение в училището, и 
организираме целодневния им престой. Използваме мотивацията за учебен труд като превенция на 
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отпадането на учениците от училище. Учениците са от ромски произход, за които българският език не е 
майчин, поради което изпитват трудност при осмислянето и овладяването на преподавания материал. 

3. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, осъществян с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз, като част от системната квалификационна дейност на външно и 
вътрешноучилищно ниво за повишаване и осъвременяване познанията и уменията на педагогическите 
кадри. 

4. Проект „Здрав дух в здраво тяло” е насочен към подпомагане на физическото развитие на учениците 
и повишаване на здравната и физическата им култура. 

ІV. Функционална и съвременна МТБ и УТС – Стремежът ни към европейско и мотивиращо 
образование изисква функционалност и осъвременяване на сградната база: класни стаи, стаи за отдих 
и игри, компютърни кабинети и учебно-технически средства. Наличните бели дъски, мултимедия, 
интерактивна дъска, компютърни кабинети и видеонаблюдение позволяват адекватна и здравословна 
култура на учене, удовлетворяваща потребностите на учениците на този етап. 

V. Социална политика на училището 
Ориентирана е към учениците и техните семейства: Участия в проекти, Социални и културни 
придобивки; Иницииране на социален диалог за интеграция на ромските деца; Превенция на ранните 
бракове и половото образование, на децата в риск и семействата за повишаване на ценностната им 
ориентация и социална адаптация; Извънкласни дейности за мотивиране на родители и ученици за 
образование; Кариерно ориентиране; Превенция на употребата на цигари, алкохол и наркотици; 
Помощи и други. 

 VІ. Работа с родители 
 включване в живота на училището; 
 иницииране включването им в дейности на общинско, областно и други нива (директно и 

индиректно); 
 лятно училище за деца и родители; 
 включване в училищни проекти. 

VІІ. Взаимодействие с други институции и НПО на основата на социална информираност и 
взаимополезност  в интерес на децата и родителите им. 

VІІІ. Проблеми – в 3 аспекта: 
1. Учебен: Общуването на децата в семейството е на майчин език, различен от българския, което ги 
затруднява при овладяването на учебния материал. 

2. Материален:  
2.1. Училището се намира в квартал с нереновирана инфраструктура и отводнителна канализация. 

2.2. Училището няма физкултурен салон, а наличната открита спортна площадка е неизползваема, 
поради проблеми произтичащи от горепосочените в т. 2.1. 

3. На европейско ниво не е изградена единна информационна система, проследяваща движението и 
обхвата на учениците в училище. 

НУ “Г. С. Раковски” е доказало своето място сред обществеността и явната необходимост от 
съществуването си, видно от пазарното му котиране. План-приемът е изпълнен 100%, съобразно 
възможностите на материалната база – сформирани 5 паралелки І клас със 110 ученици за учебна 
2014/2015 година. 

Училището ни дава не само добра подготовка на своите малки възпитаници, позволяваща им по-
нататъшна успешна реализация, но и ги приобщава към националните и европейски ценности. В 
основата на нашия светоглед стои разбирането, че на учениците е необходимо многопосочно 
образование, което в света на глобални промени, междунационално сътрудничество и конкуренция, 
както и среща на културно разнообразие, означава множественост на гледища, предвид 
световъзприемането на други нации, религии и етнокултура. 
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Прогимназия „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Пазарджик 

 

Професионалното обучение е приоритет за екипа 

на прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий” - –  

гр. Пазарджик 
Училището се стреми да е конкурентноспособно 

Веско Чавдаров, директор 

 

Учебен корпус – централна сграда 

Квартално училище „Кирил и Методий” отваря врати на 1. ІХ.1953 г., като начално с четири паралелки 
първи клас и една паралелка втори клас. От 12.І.1954 г. е открита още една паралелка първи клас. 
Училището е настанено в бившата фабрика за щавене на кожи на братя Диневи в квартал „Шантик 
махала”. Поради липса на достатъчно класни стаи са построени допълнително три бараки .  
Постепенно се увеличава броят на паралелките, откриват се занимални и полудневна детска градина. 
От 1958 г. училището прераства в Основно с 19 паралелки.  

През 1960/61 г. завършва първият випуск седми клас и се дават първите дипломи за основно 
образование в Трудово-политехническо училище „Кирил и Методий” - Пазарджик 

На 15.ІХ.1962 г. тържествено е открита новата сграда на училището с 12 класни стаи. Паралелките вече 
са 34 с 1042 ученици.  

От 1964/65 г. се открива и осми клас. Учи се на три смени. От Пето основно училище се отделя Седмо 
начално училище, което е настанено в старата сграда. 

През учебната 1965/66 г. е завършена училищната пристройка с пет класни стаи. 

От 1974/75 година Пето основно училище е преобразувано в Основно професионално училище със 
специалности: стругарство, шлосерство, шивачество, дървообработване. Със засилено трудово 
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обучение са от ІV до VІІІ класове, и две паралелки с професионална насоченост след VІІІ клас - 
общо1000 ученици. 

Училището разполага с три сгради: за учебна дейност - 2 и производствена - 1.  

С указ на Държавния съвет № 756 от 1979 г. училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - ІІ 
степен. 

От учебната 1981/82 г. училището е вече Основно професионално-техническо със специалности: 
шлосерство, плетачество, шивачество и дървообработване. 

От 1985/86 г. е разкрито СПТУ по дървообработване със специалност „оператор в корпусната мебел”. В 
училището работят 72 учители, 16 от тях са с висше образование. 

През учебната 1987/88 г. завършва първият випуск на СПТУ - 10 ученици. 

От учебната 1992/93 г. Училището се води като Пето основно училище с ПТУ паралелки – 
професионално обучение (1.Х.1992 -31.VІІІ.1995). 

От 01.10.1995 г. училището получава статут на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий”. 

Първоначално училищните сгради се отопляват с твърдо гориво, а от учебната 2006/2007 г. има парно 
отопление на газ. 

 

Посрещане на партньори от Р Турция 02.06.2014 г. 

Днес в Прогимназията работят 26 учители и 10 души административен и помощен персонал. 16 от 
преподавателите са с висше образование - ОКС Магистър, 4 - с ОКС Бакалавър - 5 и професионален 
бакалавър - 1. Те обучават 342 ученици от пети до девети клас, разпределени в 14 паралелки. 
Училището разполага с работилница по шивачество, шлосерство и дърводелство, където се провежда 
и професионалното обучение. През 2012/2013 г, всички деветокласници са продължили средното си 
образование в професионалните гимназии в Пазарджик. 

В училището има кабинети по предмети, физкултурен салон, модерна спортна площадка с изкуствена 
трева, открити спортни площадки за баскетбол и волейбол. Учениците имат призови места на 
състезания по футбол и тенис на маса. ( 

Професионалното обучение се води в работилници по шлосерство и шивачество. 

От две години в училището има и СИП по фризьорство. 

През последните две години учители и ученици работят по два Проекта с европейско финансиране: 

 „Мога – моето образование – голяма алтернатива” на ОП „Развитие на човешките ресурси”  

 Проект по секторна програма „Коменски” за партньорство и обмен на добри практики с 
училища в Турция. Двустранни училищни партньорства 2013-2015 на тема: "Вкусовете, които 
обединяват Европа /Tastes united of Europa/" 
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Запазеният брой паралелки през последните години е показател за повишен интерес към училището 
и утвърждаване на неговия престиж.В Прогимназията е създадена система за организация на всички 
видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост 
на учебно-възпитателната работа. 

За постигането и задържането на добри резултати училищното ръководство и колектива полагат 
големи усилия, за да може непрекъснато да : 

 обновява материално техническата база; 
 осигурява актуални дидактически материали; 
 обзавежда нови кабинети със съвременна техника 

За целта е необходимо да се осигурят: 
 мултимедийни устройства; 
 интерактивни дъски; 
 ученически маси – V-IX клас; 
 ученически столове - V-IX клас; 
 бели дъски; 
 оборудване и техническо обзавеждане на нови учебни кабинети и работилници 

Визията на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий” - Пазарджик е утвърждаването и като 
конкурентоспособно училище с професионална насоченост с оглед нуждите на свободния пазар на 
труда и съвременните тенденции за приоритетно значение на професионалното образование. 
Училищното ръководство се стреми да създаде условия за разнообразяване и увеличаване броя на 
специалностите. Целта е училището да се превърне действително в желана територия на учениците 
чрез съчетаване на учене, спорт и изкуство.  

    

„Мога – моето образование – голяма алтернатива” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 

 
Част от изложбата по секторна програма „Коменски” за партньорство и обмен на добри 

практики с училища в Турция. Двустранни училищни партньорства 2013-2015  
на тема: "Вкусовете, които обединяват Европа” 
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Читалище „Пробуда” помага на хората  

в социалния им диалог с институциите 
Децата от квартала се учат да четат и пишат, и как да си помагат взаимно 

 

На територията на Община Пазарджик функционират 35 читалища. Това е българска самобитна масова 
културно-просветна организация, която още с възникването си е имала основна цел – ограмотяване на 
населението и съхраняване на традициите на населеното място. 

Народно читалище „Пробуда–1990” се обособява като самостоятелно през 1990 г. в квартал „Изток”. От 
тогава негов секретар е Зоя Симеонова. От 2001 г. библиотеката се обслужва от Борислава Лесова. 
Председател на читалището е дългогодишната учителка по математика Цветанка Иванова, сега 
пенсионер. Спецификата в работата на читалището се оформя от факта, че то обслужва изцяло 
ромския квартал.  

Основните дейности в читалището са в помощ на ограмотяването на подрастващите. В Читалището 
работят Библиотека, Клуб за творческа работа и Клуб за социален диалог с неграмотното население, 
разказва секретарят на читалището Зоя Симеонова, за която от особено значение е осъщесвяване на 
плодотворна връзка с родителите на децата. Стремим се да провокираме взаимопомощ в Клуба за 
социален диалог и да потърсим нови форми за общуване. 

Библиотеката е основен притегателен център за децата от квартала и за техните родители. 
Библиотечни витрини и изложби са експонирани през цялата година по календара за бележити дати и 
събития. Те провокират интереса на читателите и ги подпомагат в избора на четиво. Трябва да се има 
предвид, че тук поради неграмотността ролята на библиотекаря е засилена. Традиционни станаха 
библиотечните уроци по зададени предваритено теми от страна на учителите на трите училища в 
квартала. Чрез допълнителната литература от библиотеката информацията онагледява и обогатява 
знанието на децата. Една от най-важните теми е въвеждането на нови читатели-деца, които вече са се 
научили да четат в училище. 

В читалището активно работи Детски творчески клуб „Дъга”, към който са обособени три кръжока – 
„Слово”, „Рисуване” и „Екология”. Тези извънкласни форми са свързани с дейности, които произтичат от 
различните годишни сезони. Децата рисуват, творят, четат, изучават практически природните процеси. 
Грижат се за градинката в двора на читалището, садят и отглеждат цветя. Целта е практическото 
приложение на наученото в кръжоците да стане основен принцип – в дома, в училището, на улицата. 
Много важно също така е общуването, приемането на различното да съпровождат като теми учебния 
процес и да спомагат за възпитанието на децата. Използването на игровия елемент е основен подход в 
работата с децата, казва Зоя Симеонова. През летния период, когато децата не са на училище, 
читалището замества училищната скамейка. В лятната работа на кръжоците засилено се работи за 
ограмотяването чрез художествено четене и красиво писане. Това помага на децата да поддържат 
наученото и подготвя тези, на които предстои за пръв път да влязат в клас, твърди секретарят на 
читалището. 

Работата с децата и възрастните е предимно индивидуална, поради различната заетост и възможност 
да се посещава читалището. Децата в училището вече са обхванати от следобедни занимания и 
кръжоци и не идват масово, както преди години. За сметка на това интересът им е по-осъзнат, да 
научат нещо, а не само да се забавляват.  

Ежедневно в синхрон със сезоните текат събеседвания по темите за опазване от вирусни заболявания, 
природен начин на хранене, последиците от ранната женитба, общуването в училище, къщи, на 
улицата, решаване на възникнали конфликти, проблеми. 

Работата с децата и възрастните е предимно индивидуална, поради различната заетост и възможност 
да се посещава читалището. Децата в училището вече са обхванати от следобедни занимания и 
кръжоци и не идват масово, както преди години в читалището. За сметка на това интересът им е по-
осъзнат, да научат нещо, а не само да се забавляват.  
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SOS 
Читалището има спешна необходимост от 
подобряване на условията за работа:  

 да се постави табела с надпис на 
читалищната сграда 

 да се направи ремонт на двете прилежаши 
стаи към сцената на салона, да се 
подмени дограмата на прозорците в 
салона, Библиотеката и стаята за 
кръжоци, да се поправи тоалетната в 
сградата 

 да се сложи климатик в Библиотеката. 

 Да се оборудват поне две компютърни 
точки, тъй като до този момент 
читалището не разполага с компютър. 

 

Децата са подготвени за първия учебен ден 

 

Зоя Симеонова и един от възпитаниците на клуб 
„Рисуване” 

 

В помощ на възрастните 
В читалището съществува Клуб за социален 
диалог, който помага на хората от квартала в 
социален аспект – попълване на документи, 
организиране на различни акции, писане на 
заявления. Съдейства да се разширят 
възможностите за специализирана информация от 
институциите по определени актуални теми чрез 
беседи, лекции, консултации. Учи хората как да 
търсят собствени възможности за взаимопомощ – 
дарителство, акции. Търси възможности за 
реализиране на прояви за културното опознаване 
на различните етноси в квартала – традиции, 
празници. 

 

Обмен 
С оглед спецификата на работата – с ромското 
население от квартала, и основните си фунции – 
образователна и социална, екипът на читалището, 
с най-активните родители и деца, желае да 
сподели своя опит с подобна институция в 
Мюнхен. Читалищното настоятелство има 
готовност да сподели своя положителен опит за 
работа с деца и възрастни в процеса на тяхното 
ограмотяване и посредничество в работата с 
институциите, като с с удоволствие би приело на 
своя територия специалисти с подобен опит.  

  

 

На посещение в етнографския музей, където се 
провежда открит урок 
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За интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства в 

образователната система 

Иванка Вълкова: Чрез танца децата откриха нови хоризонти 

 
Визитна картичка: 
Иванка Вълкова e ръководител на балетна школа „Ива“ при Народно читалище „Виделина-1862“ , гр. 
Пазарджик. Завършила е Академията за музикално и танцово изкуство, гр. Пловдив - бакалавър – 
балетмайстор – педагог, магистър – хореограф – педагог на съвременни танцови техники. Участва в 
балета на читалището от 1974г. От 1983 година до момента е художествен ръководител на балетния 
състав, който от 2000 г. прераства в балетна школа „Ива” при НЧ „Виделина-1862”.От 2002 до 2008 е 
артист-балерина в Оперетно симфонично дружество гр. Пазарджик. През 2007 – 2008 година е 
репетитор на балета в дружеството. От 2010 г. до момента работи по европейски проекти в СОУ 
„Димитър Гачев“ гр. Пазарджик, където децата изразяват себе си чрез танц в извънкласна и 
извънучебна дейност. 

От 2010 г. работя в училище СОУ „Димитър Гачев” – Пазарджик с ученици от ромски произход. В 
началото мислех, че ще е трудно, но се оказа, че всички деца, независимо от етническата им 
принадлежност, могат да се обединят чрез изкуството. Използвайки опита си на дългогодишен балетен 
педагог в ч-ще „Виделина-1862”, успях бързо да привлека вниманието на учениците. Постепенно те 
разбраха, че майчиният език и култура са малка част от световното изкуство.  

Чрез танцовите формации, които ръководя, децата откриха нови хоризонти. Докоснаха се до 
класическия, характерния и съвременния танц. Доказаха себе си както на училищната сцена, така и на 
различни общоградски мероприятия. Намериха нови приятели в лицето на балетна школа „Ива”, която 
ръководя. Имаха възможността да танцуват съвместно: на международния ден на танца, на 
международния ден на ромите и на Празника на Пазарджик. С гордост ромските деца от СОУ „Димитър 
Гачев” представяха училището си с дефиле на най-светлия български празник – 24 май - Денят на 
славянската писменост и култура.  

Часовете, прекарани в репетиционната зала и пред публика осмислиха свободното време на 
учениците, чрез двигателни занимания съчетаващи спорт и танц. Обогатиха тяхното интелектуално и 
личностно развитие. Занятията ангажираха въображението, способностите и интересите на учениците. 
Повишиха тяхното самочувствие, духовно и интелектуално развитие.  

1. Проект „Традициите и изкуствата – ръка за ръка в моя детски свят“  

2010 - 2011, Формация за характерни и съвременни танци – Иванка Вълкова; 

2. Сдружение „Младежка инициатива, диалог, развитие” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект „Без граници” 

2011 – 2012, две мажоретни групи 
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3. Да направим училището привлекателно за младите хора  

Проект „Успех” 

2013-1014, група за класически танц и група за съвременен танц 

 

Новите танцьорки бързо овладяват ритмите и 
участват в общоградските празници 

 

Модерният балет е част от коледното тържество 
на училището 

 

Ваня Вълкова и нейните възпитанички след 
участие в концерт на училището 

 

Преподавателката и децата от балетна школа 
„Ива” са успешни партньори на библиотека 

„Никола Фурнаджиев”. Там се организират много 
инициативи, в които младите балерини участват. 

 

 

 

 

***** 
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Фестивалът на изкуствата „Арт идея – арт 

алея” изненада с нови и съвременни 

форми на изкуство 

Приключи третото издание на Фестивал на изкуствата „Арт идея – арт алея”, организиран 
от Община Пазарджик 

Дани Коцева 
Десетдневният фестивал, съпътстващ Празника на Пазарджик, привлече с разнообразната си програма 
зрители и участници от различни възрасти, от страната и чужбина. 

Тази година за децата предложихме много занимания, които ги направиха преки участници и творци. 
Благодарение на тях, Пазарджик се сдоби и с първата си цветна арт алея, която предизвиква усмивките 
на всички, преминаващи край нея. 

Представихме различни форми на театър, които имат свой съвременен отзвук в международен план. 
Пример за това са документалният театър „Реплика”, който гостува с награденото представление „Ние 
сме боклуците от Източна Европа”, както и „Хубава си, мила моя”. 

Танцовият театър бе застъпен с две представления на независим театър АТОМ, които се играха в 
артистичните пространства на Лапидариум (РИМ) и Синагогата – „Карнем” и „Метаморфоза”. За нас 
пространствата, в които разполагаме изкуството, също са от важно значение. Трансформираме средата 
и я представяме в нов вид, което също е част от изкуството, до което искаме да доближим публиката. 

Галериите предложиха популярни изложби и творци като „Комикс лаборатория” в галерия ‘Роувър” и 
представяне на творчеството на Юлиан Табаков – сценограф, режисьор и художник, в галерия 
„Артфорум”. 

Фотографията традиционно беше сериозно застъпена. Открояваха се изложенията Най-доброто от „10 
години Фотосалон Варна”, романтичен поглед към Салерно в „...a Salerno con amore” на Вили Тодорова, 
провокативният кураторски проект „Животни” на Ани Стойкова. Голям интерес предизвика и уъркшопът 
по фотография в МастерАрт, който продължи над три часа. 

Фолклорът отново привлече широка публика освен като зрители, и като участници в масовото 
разучаване на фолклорни хора. 

Стилово разнообразие предложи и музикалната сцена, в която видяхме концерти на хип хоп 
изпълнители (ICE CREAM), рок (SEVI и Хибрид) и трип хоп суинг (Миленита).  

Безспорно едно от най-атрактивните като резултат събития е заснемането на Пазарджик с 
хексакоптери. Визуалната демонстрация при заснемането на шествието на 24 май, предизвика 
възторга на пазарджиклии. 

Радостни сме да отбележим, че в тези 10 дни Пазарджик бе празник на изкуството, в който все повече 
хора имат желание да участват. 

Благодарим от сърце на всички участници, на публиката, на аниматорите и доброволците, и не на 
последно място на медиите, които бяха наши партньори в отразяване на събитията. 

Очакваме нови идеи, които ще реализираме заедно в четвъртото издание на фестивала на изкуствата 
„Арт идея арт алея”. 
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Участниците получиха ценни книги и енциклопедии 
 
 

 

Артфестивалът дава възможност на деца от 
малцинствата да се включат в различни събития 

като участници 

 

Състезателна игра по родолюбие привлече 
младежи в библиотеката 

 
 

 

Една от големите атракции във фестивала бе 
автентична гадателка. Жената, която гледа на 

боб предвеща дълголетие на фестивала и всички 
участници в него 

 

Момчетата от брейкателието, което е част от 
фестивала, с удоволствие обучаваха малчугани, 

проявили интерес към модерния стил 

 

Младите танцьори полагат усърдие в 
усвояването на брейк стъпките 
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Хората от с. Илийно  

и европейския трудов пазар 
 

Община Омуртаг организира в село Илийно презентацията „Аспекти на европейската трудова 
интеграция, видими през информационния обмен Мюнхен - Омуртаг”, под мотото „Знанието е 
предимство - използвай го”. Събитието е във връзка със стартиралия информационен обмен между 
община Омуртаг и град Мюнхен в рамките на подписания Меморандум за разбирателство между 
общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен. Презентацията се състоя на 15.05.2014 г. (четвъртък) от 
15.00 часа в библиотеката на читалището на селото. 

Поради това, че определена част от жителите на селото сезонно се занимават с бране на гъби, беше 
променен обичайният начален час от 10.30 сутринта на 14.30 след обяд, когато берачите вече са се 
върнали в селото. (Презентацията стартира 30 минути по-късно, защото, след предварителното 
обявяване на презентацията, по селото плъзнал слух, че ще дойдат хора, които ще ги поканят за 
работа в Европа, но с нечестни намерения.) 

Беше проявен интерес и активност от жителите на селото, когато се разясни, че презентацията ще 
бъде направена от експерт от Общинската администрация - Омуртаг.  Селото е с голям дял от общия 
мигрантския поток от общината и много от хората са вече изпитали на гърба си живота на емигрант. 
Представянето бе направено от старши експерт „ЕРД” Хасан Якуб, който отговори на множеството 
зададени въпроси. 
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Анелия Стоянова 
Преводач и редактор на бюлетин за обмен на информация между Мюнхен, Пазарджик и Омуртаг 
е-поща: aneliast_stoyanova@abv.bg 

Казвам се Анелия Стоянова, на 19 години съм и тази година завърших 
Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в Пазарджик. Това бе училището, 
което освен дълбоки познания по немски и английски език ми 
предостави и много възможности за себеизразяване и постигане на 
добри резултати и в други области.  

След получената добра подготовка по немски език пред мен стои 
възможността за обучение и развитие в Европа и по-специално в 
Германия. Като млад човек, избрал да поеме по пътя на 
интернационалното общуване и взаимодействие, въпросът за 
отношенията между България и Германия в рамките на Европейския 
съюз ме вълнува лично. Аз вярвам в успешната съвместна работа 
между двете страни – работа, в която активно участват както немските, 
така и българските жители със своя личен и професионален принос 
като част от широката европейска общност. А това активно участие не 
би било достатъчно продуктивно, ако в него не се включва и ролята на 
българското ромско население, чиято миграция към Централна и 
Западна Европа се свързва с проблемната интеграция и слабото 
гражданско самосъзнание. Чрез достъп до информация и ангажиране на 

ромското внимание към европейските норми и ценности, както и чрез привличане на ромско участие в 
европейски каузи и проекти би могло да се постигне едно поетапно адаптиране на ромите към 
регламентирания живот в Европейския съюз. Във връзка с това пожелавам на този проект, поставил си 
за цел именно това ромско включване, да получава все по-широк обществен отзвук и все повече 
съмишленици в осъществяването на тази обща за всички европейци кауза, каквато е адекватното 
обществено положение на всеки един от нас в рамките на ЕС. Успех на партньорите от България и 
Германия! 

 
Стелияна Ангелова 
Преводач и редактор на бюлетин за обмен на информация между Мюнхен, Пазарджик и Омуртаг  
е-поща: stelliyana@abv.bg 

Моето име е Стелияна Ангелова. Тази година завърших средното си 
образование в Езикова гимназия „Бертолт Брехт”, град Пазарджик. За 
мое щастие през това време успях да открия какво точно ме прави 
щастлива и ми доставя все по-големи ентусиазъм и мотивация за 
извоюването на нови успехи върху професионалното поприще. Моята 
страст са езиците, литературата и социалните науки – тези, които 
превръщат човека в годен да извърши успешен разрез на обществото, 
да проумее проблемите, промените, катаклизмите, сладствията и най-
вече да достигне до решенията. Вярвам, че можем да живеем в 
общество, чиито основи се крепят върху законност, равенство, 
толерантност, интактно функциониращи държавни органи. Политиката 
и правото са едни от сферите, трайно задържащи моя интерес. Въз 
основа на този факт и взех решението да продължа образованието си в 
Германия, следвайки право. Тук е мястото да благодаря за 
възможността да бъда част от този проект и да се запозная отблизо с 
реално съществуващите проблеми, следствие на засилващата се 
емиграционна вълна, водеща началото си от моята родина. 

Искрено се надявам и вярвам, че в един скорошен ден моята страна ще 
бъде в състояние да задържи всички, решили се да напуснат пределите 
й, за да печелят своята прехрана и тази на семействата си в други 

географски ширини. 

Пожелавам все по-силно вдъхновение за работа и многобройни успехи в рамките на проекта и на двете 
страни!   
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