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І. Въведение 
 

Настоящата стратегия определя развитието на Основно училище „Георги Бенковски“, с. Манолово, 

община Павел баня за периода 2020 – 2025 година в съответствие с приоритетите за развитие на 

образованието в Република България и принципите на общото европейско образователно 

пространство. На база установените стандарти в училищното образование, стратегията маркира 

организацията на дейностите и обновяване на технологиите, методите, средствата, които 

предполагат и нова визия за постигането на целите. 

Самата стратегия е резултат от нуждата и необходимостта от постоянна адаптация на съвременния 

човек към динамичните промени в света и нуждата от придобиване на нови знания и практически 

приложими умения, отговарящи на темпа на развитие на модерното общество. Целта е ОУ 

„Георги Бенковски“ да не спира да се развива и да осигури на учениците си среда за израстване и 

придобиване на умения, които са им необходими да се справят със съвременния свят.   

Стратегията за развитие на ОУ „Георги Бенковски“ за периода 2020 – 2024 г. отразява промените в 

страната ни в образователната политика след влизане в сила на Закона за предучилищното и 

училищното образование и държавните образователни стандарти. Приоритетите в нея отчитат 

специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят 

училищните концепции за качествено образование, основните принципи и целите, заложени в 

текстовете на ЗПУО.  

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, 

заложени в следните референтни документи: 

 Конституция на Република България 

 Закон за предучилищното и училищното образование 

 Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 
2020“ 

 Стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“ 

 Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система (2013 
– 2020) 



 Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 

образованието и науката на Република България (2014 – 2020) 

 Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, 2016 г. 

 Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от 
08.12.2015 г., издадена от Министерството на образованието и науката, обн. ДВ, бр. 95 от 8 
декември 2015 г.  

 Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 2016 г.  

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,  

 директорите и другите педагогически специалисти, oбн. ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 
02.08.2019 г. 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

 Национална стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020) 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020) 

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода (2014 – 2020) 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите  

 малцинства (2015 – 2020) 

 Конвенция на ООН за правата на детето 

 Закон за закрила на детето 

 Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
2016 г.  

 Наредба № 8 за информацията и документите за системата за предучилищното и 
училищното образование, 2016 г. 

 Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот 

 Проект „Образование за утрешния ден“, МОН 

 Проект „Подкрепа за успех“, МОН 
 

 

Въз основа на посочените документи образователния процес се фокусира върху ученика – 

неговите нужди и потребности. В центъра на процеса на образование, възпитание и социализация 

се поставя ученикът с неговите заложби, интереси и потребности. Настоящата стратегия 

формулира приоритетните задачи за развитие на училището в периода 2021-2024 г., планира 

действия за реализация на желаните промени, интегрира действията на различните институции, 

структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището за да се превърне то в 

благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма степен 

родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание на учениците. Очакванията 

от прилагането на стратегията се изразяват в промяна на отношението, нагласите и мотивите на 

учителите в посока осъществяване на новата мисия на училището: качествено образование, 

основано на личностния подход. 

 

 

 

 



II. SWOT Анализ на състоянието на ОУ „Георги Бенковски“- външни и  вътрешни 
фактори 

 

Кратки исторически данни: През 1896г. е построена първата училищна сграда, а през 1925г. е 

построена сградата на народно училище “Георги Бенковски” с. Манолово, в която се учат децата и 

сега. На 11 август 1975г. започва надстрояването на втория етаж на училището, застроени са и 

вътрешните санитарни възли. През учебната 1989 - 1990г. училището е преобразувано в основно.   

2006г. – поставена е алуминиева дограма на втория етаж и е направен основен ремонт на покрива 

на училището. Училището е малко, но непрекъснато търси начини, по които да ангажира своите 

учениците и да запази духа на селото.  

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

 Условия за позитивни мотиви за учене у 
учениците: индивидуален подход, 
дейности за изява на способностите и 
възможно; 

 Създадени условия за въвеждането на 
информационните технологии в 
организирането и провеждането на 
учебния процес по всички учебни 
предмети; 

 Единодействие на педагогическата 

колегия при планиране и 

организиране на дейности с 

учениците; 

 Приета система за взаимодействие с 

родителите; 

 Формирани активи на класа и 

Училищен ученически съвет. 

Съвместно планиране на 

дейностите в част от класовете; 

 Добра координация и обмен на 

информация между класните 

ръководители, педагогическия 

съветник и ръководството на 

 Подкрепяща национална политика за 
развитие на образованието; 

 Единни европейски стандарти за 
качество на образованието; 

 Промяна на процеса на обучение, 

насърчаващ развиване и 

придобиване на ключовите 

компетентности и ориентирането 

му към провокиране на 

самостоятелното и критично 

мислене, самостоятелност, към 

формиране на практически 

умения и към 

 интелектуално развитие на 
личността; 

 Практическа насоченост, 

иновативност, креативност и 

интерактивни методи и форми в 

обучението; 

 Повишаване на квалификацията и 

обмяна на добри педагогически 

практики между учителите; 



училището при работа с ученици с 

проблемно поведение или в риск; 

 Разработване на индивидуални 

програми за работа с учениците със 

специфични образователни 

потребности; 

 Обезпеченост с високо 

компетентни и мотивирани  

учители; 

 Създадена е система за повишаване 
на квалификацията на учителите; 

 
 
 
 
 

 Създаване на благоприятни условия 

за обучение и развитие в системата 

на училищното образование чрез 

изграждане на модерна 

образователна среда, базирана на 

съвременни информационни и 

комуникационни технологии за 

образованието; 

 Изграждане на ефективно 
ученическо самоуправление; 

 Провеждане на индивидуални 

консултации с педагогическите 

съветници на ученици и родители; 

 Откриване и предотвратяване 

на причините, довеждащи 

отпадането на децата от училище; 

 Прилагане на принципа „Учене през 
целия живот”; 

 Възможности за изява на талантливи 
ученици; 

 Привличане на учениците като 

партньори в разработване и 

реализиране на проекти; 

 Превръщане на училището в 

желана територия чрез въвеждане 

на нови, желани от учениците 

извънкласни и спортни дейности; 

 Адаптиране на стила и методите на 

работа на учителите и 

ориентиране на обучението към 

потребностите на обществото; 



 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Недостатъчна мотивация на 

учениците за усвояване на трайни 

знания; 

 Липса на добре оборудвани 
специализирани кабинети. 

 Липса на добри условия за 
извънкласни дейности. 

 Недостатъчна спортна база 

 Незаинтересованост и нежелание на 

част от родителите за 

сътрудничество с училището. 

Непостоянство от страна на 

училището; 

 Недостатъчна съвременна 
материална база; 

 Недостатъчно опазване и 

поддържане на обновената 

материално-техническа база; 

 Недостатъчна база за 

осигуряване на условия за 

целодневна организация на 

обучение. 

 Недостатъчен баланс между 

теоретичните знания и 

практическото им приложение. 

 Недостиг на финансиране по 

ключови проекти на училището; 

 

 Наличие на безработица и 
икономическа несигурност; 

 Постоянен ръст на миграция; 

 Отрицателно влияние на 

обкръжаващата среда върху 

образователно-възпитателния 

процес; 

 Засилваща се конкуренция между 
училищата; 

 Нисък социален статус и 
недостатъчен авторитет на 
българският учител; 

 Влошаване   на   здравословното   

състояние   на учителите и 

повишаване на риска от 

професионални заболявания; 

 Ниска заинтересованост на голяма 

част от родителите към 

случващото се в училище; 

 Предпочитания за образование в 
чужбина. 

 Растящата незаинтересованост от 
страна на родителите и обществото 
по отношение на резултатите от 
обучението; 

 

 

 



Извод:  

В динамично променящите се времена, външната среда оказва неблагоприятно влияние на 

развитието на училището. Ценността „образование“ не е приоритетна сред родителите в 

населеното място и трудно се мотивират да положат допълнителни усилия. Най-силно изразени 

негативни фактори са икономическите, социо-културните и финансовите, които имат определящо 

значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви.  Промените в методите за 

образование дават възможност да се въведат нови дейности, които да мотивират учениците и да 

запалят техния интерес. Училището се стреми към модернизиране и привличане на млади 

учители, които имат интересни и иновативни идеи. На база на анализа се установяват следните 

цели и стратегии за тяхното изпълнение, които ще определят посоката за развитие на  ОУ „Георги 

Бенковски“.  

 

II. Мисия, визия и принципи на развитие на училището 
 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

    Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим 

на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

    Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на 

чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

    Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното 

практическо приложение в целия образователен процес. 

    Спечелване и успешна реализация на различни проекти. 

    Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на учениците за общуване и 

правилно поведение в обществото. 

    Възпитаване на свободни, морални и инициативни личности, които като български граждани 

уважават законите, правата на другите, техния език, религия и култура 

    Развитие и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен 

начин на живот 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

    ОУ „Георги Бенковски“ с. Манолово ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като 

училище с два етапа на основна образователна степен: 

– начален етап: 1. – 4. клас; 
– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура. 

 



    Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат 

стандартите на новия ЗПУО. 

    Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно 

отпадане и ранно напускане на училище. 

    С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, 

ще изискваме изграждането на екипи от висококвалифицирани специалисти, които ще направят 

оценка и ще осъществяват допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от 

приобщаване и социализация. 

    Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на 

който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

    Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент 

за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при 

подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. 

    В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин 

на живот, като запазим работата по програмите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ . 

    Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в 

любимо място за отдих и творчество. 

    За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, 

свързани с миналото и фолклорните традиции на родния край. 

 

ПРИНЦИПИ 

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни 

ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири приоритетни 

стълба в доклада на Европейската комисия по образование:  

 Учене за знания и компетенции („ да се учим да учим”) 

 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 
професионалните задължения („ да се учим да правим”) 

 Учене, насочено към професионални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да 
работим заедно за постигане на общи цели („учене за да живеем в разбирателство с 
другите”)  

 Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи („да се учим да 
бъдем”) 
 

Други принципи:  

Законосъобразност – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и 

подзаконовите нормативни актове  



Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището 

да бъдат публично достъпни  

Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в 

комисиите и предложенията на ПС  

Модерност – новите политики, свързани с образователната реформа и предизвикателствата 

на времето, да са определящи в образователния процес  

Отговорност – учителят е отговорен за знанието на децата  

Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и 

оперативните цели 

 

II. Приоритетни направления в дейността на училището 
 

Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище чрез развиване 

на допълнителни образователни дейности, работа по проекти и внедряване на иновации  

Приоритетни цели 1:  

1. Развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата 

организация на свободното време, насочени към развитие на способностите, познанията, 

националните и културните ценности, и творческия потенциал на учениците. 

 2. Участие на учители и ученици в проектна дейност на национално и международно ниво.  

3. Изпълнение на дейностите на иновативното училище по проекта „Подкрепа за успех“.  

ДЕЙСТВИЯ:  

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците.  

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки 

конкурси от регионален, национален и международен характер. 

3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни инициативи. 

Организиране на различни спортни, културни и обществено значими мероприятия.  

4. Съвместна работа с НПО и клубове по интереси в допълнителни образователни услуги и 

проекти.  

5. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и 

извънкласни дейности за опознаване на българската култура, история, традиции и природни 

забележителности. 



6. Предоставяне на достъп до училищната база за провеждане на различни видове спортни и 

културни дейности.  

7. Внедряване на иновативни форми за повишаване на културната, гражданската и личностна 

информираност на нашите ученици.  

8. Реализиране на условия за достъп и участие в национални и международни образователни 

програми и проекти за подобряване на условията за мобилност и обмен на иновации и добри 

практики.  

9. Осигуряване на достъп до иновационни международни образователни ресурси, 

специализирани учебни помагала и услуги (напр., виртуална лаборатория по химия, физика; 

онлайн симулация на реални процеси и научни експерименти).  

10. Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности, 

Националния спортен календар на МОН и организираните прояви на общинско и областно ниво.  

Приоритетни цели 2:  

1. Модернизиране и обновяване на материално-техническата база на училището, свързани със 

съвременните нива и тенденции в прилагането на информационни компютърни технологии.  

2. Непрекъснато внедряване в образователния процес на новите информационни и 

комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно възпитателния 

процес.  

3. Утвърждаване на използването на ИКТ с цел подготовката на учениците за работа и живот в 

информационното общество. Развитие на виртуалната среда на училището като съществен и 

водещ елемент от образователния процес. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението, възпитанието и 

социализацията на нашите ученици.  

2. Подходящо използване на социалните мрежи за целите на обучението и личностното развитие 

на учениците, както и за популяризиране на дейността на училището.  

3. Създаване и споделяне на снимков, текстов и видео материали във връзка с обществено 

значими прояви, свързани с училищната  дейност. 

4. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. 

Стандартизиране на процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол, 

заместването на учители, дежурства, консултации и други в учебното заведение. 

5. Разширяване на социалното присъствие на училището чрез разгръщане на неговата виртуална 

среда; интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните 

групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.  

Приоритетни цели 3: 



Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището чрез развитие и 

подобрения във външната и вътрешна среда на училището  

1. Създаване на условия и правила за опазване на училищната собственост и наличната 

материално-техническа база. 

2. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността, 

безопасността и здравето на децата и учениците.  

3. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, 

гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената 

сигурност и безопасност на децата в училището. 

4. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число 

привличане на повече млади учители, учители по езици, математика и информатика, природни 

науки, спорт, изкуства и др.  

6. Реализиране на мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за 

ограничаване и преодоляване на опасностите. 

ДЕЙСТВИЯ:  

1. Изпълнение на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и 

труд в училището.  

2. Стриктно прилагане на системата за дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез 

създаване на комисии по спазването на дежурството на учителите с цел опазване на живота и 

здравето на учениците и МТБ. 

3. Изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността 

на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и 

провеждане часа на класа.  

4. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично (два пъти 

годишно) провеждане на практическо обучение - проиграване на основни бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт). Въвеждане на 

Графици за обучение на учениците за действия при терористични атаки, бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари.  

5. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на 

сигурността и безопасността на материалната база.  

6. Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици. Превенция на насилието и агресията сред 

учениците.  

7. Реализиране на учебни програми за превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и 

наркотични вещества сред учениците. 

8. Възпитаване на устойчиви навици и навици за здравословен начин на живот в детска възраст и 

по време на ранното полово съзряване.  



9. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, 

класна стая, коридори, фоайета, тоалетни помещения, ученически стол и бюфети. Постепенна 

промяна на облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на 

училищното ръководство реализира дейности за подобряване на интериора на работната среда.  

10. Поддържане на постигнатото високо ниво на технологично развитие и предоставяне на 

учителите на модерна техника за осъществяване на интерактивно обучение. Пр иорит ет но 

направление  

Приоритетни цели 4:  

Приобщаване на ученици, родители, дружества с нестопанска цел, както и 

държавната и общинската власт за реализиране на целите на училището  

1. Осъществяване процесите на обучение, възпитание и социализация на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с техните родители и партньорски организации.  

2. Създаване на съвременна организация на образователната среда, ориентирана към нуждите на 

ученика.  

3. Прилагане на интегрирани политики с всички публични сектори за постигане на целите на 

образованието.  

4. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и 

успеваемостта на учениците. 

5. Обезпечаване и регламентиране на училищния живот чрез организирането на общности, 

събития, празници и др., както и създаване на традиции.  

ДЕЙСТВИЯ:  

1. Повишаване на уменията за работа с родители и използването на интернет базирани 

приложения, електронен дневник и други начини за комуникация с тях.  

2. Планиране и организиране на събития с пряко участие на родители, представители на 

стопанския и нестопанския сектор, както и с общинските и държавните власти.  

3. Създаване, реализиране и споделяне на добри практики на педагогическите специалисти с 

учениците и техните родители.  

4. Стриктно спазване на графика за консултации и приемно време на колектива с родителите. 

5. Планиране на съвместни дейности с родителите, в това число събиране на обратна връзка, 

предложения, идеи и др., свързани с училищния живот и подобряване на училищната среда, за да 

се осигури посещаемостта и активността на учениците в училище.  

6. Приобщаване и включване в инициативи на външни партньорски организации за повишаване 

на качеството и развитие на личността на ученика.  



7. Ръководството и актива на училището създават отношения на подкрепа и сътрудничество с 

МОН, НИО, РУО, Обществения съвет, Общинската и районна управа, 6. РУ на МВР и ДПС, НПО, 

дарители, културни и образователни институции. 

II. Финансиране 
 

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователна 
политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на 
поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите средства 
вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на 
ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с 
постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на: 
 
повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за 
разпределение на средствата; 
 
елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на 
разпределение на средствата в системата. 
 
Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната 
година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината. 
 
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за: 

- стипендии; 
- учебници и учебни помагала; 
- здравни кабинети; 
- капиталови разходи; 
- спорт; 
- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане; 
- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците 
в редовна форма на обучение; 
- средствата по национални програми за развитие на образованието и извънкласни 
форми; 
- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 
разпределение. 

 
Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тези по Национална програма 
„Квалификация“) са включени в единните разходни стандарти. 
 
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно 
вътрешните правила за работна заплата. 

 
Нашите усилия ще бъдат насочени към: 
 

 Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 
финансовите ресурси на ниво училище. 
 

 Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, 



което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с 
истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло. 

 

  Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към 
училището. Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската 
и финансовата дейност на училището. 

 

 Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез 
съвместни дейности с училищното настоятелство. 

 
Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за 
развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и 
разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на 
резултатите постигнати от учениците. 
 
Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2024/2025 год 


