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РЕЗЮМЕ
лична информация

1. Име, презиме, фамилия: Бойка Георгиева Няголова

2. Дата на раждане: 08.02.1966 година

3. Гражданство: Република България

4. Месторабота: Средно училище „Христо Ботев“, 

гр. Нова Загора

5. Длъжност: Директор

6. Образование: висше

7. Образователно-квалификационна степен: магистър

8. Специалност: Биология, учител по Биология – 1989 г. –

ПУ „Паисий Хилендарски“

Право, юрист – 2005 г. – БСУ



9. Следдипломна специализация – „Методика на обучението 

по биология“ – 1993 година в ПУ „П. Хилендарски“

10. Общ трудов стаж – 32 години

11. Педагогически стаж – 32 години

12. Стаж на ръководни длъжности – 15 години

13. e-mail: b_nqgolova@abv.bg

14. Телефон/факс, gsm: 0457 6 27 96; 0877551885

РЕЗЮМЕ
лична информация

mailto:b_nqgolova@abv.bg


15. Официален сайт на училището: 

www.souhrbotev-nz.com

16. Допълнителна информация

- член на Синдиката на българските учители

- семейна, с едно дете

17. Езикови компетентности:

- Майчин език: български

- Чужди езици: Руски език – В2

Френски език – А2

РЕЗЮМЕ
лична информация

http://www.souhrbotev-nz.com/


18. Дигитални компетентности – Microsoft office; Word,

Excel; Power Point, Internet Explorer.

19. Комуникационни умения – Отлични. Умения за

мотивиране и убеждаване. Контакт с хора от различни

възрасти, социални групи и културни общности. Контакти и

комуникация с представители на институции, учреждения,

органи и лидери. Искрен човек съм.

РЕЗЮМЕ
лична информация



20. Организационни и управленски умения – Управление на

материални, финансови и човешки ресурси. Оперативни

умения за определяне на приоритети и задачи по спешност и

значимост. Лидерски качества за създаване, ръководене и

обединяване на екип, разпределяне на роли и задачи,

мониторинг. Организиран, делови и всеотдаен човек съм.

21. Професионални компетенции – прилагам СФУК в

училище, притежавам умения за управление и решаване на

спорове и конфликти, училищен медиатор, външен

инспектор и ръководител на инспектиращ екип към НИО.

РЕЗЮМЕ
лична информация



ФИЛОСОФИЯ

1. Училището е място за всяко дете. Педагогическа дейност и

въздействие с лице към всеки ученик.

2. Училището е модерна и стройно подредена институция.

Прилагане във всички етапи и степени на образование на

иновативни образователни технологии – уеб-базирано

обучение, електронни платформи за обучение и управление,

електронни ресурси и образователен софтуер, кинект

технологията. Онлайн обучението има своето място в

училище.



3. Всяко дете е ценно със своята индивидуалност, стил и
темп на учене. Приобщаващо образование за всеки ученик.

4. Да научим ученика да мисли, анализира, взема правилни
решения, да бъде активен и да съпреживява.

5. Акцент към интересите, талантите и силните страни на
ученика.

6. Формиране на ключови и поведенчески компетентности у
учениците, които да доведат до успешната им личностна
реализиция.

7. Изграждане на училищна общност базирана на
сътрудничеството.

ФИЛОСОФИЯ



8. Активно включване на родителите в училищния живот

като важна част от училищната общност. Спечелване на

родителската, местната общност и институциите като

съратници на училището и ръководството му.

9. Динамична и гъвкава квалификационна дейност,

споделяне на добри педагогически практики и изявите на

педагогическите специалисти за повишаване на

педагогическото им майсторство, за да се отговори на

повика на времето на z-поколението.

10. Училището е подготовка за живота и част от живота на

всеки.

ФИЛОСОФИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

• Средно образование – ЕСПУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат –

1984 г.

• Висше образование:

- ПУ „Паисий Хилендарски“ – 1989 г.; ОКС – Магистър; 

Квалификация – Биолог; Специализация – учител по 

Биология; Следдипломна специализация по „Методика на 

обучението по Биология“ – 1993 г.

• Втора професионално-квалификационна степен – 1993 г.



• Бургаски свободен университет – 2005 година; ОКС –

Магистър; Специалност – Право; Професионална 

квалификация – юрист

• Аграрен университет,  Център за продължаващо 

образование,  гр. Пловдив – 2005 г.; Квалификация –

инструктор по базови и специфични компютърни 

умения

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ



• Национален инспекторат по образованието – 2020 

година; квалификация – външен инспектор към НИО.

• Национален инспекторат по по образованието – 2022 г.; 

квалификация: ръководител на екип към НИО

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ



„Управление на училището като

организация“

2009 г.

НИОД

Сертификат

Приложение 1

„Управление на училището –

втори модул“

2009 г.

НИОД

Сертификат

Приложение 2

„Ученици с емоционални 

проблеми и агресивно поведение“

2009 г.

НИОД

Сертификат

Приложение 3

„Организация на педагогическата

учебна среда“

2010 г.

НИОКСО

Сертификат

Приложение 4

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Управление на училището като

организация“

2009 г.

НИОД

Сертификат

Приложение 1

„Планиране, ръководство и

контрол на обучението по БДП в

I-VIII клас и детската градина“

2011 г.

ДИУУ

СУ „Св.

Климент

Охридски“

Удостоверение

Приложение 5

„Лидерство за наставници в 

системата на образованието –

регионални лидери“

2012 г.

НИОКСО

Сертификат

Приложение 6

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Контролна дейност на

директора и помощник-

директора на училището“

2012 г.

РААБЕ

България

Сертификат

Приложение 7

„Изготвяне портфолио на

педагогическия специалист“

2013 г.

НИОКСО

Сертификат

Приложение 8

„Активизиране на

родителската общност“

2013 г.

ЦИО 

„Протекта“

Сертификат

Приложение 9

„Учителско и ученическо

портфолио“

2013 г.

ЕЦУРО

Сертификат

Приложение 10

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Трансфер на иновации в

управление на

училището“

2013 г.

НИОКСО

Сертификат

Приложение 11

„Повече часове за Европа

в малките населени места

с етнически малцинства“

2013 г.

Европейски

институт

Сертификат

Приложение 12

„Организационна

култура в екип“

2013 г.

Международна

академия BZM-

Берлин и ММ

Грууп-София

Сертификат

Приложение 13

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Подготовка и управление

на проекти“

2013 г.

Фондация

„Европартньори“

Сертификат

Приложение 14

„Училищни стратегии за

работа с рискови

общности и уязвими

групи“

2014 г.

РААБЕ България

Сертификат

Приложение 15

„Тайм-мениджмънт на

учителя. Организиране на

работното и лично време и

пространство“

2014 г.

РААБЕ България

Сертификат

Приложение 16

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Закон за обществените

поръчки“

2015 г.

НИКСО

Сертификат

Приложение 17

„Управление на

дисциплината в класната

стая“

2015 г.

РААБЕ България

Сертификат

Приложение

18Приложение

18

„Европейски ориентири за

българското образование“

2015 г.

ЕЦУРО

Сертификат

Приложение 19

„ПР кампания за набиране

на ученици. Етикет и

протокол“

2015 г.

Фондация

Европартньори

Сертификат

Приложение 20

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„От контрол към оценяване.

Съвременни подходи за обективно

измерване на труда на учителя

през призмата на ЗПУО“

2016 г.

НИОКСО

Удостоверение

Приложение 21

„Организация и методика на

педагогическите изследвания“

2016 г.

ДИПКУ

ТУ-Стара

Загора

Удостоверение

Приложение 22

„Европейски ориентири за

българското образование“

2016 г.

ЕЦУРО

Сертификат

Приложение 23

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Новите ДОС и

предизвикателствата пред

българското образование“

2016 г.

ЦОПЦ

Удостоверение

Приложение 24

„Иновативни методи в

обучението по ИТ“

2016 г.

ЦОПС

Сертификат

Приложение 25

„Проектният метод в 

обучението – модел за 

ефективно взаимодействие

между ученик и учител“

2016 г.

Институт за

следдипломна

квалификация

УНСС

Удостоверение

Приложение 26

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



„Електронното обучение в

прогимназиален и

гимназиален етап по здравно,

екологично и интеркултурно

образование в условията на

новите учебни програми“

2016 г.

ЦОПС

Удостоверение

Приложение 27

„Нова епоха на мислене и

действие.Организационна

култура и статут на

съвременния директор“

ММ25-София

Академия за 

международно 

стопанство 

BZM-Берлин

Сертификат

Приложение 28

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Проектният метод в

обучението – модел за

ефектовни взаимодействие

между учител и ученик

2016 г.

Институт за

следдипломна

квалификация

УНСС

Удостоверение

Приложение 29

Електронно обучение в

прогимназиален и

гимназиален етап по здравно,

екологично и интеркултурно

образование в условията на

новите учебни програми

2017 г.

ЦОПС

Сертификат

Приложение 30

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Възможностите на

електронните учебни

ресурси на MOZABOOK за

постигане на ефективен

учебен процес

2017 г.

ВУЗФ

Удостоверение

Приложение 31

Компетентностен профил на

училищния директор.

Практически възможности за

професионалното му

усъвършенстване върху

основата на ДОС.

2017 г.

ЦОПС

Удостоверение

Приложение 32

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Създаване на

институционална система за

прилагане на ДОС за

управление на качеството в

детските градини и

училищата с оглед подготовка

за инспектирането им.

2017 г.

ВТУ „Св. Св.

Кирил и

Методий“

Удостоверение

Приложение 33

Иновативни подходи в

работата с децата и

учениците

2018 г.

Център

„Интерактовно

обучение“ 2 

ООД-Варна

Удостоверение

Приложение 34

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Стратегии за мотивиране на

учениците

2018 г.

„Знание и

реализация“

ЕООД -

Пловдив

Удостоверение

Приложение 35

Работа с електронна система

за управление на

образованието „Феникс“

2019 г.

ЦОПС

Удостоверение

Приложение 36

Успешни практики за

управление на

педагогическите екипи

2019 г.

РААБЕ 

България

ЕООД

Удостоверение

Приложение 37

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Съвременни подходи за

работа с деца с

хиперактивност и дефицит на

вниманието

2019 г.

„Знание и

реализация“

ЕООД

Удостоверение

Приложение 38

Външен инспектор към НИО 2020 г.

Национален 

инспекторат по 

образованието

Удостоверение

Приложение 39

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Ръководител на екип към

НИО

2022 г.

Национален 

инспекторат по 

образованието

Удостоверение

Приложение 40

Терапевтични стратегии

при работа с хиперактивни

деца

13.02.2022 г.

Образователни

тренинги и 

решения“ ЕООД

Удостоверение

Приложение 41

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Иновативни методи на обучение

и позитивна култура на класната

стая/групата. Възпитанието в

образованието. Практически

техники за работа в клас/групата.

Интегрирано обучение в

развитие на компетентностите на

21 век. Формиране на успешни

нагласи, умения и функционална

грамотност“

04.07.2022 г.

Тренинг и 

обучителен център

„Щастие“

Удостоверение

Приложение 42

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Текущи квалификационни обучения



Области на професионално развитие

Училищна политика

Принципи на управление

1. Осигуряване на качествено образование чрез изграждане

на образовани и социално ангажирани личности с

формирани умения за пълноценна реализация в

съвременното демократично общество.

2. Поемане на разумни и премерени рискове в управлението,

при стриктно спазване на нормативната уредба за

осигуряване на стабилно функционираща система от ресурси

за осигуряване на дейността на образователната институция

и спазването на правата на учениците, работниците и

служителите.



3. Осигуряване на подкрепяща среда за инициативни и

иновативни учители, които прилагат модерни образователни

и възпитателни технологии за разгръщане потенциала на

всеки ученик и развитие на личностните му постижения,

осигуряват позитивна среда в училищната общност,

привличат семейството към дейността и по този начин

изграждат добрия облик и авторитет на училището.

4. Осигуряване на подкрепяща среда за повишаване на

професионалната квалификацията на педагогическите

специалисти и на кариерното им развитие.

Области на професионално развитие

Училищна политика

Принципи на управление



5. Създаване на доверение, екипност, позитивна и

подкрепяща работна среда. Радваме се на всеки успех.

6. Прозрачност в управлението на човешкия, времеви и

финансов ресурс, както и на управленските решения.

7. Съзидателна комуникация с професионалните и

синдикални организации в училището, с представители на

управленски структури – РУО, МОН, общинска

администрация, културни институции, както и други

организации и институции, имащи отношение към работата

на училището.

Области на професионално развитие

Училищна политика

Принципи на управление



8. Дейности свързани с подготовката за предстоящите

процеси на външно инспектиране на училището и атестиране

на педагогическите специалисти с цел получаване на високи

оценки за тяхната работа и качеството на предлаганото

образование в училище.

Области на професионално развитие

Училищна политика

Принципи на управление



Изграждане на

етични

взаимоотношения,

атмосфера на

доверие и

позитивизъм

1. Етичен кодекс на

училищната общност

2. Правила за символите,

знаците, почетните звания

и ритуалите на СУ „Христо

Ботев“

3. Правилник за дейността

на СУ „Хр. Ботев“

Приложение 43

Приложение 44

Приложение 45

Области на професионално развитие

Училищна политика



Осигуряване

на качествено

образование

1. Мерки за подобряване на

качеството за образование

2. Училищна програма за

целодневна организация на

учебния ден в СУ „Хр. Ботев“

3. Програма за превенция на

ранното напускане на

училище

4. Програма за предоставяне на

равни възможности и

приобщаващо образование на

учениците от уязвими групи

Приложение 46

Приложение 47

Приложение 48

Приложение 49

Области на професионално развитие

Училищна политика



Осигуряване на

сигурна и

защитена

училищна среда

1. План за превенция и 

интервенция на 

насилието и тормоза в 

училището

2. Правилник за 

пропускателния режим

в СУ „Христо Ботев“

Приложение 50

Приложение 51

Области на професионално развитие

Училищна политика



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Мисия

Превръщане на СУ ,,Христо Ботев” в модел на съвременно

„училище за всеки“ и постигане на високо качество на

образованието. Формиране на личности, притежаващи

компетентности, необходими за успешна личностна и

професионална реализация, с ярко изразено гражданско

съзнание и поведение.

Нашият девиз е: „Ние знаем, ние можем, ние успяваме!“



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Визия

• 163-годишната история на СУ ,,Христо Ботев”

формира заслужено визията му на най-доброто училище в

община Нова Загора. Утвърдило се като център за

образователна, културна и възпитателна дейност, училище,

в което се формират отговорни позиции, прилагат се

модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на

преподаване.



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Визия

• Толерантно училище, което ангажира, подпомага и

стимулира учениците, включително и деца със специални

образователни потребности, и ги прави значими в учебния

и извънучебния процес.



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Визия

Модерно конкурентоспособно училище и притегателен

център за всички деца от района с непрекъснато

обновяваща се материална база и разнообразни подходи за

подготовка на знаещи, можещи и успешни личности.

СУ „Христо Ботев” е училище, гарантиращо знание за

бъдещето.



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Основна стратегическа цел

Осигуряване на ергономична образователна среда,

съответстваща на съвременните технологии и осигуряваща

възможност за разгръщане на потенциала на участниците в

образователния процес.



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Стратегически цели

1. Осигуряване на качествен и ефективен образователен

процес и стимулиране развитието на потенциала и

творческите заложби на всеки ученик.

2. Целенасочена образователна и възпитателна работа за

формиране и развиване на 8-те ключови компетентности и

развитие на интелектуалното, емоционално, социално,

духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на

всеки ученик съобразно възрастта, потребностите,

способностите и интересите му и в съответствие с

националните традиции и общочовешките ценности.



Области на професионално развитие

Стратегия на училището

Стратегически цели

3. Активно въвеждане на иновативни педагогически практики

с цел повишаване на функционалната грамотност на

учениците необходима за понататъшната им успешна

професионална и житейска реализация.

4. Осигуряване на висока ресурсна, материална и

технологична обезпеченост на образователния процес в пълно

съответствие със съвременните изисквания за качествен и

бързоадаптиращ се образователен процес.

Приложение 52



Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални

програми през 2021-2022 учебна година

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -

Модул „Площадки за обучение по безопасност на

движението по пътищата“

НП „Отново заедно“

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ – Модул 1

„Осигуряване на условия за системно проследяване на

личните постижения на учениците чрез създаване на

индивидуално портфолио и оценъчна карта“



Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални

програми през 2021-2022 учебна година

НП „Квалификация“

НП „Иновации в действие“

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на

Българската армия“

НП „ИКТ в системата на ПУО



Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални 

програми и проекти

А.

Национални

програми

1. НП „ Оптимизация на училищната мрежа“-

Модул „Оптимизиране на вътрешната

структура на училищата, ДГ, ученическите

общежития и РЦПППО“

2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

- Модул „Осигуряване на обучение на

талантливи ученици за участие в

ученическите олимпиади“

- Модул „Осигуряване на допълнително

обучение на учениците за повишаване

нивото на постиженията им по

общообразователна подготовка“



Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални 

програми и проекти

А.

Национални

програми

3. НП „Осигуряване на съвременна

образователна среда“ – Модул „ Подобряване на

условията за лабораторна и експериментална

работа по природните науки“

4. НП „Без свободен час“

5. НП „ ИКТ в СПУО“



Б. Проекти

I. ОП „Развитие на

човешките

ресурси“ 2007-

2013 г.

1. BG051PO001/3.2.-02 “Подпомагане

въвеждането на делегираните бюджети“

Приложение 53

2. BG051PO001-3.06 “Подобряване

качеството на образование в средищните

училища чрез въвеждане на целодневната

организация на учебния процес“

Приложение 54

3. BG051PO001-3.1.03.-001 

“Квалификация на педагогическите 

специалисти“

4. BG051PO001-4.1.07 “Включващо

обучение“

Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални 

програми и проекти



II. OП „Наука и

образование за

интелигентен растеж“

2014 – 2020 г.

1. BG05M2OP001-0004 “Развитие на

способностите на учениците и

повишаване на мотивацията за

учене чрез дейности, развиващи

специфични знания, умения и

компетентности (Твоят час) – Фаза

I и фаза II

2. Проект BG05M20P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални 

програми и проекти



II. OП „Наука и

образование за

интелигентен растеж“

2014 – 2020 г.

3. Проект BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно

образование в условията на кризи“

4. Проект BG05M2ОP001-3.018-0001

„Подкрепа за приобщаващо

образование“

Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални 

програми и проекти



В. Други проекти и схеми

Държавен фонд Земеделие

1. Схема „Училищен плод“

2. Схема „Училищно мляко“

Области на професионално развитие

Успешно реализирани национални 

програми и проекти



Области на професионално развитие

Участие във форуми и конференции

Публикации

А. Форуми

1. Трета национална научно-

практическа конференция по

биологично образование

15-17 ноември 2007 г.

Варна

Б. Публикации „Модели за интегриране на
ИКТ в гимназиалния етап на
обучението по Биология и
здравно образование“, Сборник
с доклади „Българското
биологично образование в
условията на ЕС“, издателство
„Азбуки-Просвета“, София,
2007 г.
Приложение 55



Области на професионално развитие

Обучител на педагогически 

специалисти

• 2005-2006 година - Обучител по базови и специфични

компютърни умения към РПЦ - Сливен на учители по

природни науки, детски учители и директори на детски

градини и училища от община Нова Загора

• 2020 година – външен инспектор към Националния

инспекторат по образованието

• 2022 година – ръководител на инспекторащ екип към НИО



Отличия

Май 2007 

година

Почетно отличие Неофит Рилски за дългогодишна

цялостна високопрофесионална трудова дейност в

СНП.

Приложение 56

Декември

2010

година

Диплом за най-добър социален партньор – директор 

на Синдиката на българските учители

Приложение 57

Май 2012

година

Медал „Диньо П. Сивков“ на Общински съвет Нова

Загора

Приложение 58

Май 2014

година

Значка „ Нова Загора“ на Община Нова Загора

Приложение 59



1. Стимулиране на учителите, прилагащи иновативни и

ефективни методи на обучение, свързани с повишаване

качеството на образование.

2. Богат избор на извънкласни форми и занимания по

интереси, които да отговарят на индивидуалните

потребности и интереси на учениците.

3. Активно привличана на Обществения съвет, Училищното

настоятелство и Ученическия съвет в дейността, в

определянето на образователната политика и вземането на

решения в училище.

Бъдещи професионални планове



Бъдещи професионални планове

4. Свеждане до минимум проявите на агресия и тормоз в

училищна среда, намаляване броя на учениците в риск от

отпадане от училище, пълен обхват на всички деца в

училищна възраст.

5. Създаване на условия и възможности за богат избор на

изучаване на чужди езици.



6. Осигуряване на модерна образователна среда,

обезпечена с техника и технологии за прилагане на

електронно обучение, електронни ресурси, образователен

софтуер.

7. Подобряване на системите за контрол, достъп и

сигурност на училищната среда.

8. Акцент на гражданското образование и възпитание.

Бъдещи професионални планове



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5



ПРИЛОЖЕНИЕ 6



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25



ПРИЛОЖЕНИЕ 26



ПРИЛОЖЕНИЕ 27



ПРИЛОЖЕНИЕ 28



ПРИЛОЖЕНИЕ 29



ПРИЛОЖЕНИЕ 30



ПРИЛОЖЕНИЕ 31



ПРИЛОЖЕНИЕ 32



ПРИЛОЖЕНИЕ 33



ПРИЛОЖЕНИЕ 34



ПРИЛОЖЕНИЕ 35



ПРИЛОЖЕНИЕ 36



ПРИЛОЖЕНИЕ 37



ПРИЛОЖЕНИЕ 38



ПРИЛОЖЕНИЕ 39



ПРИЛОЖЕНИЕ 40



ПРИЛОЖЕНИЕ 41



ПРИЛОЖЕНИЕ 42



Етичен кодекс на училищната общност

ПРИЛОЖЕНИЕ 43

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2021-11/%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%2021_signed.pdf


Правила за символите, знаците, почетните

звания и ритуалите на СУ „Христо Ботев” 

гр. Нова Загора

ПРИЛОЖЕНИЕ 44

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2018-11/Pravila%20za%20simvoli%20i%20znaci.pdf


Правилник за дейността на СУ "Христо Ботев” 

през 2021/2022 учебна година

ПРИЛОЖЕНИЕ 45

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2021-09/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_21_22%20%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf


Мерки за подобряване качеството на 

образованието

ПРИЛОЖЕНИЕ 46

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2022-02/1646057360942_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

за целодневна организация на учебния

ден при СУ “Христо Ботев“ за учебната

2021/2022 година

ПРИЛОЖЕНИЕ 47

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2021-09/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%A6%D0%9E%D0%A3%D0%94%2021-22.pdf


ПРОГРАМА

за превенция на ранното напускане на 

училище

ПРИЛОЖЕНИЕ 48

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2021-09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-21-22.pdf


ПРОГРАМА

за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на децата и учениците

от уязвимите групи

ПРИЛОЖЕНИЕ 49

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2021-09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-21-22-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%21.pdf


ПЛАН 

за дейността на Училищния

координационен съвет

за учебната 2021/2022 година

ПРИЛОЖЕНИЕ 50



Правилник за пропускателния режим 

в СУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора

ПРИЛОЖЕНИЕ 51

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2018-11/Pravilnik-propuskatelen%20rezhim.pdf


Стратегия за развитие

на СУ "Христо Ботев" гр. Нова Загора

2021 - 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 52

https://souhrbotev-nz.com/sites/default/files/2022-02/strategiq_2021-2024_signed.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ 53



ПРИЛОЖЕНИЕ 54



ПРИЛОЖЕНИЕ 55



ПРИЛОЖЕНИЕ 56



ПРИЛОЖЕНИЕ 57



ПРИЛОЖЕНИЕ 58



ПРИЛОЖЕНИЕ 59



Благодаря за вниманието и проявения 

интерес към моята работа.

Това съм аз!

Бойка Няголова


