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Кратък исторически увод 

Конкурсът „Да създадем училище” се организира от сдружение „Професионален форум за 
оразованието” и Министерство на образованието и науката, във връзка с 25‐годишнината 
от създаването на първото чартърно училище в България по авторски модел – 151 СОУПИ, 
София (1990 г.).  

Това училище беше създадено първоначално като концепция и модел, през периода 1988‐
1990  г.,  от  неформална  група,  наречена  Авторски  екип  за  педагогическо  проектиране  и 
реализация (преди това за известно време Педагогическа колегия „Сътворчество”), лидер 
на  която  беше  Юрий  Анджекарски.  В  тази  общност,  събирала  се  в  продължение  на 
няколко  години  в  кафето  на  Централния  дом  на  учителя  в  София  (ул.  Паренсов  11), 
участваха  през  годините  и  дадоха  своя  принос  при  дискутирането  на  проблемите  на 
образованието  и  възможните  решения  десетки  хора.  Сред  активните  участници  в  тази 
група  бяха  Юрий  Анджекарски,  Светлана  Нанчева,  Ефрем  Ефремов,  Генадий  Матвеев, 
Тодор  Тонев,  Роман  Димитров,  Олег  Чулев,  Валери  Видас,  Веселин  Донков,  Панайот 
Рандев,  Иван  Игов,  Веселин  Димов,  Пламен  Бараков,  Биляна  Сокурова,  Стефка 
Пискулийска,  Анна  Колчакова,  Михаил  Матеев,  Максим  Бурханларски,  Теодор 
Карайончев,  Алла  Николова,  Милен  Николов,  Любен  Витанов,  Драган  Немцов  и  много 
други  –  срещите  бяха  неформални  и  отворени  за  всички  желаещи  действащи  педагози 
(учители  от  всички  степени,  училищни  психолози,  директори),  студенти,  хора  на 
изкуството.  Повечето  от  участниците  в  ядрото  на  групата  свързаха  своята  кариера  и 
жизнен път с образованието и неговата промяна. Две реализирани училища по авторски 
модели – 98 НУ в Илиянци,  с лидер на авторския екип Генадий Матвеев, и 151 СОУПИ в 
Овча купел, с лидер на авторския екип Юрий Анджекарски, са тясно свързани с дейността 
на  тази  неформална  колегия.  Също  така,  през  1989‐1990  г.  тази  общност  изработи  и 
представи на МОН  независим Законопроект за средното образование, в обсъждането на 
който  взеха  участие  над  300  педагози  и  над  30  педагогически  организации. 
Законопроектът е публикуван в  кн.8/1990 г. на информационен бюлетин „Управление на 
образованието”,  заедно  с  2  други  независими  проекта  за  закон  за  народната  просвета. 
Някои текстове от него влязоха в приетия през 1991 г. закон. Основната концепция на този 
проект  обаче  –  законово  регламентиране  на  достатъчно  широки  рамки,  в  които 
образователните  институции  да  могат  сами  да  вземат  решения  за  дейността  си, 
договаряйки  тези  решения  с  родителите  и  учениците  –  не  беше  възприета  и  приета 
тогава, и вероятно това през 1990 г. не е било възможно. 

През пролетта на 1990 г., няколко месеца след започването на демократичните промени в 
България,  екипът  на  Юрий  Анджекарски  получи  шанс  за  реализация  на  модела  си. 
Министерството на образованието, ръководено тогава от Министър проф. Матей Матеев, 
обяви конкурс за модел на училище, а община Овча купел, чийто кмет тогава беше Тодор 



Костадинов,  се  ангажира  да  предостави  възможност  за  реализирането  на  модела 
победител.  В  конкурса  участваха  три  разработки.  На  първо  място  беше  класирана 
разработката на екипа на Юрий Анджекарски. Втората разработка, на екипа на Владимир 
Г. Атанасов и Петър Цветков, постави впоследствие основата на Балканското училище.  

След провеждането на конкурса, през май 1990 г., беше подписан тристранен договор за 
реализацията на модела,  в  който  страните бяха: Министерството на образованието  като 
Възложител,  община  Овча  купел  като  Потребител,  и  Авторския  екип  за  педагогическо 
проектиране и реализация, като Изпълнител. Този акт ни дава основания да считаме 151 
СОУПИ за първото авторско чартърно училище в България.  

От 1990  до 2002  г. 151  СОУПИ работеше и  се  развиваше  като  иновативно  училище,  под 
наблюдението на Експертен съвет,  съставен от най‐квалифицираните експерти във всяка 
област  на  обучението  и  възпитанието.  Всички  педагози  в  151  СОУПИ  се  назначаваха  с 
конкурс,  на  който  трябваше  да  представят  и  защитят  методическа  разработка  и  решат 
педагогически  казус.  В  най‐добрите  години  на  училището  то  наброяваше  над  1600 
ученици  и  над  250  педагози  (част  от  тях  бяха  външни  лектори,  преподаващи  в  13‐те 
профила  на  училището).  В  151  СОУПИ  бяха  апробирани,  реализирани  и  развити  над  40 
иновативни педагогически технологии, в това число уникални за България, като Училищна 
педагогическа  служба  и  програма  за  преподаване  на  социални  умения  СТИЛ  (Социални 
техники  и  изкуства  на  личността);  Училищна  корекционна  група  за  работа  с  ученици  с 
обучителни дефицити; организация на учебната работа в групи до 18 ученика и в потоци 
до  40  ученика;  нециклично  учебно  разписание  и  модулни  дисциплини  в  учебния  план; 
съчетаване на пълен обем общообразователна подготовка и пълен обем професионална 
подготовка и съдържателното им интегриране; реално практикуване на спорт по избор в 
гимназиална  степен;  ежегодна  защита на  годишна продукция от всеки  ученик във всеки 
профил;  уникални  програми  за  профилирана  подготовка  –  Право,  Домашна  педагогика, 
Здравна профилактика с природни средства, Театър и др; 100% електронна документация 
и  много  други.  Много  от  тези  иновации  се  разпространиха  по  един  или  друг  начин  в 
системата  или  повлияха  на  нея  –  например,  създаването  на  длъжостта  Педагогически 
съветник  е  пряко  следствие  на  предложение  от  екипа  на  151  СОУПИ  до МОН;  в  много 
училища  бе  възприет  80‐минутният  блок  часове;  предметът  „Домашен  бит  и  техника”  е 
въведен първо в учебния план на 151 СОУПИ през 1990 г. и т.н. 

През 2002  г., по време на Министър Владимир Атанасов,  училището беше принудено да 
прекрати  повечето  от  иновационните  си  практики.  Едновременно  с  това  Юрий 
Анджекарски  и  част  от  ядрото  на  училищния  екип  напуснаха  училището  и  учредиха 
сдружение „Професионален форум за образованието”.    

Днес, 25  години по‐късно,  ние  с радост  виждаме и приветстваме нарасналия обществен 
интерес  и  активност  по  отношение  на  промяната  в  образованието,  наблюдаваме много 



неформални и институционализирани екипи, които работят върху авторски образователни 
модели.  Считаме,  че  нашият  опит  в  разработката  и  реализацията  на  авторски  училищен 
модел  ще    бъде  полезен  на  всички,  които  сега  тръгват  по  този  път.  Същевременно, 
реализирането  на  предвидените  в  проекта  за  нов  Закон  за  образованието  „Иновативни 
училища”  също  има  нужда  от  проектна  рамка.  Това  са  нашите мотиви  да  разработим  и 
проведем настоящия конкурс. 

Разработената  от  нас  рамка  има  за  цел  да  помогне  на  всички,  които  имат  желание  да 
създадат авторско, или иновативно училище, да структурират проекта си и да не пропуснат 
да обмислят и проектират съществени елементи от училищната система. Същевременно, 
тя  няма  за  цел  да  вкара  проектите  в  някакви  задължителни  рамки,  затова  в  повечето 
елементи сме допуснали възможност за свободно изложение.   

Насоки за попълване 

Попълвайте таблицата с шрифт 12 пункта (желателно Times New Roman, Calibri или Arial), с 
разредка 1,15 (както е зададено във формуляра).  

Първа страница. Това е титулната страница на Вашия проект. Напишете тук име на проекта си, като 
имате предвид, че това ще бъде името, с което проектът Ви ще бъде оповестен в публичното 
пространство. Посочете поименно авторите на проекта, а ако сте обединени в някаква общност, 
формална или неформална, посочете името й и статуса й. Посочете датата на създаване на 
проекта. В графата „Подписи” всички автори на проекта, посочени по‐горе, трябва да напишат 
собственоръчно името си и да положат подпис. Не попълвайте нищо в сивото поле. 

Резюме на проекта. Попълнете тази таблица, след като разпишете целия проект,  като резюмирате 
кратко, с не повече от 5‐6 изречения съответните раздели на проекта. В попълнен вид таблицата не 
трябва да надхвърля 2 страници.  

1. Описание на авторския екип. 

1.1. История на проекта. Състав на авторския екип. Разкажете тук историята на Вашата идея и 
разкажете накратко за всеки член на авторския екип – каква е неговата мотивация за 
разработването на този модел, ролята му в екипа, квалификация и експертиза, принос в 
разработването на проекта, както и дали би се ангажирал с реализирането на проекта и по какъв 
начин. 

1.2. Технически и административен  капацитет.  Опишете тук, при започване на реализация на 
Вашия проект, как бихте институционализирали Вашия екип (ако е приложимо) и на какви ресурси 
бихте разчитали. 

2. Описание на проекта. 

2.1.  Цели на проекта 



2.1.1. Обща цел на училищното образование. От много години обществото се опитва да 
формулира нови цели на училищното образование, които да посочат пътя към промяната. Какви 
трябва да бъдат общите цели на училищното образование в България според Вас, отнесени към 
днешния ден, с исторически хоризонт +10 години? 

2.1.2. Мисия и ценности на училището, което проектирате. В съответствие с формулираните от 
Вас общи цели в предходната точка, опишете и аргументирайте главните цели и водещите 
ценности на Вашия училищен проект.   

2.1.3. Целева група на проекта. Всяко училище трябва да има ученици. Посочете, кои са 
учениците, за които проектирате Вашето училище: на каква възраст, с какъв социален статус и 
други особености, посочени в инструкцията. Обяснете, защо се насочвате именно към тази целева 
група (групи). Освен учениците, Вашият проект може да визира и други целеви групи – например, 
родителите, педагозите, местната общност и др. Ако Вашият проект има такава насоченост, 
опишете всички целеви групи и техните особености, аргументирайте включването им в проекта и 
не забравяйте да развиете по‐нататък в проекта начините на тяхното участие.   

2.1.4. Социокултурен контекст и специфични цели на училището, което проектирате. Разкажете 
тук, къде бихте планирали да се реализира Вашият проект – регион, населено място. Какви са 
особеностите на тази локация и как е обвързан с тях Вашият проект? Какви специфични цели си 
поставяте във връзка с локалната специфика на средата? 
 
2.2. Вид училище. В България, както и във всички други страни, образователната система има 
определена структура, която определя: видовете и степените образование; входовете, изходите и 
преходите между тях; видовете образователни институции. Тази структура е съобразена с 
международната класификация на видовете и степените образование ISCED, приета от ЮНЕСКО 
(http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international‐standard‐classification‐of‐education.aspx  ‐  
тук можете да се запознаете с класификацията и нейните актуализации). Действащата в момента 
структура на българската образователна система е изобразена на схема към т.2.2. Вие трябва да 
опишете, отговаряйки на въпросите в т.2.2., как Вашият проект се съотнася с тази структура. Освен  
словесно описание, желателно е да приложите схема, като за целта можете да ползвате 
приложената. Можете да работите с приложената схема в Word; можете да я отпечатате, да 
коригирате и коментирате върху разпечатката ръчно и след това да сканирате коригираната схема; 
можете да начертаете нова схема и да я приложите в дигитален вид към формуляра, като я 
импортирате в него на страница, следваща дадената от нас схема.  
 
2.3. Организационна структура.  
2.3.2. Организационна рамка. Организирането на училищното образование традиционно се 
осъществява в общности  (паралелки, групи) и в определени времеви периоди (учебен час, учебен 
ден, учебна седмица, учебен срок). Опишете, как ще изглеждат тези организационни елементи във 
Вашия проект. Ако Вашият проект предполага коренно различна организационна рамка, опишете я 
в полето за свободен текст. 
2.3.3. График на учебния ден. Организираните занимания обичайно протичат по времеви график, 
който разписва времето за работа и почивка, и поставя границите на задължителното натоварване. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx


Опишете в дадената таблица Вашият график на учебния ден. Можете да опишете графика по‐общо 
или с по‐голяма степен на конкретност; попълнените данни в таблицата са изключително 
илюстративни и нямат за цел да задават образец. Ако Вашият проект предполага коренно 
различен подход към организиране на учебния ден, опишете го в полето за свободен текст. 
 
2.4. Учебен план. Училищното образование във всички страни включва набор от учебни дейности, 
които училището предлага. Тези дейности обикновено се групират в три блока: (1) Блок А – 
задължителни дейности за всички ученици; (2)Блок Б – групи дейности, които могат да се избират 
от учениците на алтернативна основа, и веднъж избрани, стават задължителни за определен 
период. Понякога този избор се съчетава с някакъв механизъм на подбор на учениците, за да се 
балансира количеството избиращи дадена група дейности (например, приемни изпити, квоти и 
др.). Често това обучение е свързано с придобиване на допълнителни сертификати. По този начин 
в България се организира профилираното обучение и професионалното обучение. (3) Блок В – 
дейности, които се избират от учениците свободно (т.е. може да има нулев избор), и чиято 
задължителност е с по‐слаба степен (ученикът може да се откаже от участие в дейността по 
определен ред на всеки етап). В таблици 2.4.1., 2.4.2. и 2.4.3.  представете дейностите, които 
формират във Вашия проект тези три блока. Ако Вашият проект не предвижда включването на 
някой от блоковете, оставете таблицата празна, а в полето за забележки напишете „не е 
приложимо”. В Таблица А е показан примерен начин на попълване, който има изключително 
илюстративна цел.  
Таблица 2.4.4. е предназначена, за да покажете развитието на учебните дейности и съотношението 
между трите дейностни блока в различните години/степени на обучение във Вашия проект.  
Таблицата позволява различно ниво на конкретност, според степента на Вашата проектна 
готовност.  
 
2.5. Педагогически методи при реализацията на проекта 
2.5.1. Образователни методи и технологии. Опишете тук  основните методологически и 
методически системи, които планирате да прилагате във Вашия проект. Съобразете се с 
инструкцията за попълване, за да може от Вашето описание да се придобие достатъчно ясна и 
конкретна представа за методите, които ще използвате. 
2.5.2. Педагогически инструменти за възпитателна работа. Отговорете на въпросите, поставени в 
рамката. Ако Вашият проект не предвижда подобни елементи, отбележете „не е приложимо”. 
 
2.6. Системи и начини на  проверка и оценяване на резултатите от образователните дейности 
2.6.1. Текуща проверка и оценяване. Опишете формите и начините на текущо оценяване, които 
ще прилагате във Вашия проект. Посочете, съотнасят ли се те и по какъв начин с действащите в 
момента държавни и/или международни системи и скали.  
2.6.2. Етапно оценяване. В практиката на всички образователни системи е прието на определени 
етапи на образованието всички ученици да преминават през процедури на проверка и оценка, 
като тези процедури имат за цел не само оценка на образователното движение на учениците, но и 
оценка на самата образователна система – институциите, учебното съдържание, образователните 
методи, качеството на педагозите. Опишете тук, предвиждате ли във Вашия проект такива 
процедури, на кои етапи, чрез какви форми и т.н.  



2.7. Образователна среда 
2.7.1. Функционални елементи на средата. Организирането на образователната дейност 
обичайно се осъществява в специално организирана среда. Често това е една сграда, но има и 
други възможни решения. Опишете в дадената таблица, какви функционални елементи бихте 
искали  да има Вашата образователна среда, и ги характеризирайте, като отговаряте на зададените 
въпроси. Ако желаете, можете да вмъкнете след таблицата изображения.  
2.7.2. Образователни средства. Оборудвайте функционалните елементи на Вашата среда с 
необходимите средства – техника, материали, игри и играчки, учебници и книги. Не се старайте да 
опишете абсолютно всичко, но посочете онези елементи, които според Вас са важни за 
реализацията на Вашия проект. Количеството можете да посочите в съотношение към броя 
ползватели, например: „за всички учители”, „ по 1 за 2 ученици” и т.н. Ако желаете, можете да 
вмъкнете след таблицата изображения.  
 
2.8. Екип на училището.  
Попълвайки тези рамки, необходимо е да посочите, в кой от екипите участват членовете на 
Авторския екип на Вашия проект, и в какво качество. Автобиографиите на членовете на Авторския 
екип (желателно на български език, в Европейски формат) приложете след формуляра, като 
посочите на тях ролите, описани в настоящата точка.  
2.8.1. Екип за реализация. Това е екипът, който ще работи във Вашето училище – учители, 
възпитатели, психолози, административен персонал и др. Опишете, как ще подберете този екип, и 
какви позиции има в него. Дайте ключови елементи на длъжностната характеристика на групите 
длъжности, отнасящи се до заетост, квалификация, права и отговорности и др. 
2.8.2. Екип за управление. Посочете функционалните роли в екипа за управление (например, 
Директор, Заместник‐директор за начална степен на образование…. и т.н.) и ги опишете накратко. 
Функционалните роли и техните описания могат да се различават от съществуващите в момента 
длъжности в училищната практика.  
2.8.3. Екип за супервизия на проекта. Обичайно иновативните дейности, особено при 
първоначалната им реализация, се поставят под супервизия – наблюдение, анализ, оценка, 
обратна връзка, методическа подкрепа и т.н. Ако предвиждате във Вашия проект такъв елемент, 
опишете го тук. Ако имате предвид конкретни хора, които бихте поканили в този екип, можете да 
ги назовете и да приложите референции за тях (например, линкове към страници с информация за 
тяхната компетентност). Ако не считате супервизията за необходима, посочете защо. 
 
2.9. Управление на училището   
2.9.1. Управленска структура. Начертайте схема на органите на управление на училището и 
характеризирайте кратко всеки от тях.  
2.9.2.  Информационно‐документална  система  на  училището.  Обмислете,  кои  елементи  от 
дейността на училището трябва да се документират и съхраняват, по какъв начин, с каква цел. Не 
се съобразявайте с действащата училищна документация.  
 
2.10.  Участие  на  родителите.  Тази  точка  във  формуляра  е  въведена  специално,  за  да  фокусира 
Вашето внимание върху взаимоотношенията с родителите. Опишете ги тук максимално подробно. 



Същевременно, можете да включвате описания на дейности с родителите във всички други точки 
от формуляра, където те имат място във Вашия проект. 
 
2.11.  Участие  на  учениците.    Тази  точка  във  формуляра  е  въведена  специално,  за  да  фокусира 
Вашето внимание върху правата и задълженията на учениците във Вашия проект. Опишете ги тук 
максимално подробно. Същевременно, можете да включвате описания на участието на учениците 
във всички други точки от формуляра, където те имат място във Вашия проект. 
 
2.12. Партньорства и връзки с обществото 
2.12.1. Партньори. Партньорствата са важен капитал на всяка институция – те могат да добавят 
капацитет, качество, ресурси, имидж. Кои са важните за Вас партньори, защо, как бихте 
взаимодействали с тях   ‐ опишете в тази точка. 
2.12.2. Публичност, връзки с обществото и социална отговорност. Използването на публичен или 
общностен ресурс е редно да бъде обвързано с публичност на разходите и резултатите, както и с 
частично възвръщане на ресурса чрез форми на социална отговорност.  Кои елементи от дейността 
на Вашето училище ще бъдат публични, по какъв начин? Какви форми на социална отговорност 
предвиждате и на какво ниво – местно, регионално, национално? Какви специални събития ще 
включите в училищния живот, които да обединяват училищната общност и нейните партньори? 
 
2.13. Добавена стойност. Отговорете на поставените в рамката въпроси. 
 
2.14. План за действие. Бюджет и ресурси. Предвид сложността на тази част от проектирането, тя 
не е задължителна за попълване. Все пак, ние бихме препоръчали да се опитате да си представите 
поне плана за действие, като етапи в реализацията на проекта. Финансовата и ресурсната част 
можете да се опитате да си представите в най‐груби параметри. 
 
  
Пожелаваме ви успех! 
  
Юни 2015 г.                                                                     Юрий Анджекарски 
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