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УТВЪРДИЛ: ........................................................................... 
(инж. РОЗА ЖЕЛЕВА – Директор на ПГМЕЕ) 

 
ТАБЛИЦА 

 
за оценяване постиженията в област УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 25 точки 

Критерий: Инвестиции в ПОО – 4,00 точки 
 

дескриптори на оценката тежест показатели незадоволителна задоволителна добра много добра отлична 

1,00 

Участие в национални, 
европейски и други 
международни програми и 
проекти. Разработване на 
училищни проекти. 

училището няма участие 
в проекти 

 
 
 
 
 
 
0 

училището участва в 
национални програми, но 
няма разработени и 
действащи проекти 
(училищни, национални, 
европейски и други 
международни) 

 
0,25 

училището участва в 
националните програми, 
кандидатства с 
разработени проекти , но 
няма класирани такива 
(училищни, национални, 
европейски, други 
международни) 

0,50 

училището участва в 
националните програми, 
има разработени и 
класирани проекти 
(училищни, национални, 
европейски, 
международни) – най- 
малко 1 брой 

0,75 

училището участва в 
националните програми, 
има разработени и 
класирани проекти 
(училищни, национални, 
европейски, 
международни) – 2 и 
повече броя 

1,00 

2,00 

Законообразно, 
икономически 
целесъобразно и прозрачно 
управление на бюджета 

училището има 
финансови задължения в 
края на календарната 
година 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

училището има финансови 
задължения в края на 
календарната година, но 
не са осигурени всички 
нормативно 
регламентирани 
социални придобивки 

 
 
 
 
 

1,00 

училището има 
задължения в края на 
календарната година и са 
осигурени всички 
нормативно регламентира-
ни социални придобивки 

 
 
 
 
 
 

1,50 

училището има 
задължения в края на 
календарната година , 
осигурени са всички 
нормативно регламентира-
ни социални придобивки, 
както и средства за МТБ 
над средствата, 
определени в бюджета 

 
 
 

1,75 

училището има 
задължения в края на 
календарната година , 
осигурени са всички 
нормативно регламентира-
ни социални придобивки, 
както и средства за МТБ 
над средствата, 
определени в бюджета и 
има преходен остатък над 
0,5 % от средствата по 
делегирания бюджет 

2,00 
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1,00 

Наличие на собствени 
приходи на училището 

няма 
 
 
0 

до 0,5% от средствата 
по делегирания бюджет 
на училището 

0,25 

до 1 % от средствата по 
дялегирания бюджет на 
училището 

0,50 

до 3% от средствата по 
дялегирания бюджет на 
училището 

0,75 

над 3 % от средствата по 
дялегирания бюджет на 
училището 

1,00 
 
 
 
 
 
Дата: 25.02.2013 г.     Изготвил:...................................... 

         Мария Бедрова - член на комисията по самооценяване 
 
 
 
 

Председател на комисията:................................... инж. Веселина Кашукеева 


