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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския 
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Инвестира във вашето бъдеще! 
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     І. Политика по качество  
        Политиката по качество на ПГ „Цар Иван Асен ІІ” представя мисията, 

визията и ценностите на гимназията 

       Визия    

        Гимназията е училище с 50 годишна история. Тя се е утвърдила през 

годините като ключов образователен център в община Асеновград, който 

предоставя качествена подготовка в сферата на електрониката, електротехниката, 

металургията, машиностроенето и химичните технологии. Специалността 

„Металургия на цветните метали” е единствената в страната, което ни дава 

самочувствието на национално признато училище. Гимназията се ползва с 

доверието на стопанските организации ( КЦМ – АД гр.Пловдив, „Комплексен 

индустриален сервиз” ЕООД гр.Пловдив, „Асенова крепост” – АД гр.Асеновград, 

„Балканкар – Руен” АД  гр.Асеновград, „АНДИ БГ” ООД  гр.Пловдив и др.)  , 

потребители на кадри, както и на обществеността.  
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 Учителският колектив на ПГ „Цар Иван Асен ІІ” гр.Асеновград 

непрекъснато усъвършенства своите професионални умения, за да изпълни 

призванието си да формира знания, личностни и професионални умения у 

учениците, толерантност и уважение към гражданските права, отговорности за 

противодействие срещу проява на агресия и насилие. 

 Стремежът ни към качествено образование е свързан с издигане 

имиджа на гимназията на все по-високо ниво, за да продължава тя да е 

професионално учебно заведение, предоставящо на учениците пълноценни 

условия на обучение и развитие, и формира у тях общочовешки ценности и 

добродетели при подготовката им за реалния живот. 
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      Мисия 

       Мисията на гимназията е насочена към предоставяне на 

висококачествена общообразователна и най-вече професионална 

подготовка на учениците в съответствие с ДОИ с цел подпомагане 

развитието и усъвършенстването на знанията, уменията и компетенциите 

им за осигуряване на по-плавен преход  към  реална работна среда; 

подготовка на квалифицирани специалисти в редовна и задочна форма на 

обучение, способни да се реализират в конкурентния трудов пазар; 

осигуряване процеса на подготовка и реализация на проекти. 
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 Ценности  

 

• Осигуряване на достъпно професионално образовани и чрез 

прием по документи, без ограничаване на пол и етническа 

принадлежност; 

 

• Осигуряване на качествено образование; 

 

• Равни възможности на нашите ученици, уважаване на тяхната 

индивидуалност, развиване на най-доброто у тях; 
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• Насърчаване към учене през целия живот чрез създаване  на умения и 

нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато 

професионално развитие; 

 

• Сътрудничеството в колектива на гимназията и с други професионални 

гимназии ( ПГМТ „Проф.Цв.Лазаров” гр.Пловдив, ПГЕЕ гр.Пловдив и 

др), стопански организации-партньори ( КЦМ – АД гр.Пловдив, 

„Комплексен индустриален сервиз” ЕООД гр.Пловдив, „Асенова 

крепост” – АД гр.Асеновград, „Балканкар – Руен” АД  гр.Асеновград, 

„Асела” АД  гр.Асеновград и др.), родителска общност, общественост и 

др; 
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• Доверие ученик-учител чрез използване на открита и прозрачна 

процедура спрямо всички ученици; 

 

• Поддържане обединението на членовете на колектива около общи 

идеи и ценности, чрез участие в общи мероприятия, споделяне на 

личен опит и взаимопомощ. 
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             Политиката по внедряването на Системата за управление на 

качеството се придържа към основните принципи на управлението на 

качеството съгласно ISO 9000 „Системи за управление на качеството. 

Основни принципи и речник.”  

• Насоченост към клиента т.е. към учениците, родителите, 

работодателите, държавата. 

• Лидерство – ръководството на професионалната гимназия формулира 

целите по качество и ориентацията на гимназията, като създава и 

поддържа вътрешна среда, в която целия персонал трябва да бъде напълно 

приобщен в постигането им. То съзнава отговорността си за проектиране, 

внедряване и поддържа на СУК 
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• Приобщаване на хората. Ръководството счита, че хората от всички 

нива са най-ценния ресурс на училището и тяхното приобщаване дава 

възможност способностите им да бъдат използвани в полза на 

гимназията. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и 

удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде атмосфера, в 

която хората са напълно отдадени за постигане на целите. 

• Процесен подход – желания резултат се постига по-ефикасно, когато 

дейностите и свързаните с тях ресурси се управлява като процес. 

• Системен подход на управление – разбирането и управлението на 

взаимосвързаните процеси (основни, спомагателни и управленски) 

като една система допринася за ефективността при постигането на 

целите на гимназията. 
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• Непрекъснато подобряване е основната цел на Системата по 

качество, която може да бъде постигната чрез постоянно 

наблюдение на протичането на процесите и предприемането на 

коригиращи и превантивни мерки. 

 

• Фактологичен подход при вземане на решения – системата за 

комуникация, управлението на документите и записите по 

качество и анализ на данните създават предпоставка за вземане на 

решения, основани на актуална информация.    
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        ІІ. Цели 
 С внедряване на СУК, въз основа на политиката по качество и 

чрез постигане на основаната цел – създаване мотивация в колектива 

на ПГ „Цар Иван Асен ІІ” – Асеновград за непрекъснато подобряване 

на качеството на дейността ни, като се осигурява образование 

отговарящо на нуждите на клиента; образование, което насърчава и 

подкрепя всяка личност в нейния стремеж към творчество и 

професионално развитие, дефинираме и следните допълнителни цели, 

които определяме като задължение на колектива: 

 

1. Непрекъснато развитие и усъвършенстване ефективността и 

ефикасността на СУК 
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2 .   Непрекъснато намаляване на обема на несъответващия продукт, 

чрез повишаване нивото на квалификация на преподавателите, 

създаване на мотивация за съпричастност към извършваната 

дейност на целия персонал. 

3.    Подобрение на процесите (основни, спомагателни и 

управленски) в гимназията посредством осъществяване на 

контрол и превантивни мерки. 

4.    Подобряване на учебната среда и атмосфера за всички участници 

в учебния процес. 

5.   Създаване на условия за разкриване на пълния потенциал и 

възможности на училищния колектив. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ   

НА  РЪКОВОДСТВОТО  НА  ПГ „ЦАР  ИВАН  АСЕН  ІІ”   

ЗА  ПОЛИТИКАТА  И  ЦЕЛИТЕ  ПО  КАЧЕСТВО  
 

 

6.   Успешно участие при кандидатстване за различни проекти. 

 

7.   Участие в състезания, олимпиади и други форми свързани с отделните 

професии. 

 

8.   Удовлетворяване на изискванията и очакванията на всички клиенти 

(ученици, родители, работодатели, общественост) и увеличаване на 

задоволството им от получаване на висококачествен и надежден продукт 

т.е. образование. 

  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 Европейски съюз        Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ   

НА  РЪКОВОДСТВОТО  НА  ПГ „ЦАР  ИВАН  АСЕН  ІІ”   

ЗА  ПОЛИТИКАТА  И  ЦЕЛИТЕ  ПО  КАЧЕСТВО  

         

  Ръководството на ПГ „Цар Иван Асен ІІ” 

гарантира, че ще осигури нужните ресурси за 

изграждане, поддържане и развитие на училищната 

система за управление на качеството с цел 

изпълнение на Политиката по качество. 
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КРАТКО  ПРАДСТАВЯНЕ НА   

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ „ЦАР ИВАН АСЕН II” 

АСЕНОВГРАД 

        ПГ ”Цар Иван Асен ІІ” – Асеновград е училище, с изградени традиции и 

авторитет. То е създадено със Заповед на Министерството на народната 

просвета на 29.03.1963г. като ново Професионално-техническо училище с базово 

предприятие КЦМ „Димитър Благоев” и единствена специалност  

„Производство на цинк и олово”. 

     На 15.09.1963г. е открита първата учебна година. Занятията започват със 

105 курсисти в три паралелки с двегодишен курс на обучение. 

     През учебната 1967/1968г. броя на специалностите от една са вече четири: 

• Производство на олово и цинк 

• Електротехника 

• Шлосерство 

• Стругаро-фрезисти 
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                През учебната 1971/1972г. училището прераства с СПТУ ”Димитър 

Благоев”, като в него се обучават 422 ученици от 36 учители. 

         

               От 1963г. до 1973г. училището няма собствена сграда. Пролетта на 1973г. 

сварва колектива (учители и ученици) с нова придобивка – училищен корпус, 

работилница и общежитие построени върху площ от 15 декара. 

           

               На 01.09.1987г. учебното заведение се трансформира в техникум. От 1992г. 

училището  приема името – Техникум по металургия и механоелектротехника 

„Цар Иван Асен ІІ”, а от 2002/2003 учебна година то се преименува в 

Професионална гимназия „Цар Иван Асен ІІ”. 
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             В момента в гимназията се обучават 443 ученици в дневна форма на 

обучение, 118 ученици в задочна форма на обучение, 123 ученици в самостоятелна 

форма на обучение в четири професионални направления: Машиностроене, 

металообработване и металургия; Приложна информатика; Електротехника и 

енергетика; Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника; 

по следните професии и специалности: 

       Дневно обучение – прием след 7 клас 

• Професия: Техник на компютърни системи 

         Специалност: Компютърна техника и технологии  

• Професия: Организатор интернет приложения 

        Специалност: Електронна търговия 

•  Професия: Електротехник 

         Специалност: Електрообзавеждане на производството 
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Дневно обучение – прием след 8 клас 

• Професия: Техник на електронна техника 

Специалност: Промишлена електроника 

•  Професия: Електротехник 

Специалност: Електрообзавеждане на производството 

•  Професия: Техник – металург 

Специалност: Металургия на цветните метали 

•  Професия: Машинен техник 

Специалност: Технология на машиностроенето 

•  Професия: Машинен с ЦПУ 

•  Професия: Химик – техтехник 

Специалност: Машини и системи нолог 

Специалност: Технология на полимерите 
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АСЕНОВГРАД 

Задочна форма – прием след 8 клас 

 

• Професия: Електротехник 

Специалност: Електрообзавеждане на производството 

• Професия: Техник – металург 

Специалност: Металургия на цветните метали 

• Професия: Химик – технолог 

Специалност: Технология на полимерите  

  

 Специалността „Електронна търговия” е единствена в Пловдивска област, а 

„Металургия на цветните метали” е единствена в страната, което ни дава 

самочувствие на национално признато училище. 
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АСЕНОВГРАД 

             През годините материалната база на гимназията се подобрява в 

съответствие със съвременните стандарти на обучение. 

       Когато 1986г. е открит първия кабинет по информатика с 15 

компютъра „Правец”, едва ли сме предполагали, че ще разполагаме с 

над 80 компютъра в четири кабинета. 

       За осигуряване на качеството на учебния процес гимназията 

разполага с 24 кабинета, част от които са с мултимедия, 6 

работилници и лаборатории и 2 кабинета за чуждоезиково обучение с 

интерактивни дъски. 

        Две фитнес зали за мъже и жени удовлетворяват 

необходимостта от спортуване както на учениците, така и на 

учителите. Подмяната на дограмата на училището значително 

подобри санитарно-хигиенните условия. 

    Всичко това прави привлекателна учебната среда. 
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            Учениците с изявени интереси участват в училищни и национални 

състезания, свързани както с професията, като „Най-добър техник в 

машиностроенето” и „Мога и зная как” по промишлена електроника, 

така също състезания по футбол и волейбол и др.  

      Участието в международни проекти засилва стремежа в 

участниците да показват и доказват най-доброто от себе си. 

      

            Кратката информация би била непълна ако не споменем 

отличията, които е получил колектива като: Званието „Национален 

първенец в Републикански преглед VІІ петилетка” през 1978г. 

Колективът е награден със „Знамето на трудовата слава”, а през 

1980г. „Колектив – окръжен първенец в съревнованието”. 
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            2013/2014 учебна година в училището работят 40 

висококвалифицирани преподаватели и 18 души помощен персонал, 

чиято основна цел е да се задоволят потребностите на учениците от 

качествено образование, което да ги представя конкурентноспособни на 

пазара на труда. 

      Колективът на гимназията непрекъснато усъвършенства своите 

професионални умения и пълноценно отдава своите знания и своя опит 

за да формира личности и професионални умения у учениците.  

 47 учители и служители са придобили компютърни умения, 49 учители и 

служители са подобрили чуждоезиковите си знания, а 25 учители са 

преминали различни квалификационни курсове. 

       Качественото образование е стремеж и цел, цел за 

предоставяне на учениците пълноценни условия за обучение и 

развитие, което издига имиджа на гимназията на все по-високо 

ниво. 
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Управленски процеси 

 

Отговорност на ръководството 

Въвеждане на УСУК 

Взаимоотношения с клиентите 

o Удовлетвореност 

o Вътрешни одити 

o Измерване на процесите и продукта 

o Управления на несъответствията, коригиращи и превантивни действия 

o Анализ на данните и подобрения на процесите 
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Основни процеси 

o Планиране на учебната дейност 

o Прием 

o Обучение по следните специалности 

o Работа с ученици застрашени от отпадане 

o Анализ на входни и изходни нива по учебните предмети 

o Организиране и провеждане на олимпиади и състезания 

o Организация, провеждане и анализ на ДЗИ и държавни изпити за 

придобиване степен на професионална квалификация /ДИПСПК/ 

o Дипломиране 
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Спомагателни процеси 

Управление на ресурси 

o Осигуряване на ресурси /човешки, инфраструктура, оптимална работна 

среда/ 

o Организация и планиране на квалификационната дейност 

o Консултиране на лица, заемащи учителска длъжност 

o Осигуряване на реални работни места за учебна и производствена 

практика 

o Осигуряване на социални партньори за участие  в провеждане на 

ДИПСПК 

o Разработване на проекти 

o Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, възпитание и 

обучение 
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Изисквания за продукта 

Всички изисквания са регламентирани в нормативните документи на МОН- 

o заповеди 

o ДОИ 

o правилници 

o наредби 

o закони 
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Годишен план за провеждане на вътрешен одит 

2013/2014 г. 

  

 1.Цел на одита: Да се провери състоянието на училищната система за 

управление на качеството в ПГ „Цар Иван Асен II” гр.Асеновград 

  

 2.Обхват на одита:  

 2.1.Да се обхване част от процесите в гимназията: 

• Познаване и провеждане на Политиката и целите по качество; 

• Управление на документите и записите по качество 

• Познаване спазване на национални и вътрешни нормативни документи 

• Управление и развитие на кадрите 
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  2.2.Да се одитират постиженията на професионалната гимназия по 

областите и критериите, които се нуждаят от подобрение съгласно 

доклад за извършена самооценка. 

• Област „Училищна среда” 

• Област „Училищно партньорство” 

• Област „Училищен мениджмънт” 

 

 3.Време на провеждане: от 01.07.2014 г. до 04.07.2014 г. 

 4.Одитори: 

 4.1. Главен одитор: инж. Гергана Желязкова-Киркова 

 4.2. Вътрешни одитори: инж. Любка Карамузова 

     инж. Елена Янкова 
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 5.Процедура: приложение към Наръчника по качеството 

  

 6.Етапи на провеждане: 

  6.1.Преглед на документацията и оценка на адекватността и 

съответствие със стандарта 

  6.2.Събиране на информация чрез проучване на документите и 

записите. 

  6.3.При необходимост попълване на бланки за несъответствие и 

причините и определяне на срокове за корегиращи действия. 

  6.4.Доклад на главния одитор. 
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