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   ЗАПОВЕД 

                                                                №87/20.10.2020 г.     

 

       На  основание  чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО), чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от същата наредба, Приложение №2 към 

Заповед №РД 09 – 2779/28.10.2019 г. на Министъра на образованието и науката за 

утвърждаване на училищата, които да участват в техническото и финансовото 

изпълнение и да извършват разходи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за 

успех”, осъществяван  с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., чл. 15 и 16 от Указания за изпълнение на 

дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, утвърдени със 

Заповед №РД 09 – 1977/02.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, и 

Решение №8 от 19.10.2020 г. на ПС (Протокол №3/19.10.2020 г.)  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Да се осъществи обща подкрепа за личностно развитие на учениците, за които са 

установени пропуски при усвояване на учебното съдържание и са идентифицирани 

потребности от допълнително обучение в ОУ „Христо Ботев” в съответствие с чл. 

17 и чл. 27 от Наредба за приобщаващото образование чрез допълнително обучение 

по съответните учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за 

преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, 

както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на 

обучителни затруднения по определените предмети. 

 

2. Групите за допълнително обучение, които ще осъществяват дейност по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” през учебната 2020/2021 г. 

 

3. Ръководители на групи за допълнително обучение през учебната 2020/2021 г. 
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№ Име, презиме, фамилия Учебен предмет Клас 
Брой ученици  в 

групата 

 

1. 

Елена                              

Николова                        

Гивечева 

Български език и 

литература 
І а 4 

2. 
Катерина                      

Георгиева                   

Гарданска 

Български език и 

литература 
ІІ а 5 

3. 
Миглена                      

Альошова          

Герасимова 

Български език и 

литература 
ІІ б 6 

4. 

Цанко                              

Паунов                          

Дангов 

Български език и 

литература 
ІІІ а 5 

5. 
Елена                           

Бойкова                        

Йочева 

Български език и 

литература 
ІV а 5 

6. 
Румяна                     

Маринова          

Мастравчиева 

Български език и 

литература 
VІ а 6 

7. 

Мая                              

Бойкова                    

Сиракова 

Математика VІ а 5 

8 Джемиле Юсуф Бозева 
Химия и опазване на 

околната среда 
VІІ а 5 

 

 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти за 

изпълнение. 

    Ръководителите на групи за допълнително обучение спазват всички нормативни 

актове, свързани с опазване здравето и живота на учениците. 

 

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед ще осъществявам лично. 

       

                                                                                                                                                                            

                                                                                                Директор:………………………                                                                                                                                                                                                                                                                     
/ Ангел Гивечев / 
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ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1.  Александър Кръстев Гл. учител  

2.  Елена Гивечева  Ст. учител  

3.  Катерина Гарданска Ст. учител   

4.  Миглена Герасимова Ст. учител  

5.  Цанко Дангов Ст. учител  

6.  Елена Йочева Ст. учител  

7.  Велислава Котулова Ст. учител  

8.  Сузана Мутафалова  Учител в ЦОУД   

9.  Алида Кейбашиева Ст. учител в ЦОУД  

10.  Атанас Манолов Учител в ЦОУД  

11.  Велизара Двуякова Учител в ЦОУД  

12.  Недко Мастравчиев Ст. учител  

13.  Елена Овчарова Учител  

14.  Румяна Мастравчиева Ст. учител  

15.  Мая Сиракова Учител  

16.  Методи Гарабитов Ръководител на 

направление «ИКТ» 

 

17.  Анна Мацанова Учител  

18.  Джемиле Бозева Учител  

19.  Екатерина Бояджиева Учител  

20.  Михаил Узунов Учител  

21.  Красимира Рамадан  Учител в ЦОУД  

22.  Ели Трендафилова Учител в ЦОУД  

23.  Петя Янакиева Ресурсен учител  
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