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ЗАПОВЕД 

№ 097/30.09.2019 г. 
 

 На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл.31, ал.1, т.1 от  Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и  във връзка с чл.29 от  Указанията за изпълнение на дейностите по 
Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  по ОП НОИР  
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

Графиците за провеждане на допълнително обучение на учениците от 
групите по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 
2019/2020 година, както следва: 

 

№ Група Ръководител 
1 Български език и литература - II А 

клас 
Ивелина Калчева, учител НЕ на ОО 

2 Български език и литература - II Б 
клас 

Нели Динева, старши учител НЕ на ОО 

3  Български език и литература - III 
клас 

Мария Димитрова, старши учител НЕ 
на ОО 

4 Български език и литература - IV 
клас 

Мария Милушева, старши учител НЕ 
на ОО 

5 Математика - IV клас Стефка Дамянова, старши учител НЕ на 
ОО 

6 Български език и литература - V 
клас 

Елена Кирова, старши учител ОУП в ПЕ 

7 Математика - V клас Живка Колева, старши учител ОУП в ПЕ 

8 Български език и литература - VI 
клас 

Митко Костадинов, старши учител 
ОУП в ПЕ 

9 Математика - VI клас Живка Колева, старши учител ОУП в ПЕ 
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10 Български език и литература – VII 
АБ клас 

Руска Братанова, старши учител ОУП в 
ПЕ 

11 Български език и литература – VII 
В клас 

Елена Кирова, старши учител ОУП в ПЕ 

12 Математика - VII клас Галина Петрова, старши учител ОУП в 
ПЕ 

  

Графикът на всяка от групите да се съхранява в досието на проекта от 

съответния ръководител на групата до приключване на дейността на групата, а 

след това да се преведе в архива на институцията със срок на съхранение 5 години 

след приключване на програмния период на проекта. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

МИЛЕНА ДИМИТРОВА 

Директор 

 
 


