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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

с. СКАЛИЦА, обл. ЯМБОЛ 

п.к. 8645, ул. „Христо Ботев” № 24, тел. 047959053, 0887656143, 

е-mail: su_skalitsa@abv.bg 
 

 

З А П О В Е Д № 0066/05.10.2021 г. 

 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.31, ал.1, т.1, т.2 от Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, съгласно Заповед №РД 09-1092/11.04.2019 г. на 

министъра на образованието и науката, относно участието на Средно училище „Свети 

Паисий Хилендарски“, село Скалица, в техническото и финансово изпълнение и 

извършване на разходи по проект  BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

(2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и въз основа на установените потребности от допълнително 

обучение по учебни предмети в индивидуалните карти на учениците и с Решение на 

Педагогически съвет Протокол № 02/23.09.2021 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

I. За учениците от I клас група за допълнително обучение по учебния предмет 

български език и литература. 

- Ръководител на групата: Йонка Иванова Динева – Учител, начален етап на 

основното образование (I-IV клас) 

II. За учениците от II клас група за допълнително обучение по учебния предмет 

български език и литература. 

- Ръководител на групата: Галина Цветкова  Михайлова – Старши учител, начален 

етап на основното образование (I-IV клас) 

III. За учениците от III клас група за допълнително обучение по учебния предмет 

математика. 

- Ръководител на групата: Ивалина Любенова Иванова – Старши учител, начален 

етап на основното образование (I-IV клас) 

IV. За учениците от IV клас група за допълнително обучение по учебния предмет 

математика. 

- Ръководител на групата: Димитринка Иванова Караколева – Учител, начален етап 

на основното образование (I-IV клас) 

V. Списък на учениците по групи, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящата заповед. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Владимира Върбанова Пчеларова 

– заместник-директор, учебна дейност. 
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Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическите специалисти за 

сведение и изпълнение срещу подпис. 

 

 

 

 

 

 

 

Владимира Пчеларова 

За Директор на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица 

/съгласно Заповед № 0020/17.09.2021 г./ 

 

 

Запознати със заповедта: 

 

№ по 

ред 

Име, презиме и 

фамилия 

Длъжност Подпис 

1.  Галина Цветкова  

Михайлова 

Старши учител в началния етап 

на основното образование 

 

2.  Димитринка 

Иванова Караколева 

Учител в началния етап на 

основното образование 

 

3.  Ивалина Любенова 

Иванова 

Старши учител в началния етап 

на основното образование 

 

4.  Йонка Иванова 

Динева 

Учител в началния етап на 

основното образование 

 

 
 

 

 

 

 


