
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 № 0076/07.10.2021 г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.21б, ал.2 от Наредба за приобщаващото 

образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 

(посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл.23, т.14 и чл.24, т.14 от ВПОРЗ, както и 

с Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 02/23.09.2021 г.  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

I. Групи за занимания по интереси в Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“ 

за учебната 2021/2022 г. и съответните ръководители, както следва: 

 

1. „Аз и моят свят“ 

Тематична област: Гражданско образование 

Тематична подобласт: Психология на общуването 

Описание: Да придобият знания, умения и компетенции, с цел личностно формиране, 

работа в екип и подготовка за живот и изграждане като граждани на демократично 

общество. 

Дата на публикуване: 05.10.2021 г 

Период на провеждане от 11.10.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Ръководител: Атанаска Минова Бонева 

 

2. „Компас“ 

Тематична област: Природни науки 

Тематична подобласт: Околна среда 

Описание: Запознаване с околната среда на родината, историческите, културните и 

природни забележителности. Изследване на родния край-минало, традиции, обичаи, 

поминък на населението. Проектна дейност-работа върху интериора в училище и 

дворното пространство. 

Дата на публикуване: 05.10.2021 г 

Период на провеждане от 11.10.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Ръководител: Красимира Стоянова Желева 

 

3. „Млад винар“ 

Тематична област: Технологии 

Тематична подобласт: Техника и технологии 

Описание: В група по интереси „Млад винар“ учениците ще имат възможност да 

задълбочат знанията и уменията си за производството на вино. Ще се запознаят с 

новости в технологичните процеси за производството на вино. Ще участват в 

извършване на химични анализи на виното. 

Дата на публикуване: 05.10.2021 г 

Период на провеждане от 11.10.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Ръководител: инж. Татяна Тодорова Жекова 
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4. „Да се хванем на хорото“ 

Тематична област: Изкуства и култура 

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства 

Описание: Обогатяване и надграждане на танцовите способности на учениците като 

съществен фактор за общуване за пълноценно общуване с танца и успешно реализиране 

на танцовите форми. 

Дата на публикуване: 05.10.2021 г 

Период на провеждане от 11.10.2021 г. до 30.06.2022 г.  

Ръководител: Румяна Николова Великова 

 

II. Ръководителите на групи до 10.10.2020 г. да представят на директора списък на 

групата, според изявилите желание, с брой ученици не по-малко от 10 и не повече 

от 15. 

III. Ръководителите на групи да изготвят времеви график с разпределение на темите 

в срок до 10.10.2020 г. и да го представят за одобрение на директора. Заниманията 

по интереси да се провеждат извън часовете по учебен план и/или в почивни дни 

и ваканции по 2 часа седмично по броя на учебните седмици за втория учебен 

срок, но не по късно от 30.06.2021 г. 

IV. На ръководителите на групи да се изплащат по 15,00 лв. (петнадесет лева) с 

включени осигурителни вноски за 1 час /40 мин./ след подадена декларация за 

действително проведени часове. 

С настоящата заповед да се запознаят срещу подпис ръководителите на групите, 

счетоводителя и завеждащия административна служба. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Владимира Пчеларова – ЗДУД. 

      

 

 

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.  Атанаска Минова Бонева  Заместник-директор, учебно 

творческа дейност 

 

2.  Владимира Върбанова 

Пчеларова 

Заместник-директор, учебна 

дейност 

 

3.  Красимира Стоянова Желева Старши учител по 

общообразователна подготовка в 

V-ХII клас 

 

4.  Румяна Николова Великова Старши учител в началния етап на 

основното образование 

 

5.  Татяна Тодорова Жекова Старши учител, теоретично 

обучение 

 

6.  Станка Георгиева Ташева Завеждащ административна 

служба 

 

7.  Йовка Панайотова Дечева Счетоводител 

 

 



 


