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Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001, 

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 
        Училищен екип за организация и управление (УЕОУ) на дейностите по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ в Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост, гр. Попово през учебната 2019/2020 г: 

 Координатор „Организация и управление“: Каролина Димова Христова – Маркова – 

директор. 

 Координатор „Изпълнение на дейностите“: инж. Полина Димитрова Начева – 

заместник – директор по УПД. 

 експерт „Техническо и финансово изпълнение“: Юлия Стоянова Неделчева – главен 

счетоводител. 

№ 
Групи за допълнително 

обучение по: 
Клас Ръководител 

1 Български език и литература VIII „в“ Нели Йорданова 

2 Български език и литература XI „а“ Нели Йорданова 

3 Български език и литература X „а“ Гюлхан Ахмедова 

4 Български език и литература X „б“ Гюлхан Ахмедова 

5 Български език и литература XII „б“ Анна Цонева 

6 Математика X „а“ инж. Лейля Сакалъ 

7 Математика X „б“ инж. Лейля Сакалъ 

 

№ 

Групи за 

занимания по 

интереси: 

Описание: Ръководител 

1 

Клуб: Светът 

на IT 

специалиста 

Изграждане на технически умения за 

програмиране на микроконтролер, логическо 

мислене и работа със специализиран софтуер. 

инж. 

Християн 

Иванов 

2 

Клуб: 

Занимателна 

математика 

Развиване на логическото мислене и вземане на 

рационални решения. 

инж. Лейля 

Сакалъ 

3 

Клуб: Маршова 

и строева 

подготовка 

Патриотично възпитание. Изграждане на строеви 

умения и навици. Подготовка и участие в поход 

„По стъпките на четата на Таньо войвода“. 

Ивайло 

Алексиев 

4 

Клуб: 

Здравословно 

хранене 

Запознаване на учениците със здравословния 

начин на живот и със здравословното хранене. 

Разширяване на познанията им за влиянието на 

храните върху организма. 

инж. Пенка 

Колчевска 
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