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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
1.  Обосновка на проекта
СУ”Св.Св.Кирил и Методий” е средищно училище, в което се обучават ученици от шест
села.  В съответствие  с  промените  в  новия образователен  закон,  в  основата   се  поставя
детето  с  неговите  заложби,  интереси  и  потребности.  Основната  цел  и  приоритетите  на
училищната образователна политика са:
1. Осигуряване на високо качество на образование. 
2. Непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици.
3. Насърчаване на развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание. 

Нашата цел е да превърнем училището в благоприятна среда за образование и възпитание на
учениците, да ангажираме  в по-голяма степен родителите, като активна страна в процеса на
обучение и възпитание. 
За постигане на добри резултати и успешно изпълнение на дейностите по приетата Стратегия
за  развитие  на  училището,  е  важно  не  само  професионалното  развитие  на  учителите  и
кариерното им израстване, чрез повишаване на квалификацията и прилагане на иновативни
практики  в  работата  си  с  учениците,  а  така  също  подходяща  материално-техническа  и
образователна  среда  за  провеждане  на  експериментална  дейност  по  природни  науки.
Съвременните  дигитални  технологии  подпомагат  изключително  много  управлението  на
образователния процес, но процеса на обучение по природни науки е успешен само тогава,
когато ученикът се докосне до експеримента. Това би повишило мотивацията на учениците
за учене и заинтересоваността им към учебния процес. 
Кабинетите  по  физика  и  астрономия,  химия  и  опазване  на  околната  среда,  биология  и
здравно  образование  са  със  старо  материално-техническо   оборудване,  на  повече  от  15
години, което не съответства на съвременните модерни технологии и създава трудности в
процеса на обучение . 
   В  Националната  програма  „Осигуряване  на  съвременна  образователна  среда”  модул
„Подобряване условията за експериментална работа”,  дейност 2 „Подобряване на условията
за  експериментална  работа  по  природни  науки  в  профилираната  подготовка“,  виждаме
възможност да подобрим условията за работа в часовете по физика и астрономия; химия и
опазване на околната среда; биология и здравно образование.

2.  Основни цели 

Многофункционален център/МЦ/  по „Природни науки и екология”

Идеята на проектното предложение е на базата на съществуващи помещения и коридор на
етаж  2  от  училищна  сграда,  да  се  обособи  интегриран  център  за  обучение  по  физика  и
астрономия,  химия  и  опазване  на  околната  среда,  биология  и  здравно  образование  с
възможности за функциониране на :

1.  Кабинет по физика и астрономия, обзаведен с необходимите за учебния процес
маси  за  работа  в  група,  столове,  шкафове,  експериментална-демонстрационна
маса,апарати,  уреди,  прибори,  лабораторни  набори  с  материали  за  провеждане  на
упражнения и демонстрации, както и макети, табла,  учебни видеофилми, софтуерни
продукти.

2.  Химия и опазване на околната среда, обзаведен с необходимите за учебния процес
маси за работа в група , столове, интерактивен дисплей,  експериментален остров  с
подходящ  корозионно-устойчив  плот,  материали  за  провеждане  на  упражнения и
демонстрации, както и макети, табла, учебни видеофилми, софтуерни продукти.
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3. Биология и здравно образование, обзаведен  с необходимите за учебния процес маси
подходящи  за  работа  в  група,  столове,  шкафове,  микроскопски  апарати,  уреди,
лабораторни  набори  с  материали  за  упражнения и  демонстрации,  както  и  макети,
табла, учебни видеофилми, софтуерни продукти, 

4. Експериментална  зала/зала  за  лабораторни  упражнения/  експериментална-
демонстрационна  маса,  корозионно-устойчив  шкаф,  работни  маси  за  лабораторни
упражнения.

Предвиждаме  Многофункционалия  център да  разполага  с  безжичен  интернет  и
мултимедия.

- 3.  Очаквани резултати
Очакванията ни са, при реализиране на проекта мултифункционален център по „Природни
науки”,  да  повишим качеството  на  учебния  процес  по  определените  предмети,  като  чрез
използване на съвременните интегрирани методи и дигитални технологии ще мотивираме
учениците за обучение и публична изява, а на преподавателите ще предоставим възможност
да работят по модерен начин, да експериментират и да се радват на постиженията на своите
ученици. 

3.1.Създаването на учебни кабинети със съвременни средства за обучение и зала за
експериментални упражнения:

    - ще доведе до ефективното им използване в процеса на обучение;
    - ще  подобри уменията на учениците за работа в екип;
    -  ще формира качества на отговорност и самодисциплина; 
    - ще допринесе за тяхната кариерна ориентация и любов към природните науки. 

3.2. Постигане  на  качествено  образование,  чрез  използване  на  творческите  и
експериментaлни  умения  и  възможности  на  учениците,  което  ще  мотивира
участието им  в състезания, олимпиади , конкурси и други извънкласни форми.

3.3.  Усъвършенстване  на  педагогическите  специалисти,  което  ще  ги  превърне  в
ментори, направляващи  дейността на учениците в процеса на обучение.

3.4.Затвърдяване  доброто  име  на  училището  сред  местната  общност,  както  и
възможност за представяне на добри практики  сред училищата в общината.
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4.  Основни дейности 

Дейности Изпълнители Дата/срок

Дейност 1. Строително-ремонтни работи/СМР/

поддейност 1.1  Демонтаж на фаянсови плочки, Демонтаж на балатом по 
под ,Изкъртване на компрометираща мазилка

"Престиж Бизнес 93"ООД
01.07.2019-
01.09.2019г

поддейност 1.2. Преработка на ВиК инсталация, Преработка на ЕЛ инсталация "Престиж Бизнес 93"ООД
01.07.2019-
01.09.2019г

поддейност 1.3 .Направа на шпакловка по стени "Престиж Бизнес 93"ООД
01.07.2019-
01.09.2019г

поддейност 1.4. Доставка и полагане на гранитогрес по под "Престиж Бизнес 93"ООД
01.07.2019-
01.09.2019г

Дейност 2.  Обзавеждане на кабинети и лаборатория

поддейност 2.1. Доставка на маси, столове "Престиж Бизнес 93"ООД 01.09.-01.10. 2019г.

поддейност 2.2.Доставка и монтаж на шкафове "Престиж Бизнес 93"ООД 01.09.-01.10. 2019г.

поддейност 2.3 Доставка и монтаж на експериментални острови "Престиж Бизнес 93"ООД 01.09.-01.10. 2019г.

Дейност 3.  Оборудване на кабинетите  и лабораторна зала с материали, учебни 
пособия и реактиви

"Престиж Бизнес 93"ООД 01.11.- 01.12 .2019г.



5. Техническо задание 

Кабинетите по съответните учебни предмети физика и астрономия, химия и опазване на
околната среда, биология и здравно образование, не са ремонтирани повече от 15 години.
Имат  нужда  от  цялостна  строително-монтажна  дейност,  която  включва  ВиК,
ел.инсталация, шпакловка на стаите и нови подови настилки.
 Цялото  оборудване/маси,  столове  и  шкафове/  са  остарели  и  повредени,  което  прави
обстановката  доста  неприветлива,  а  уредите  негодни  за  използване.  Средствата  на
училището са недостатъчни, за да се справи само с обновяването на базата. Затова имаме
необходимост от преустройство и ново оборудване  на кабинетите. 

6.  Определяне на индикатори за изпълнение и за резултат

  При реализиране на проекта учениците ще получат ново пространство и
възможности  за  дейности,  съобразно  изискванията  на  учебно
възпитателния  процес.  Разнообразието  от  помощни  материали,
образователни   продукти  и  благоприятна  обстановка,   ще  мотивират
учениците за проява на техните интереси и заложби. Ще се активизират за
участия в изяви на класа и училището. 

 Въвеждането на нови практики за организация на часа , като интерактивни
методи,  занимателни,  образователни,  ролеви  игри  и  др.  ще  доведе  до
повишаване  на  интереса  и  мотивацията  на  учениците  за  постигане  на
добри резултати. 

 Приятната  обстановка,  богатият  набор  от  помощни  материали,
разнообразието и новите подходи, неминуемо ще доведат до подобряване
знанията на учениците в овладяване на учебния материал.     

 Добрата  материална  база  предполага  участието  на  родителите  при
подготовката и провеждането на различни изяви и дейности на учениците. 

 Ще  бъде  въведена  и  поставена  на  видно  място  книга  за  мнения  и
впечатления  /позитивни  и  негативни/,  от  ученици  и  родители  за
проведените дейности в оборудваното помещение по проекта.

 Сформиран  и ефективно работещ екип за реализиране и управление на
проектните дейности.

7.  Ресурси за реализиране на проекта
    7.1. Човешки ресурси

7.1.1.  Тенденции  за  броя  на  учениците,  изучаващи  учебните  предмети , през
последните три години са:
2016/2017 – 150 ученици
2017/2018 -140 ученици
2018/2019 – 127 ученици

Броят на учениците в училището, изучаващи учебните предмети физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, като профилиращи
или  в  избираеми  и  факултативни  учебни  часове  през  последните  три  години  се
увеличава,  въпреки намаляване на общия брой ученици,  поради демографската криза.
Утвърдената  в  училището  профилирана  паралелка  по  природни  науки  и  високо-
квалифицирани  учители,  работещи  в  учебното  заведение  е  причина,  и  желание  на
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учениците  да  изучават  физика  и  астрономия,  химия  и  опазване   на  околната  среда,
биология и здравно образование.

7.1.2. Кадрови капацитет
В област Природни науки работят четирима квалифицирани учители. През последните две
години учителите преминаха през обучение за професионално развитие и квалификация.
Учителят по биология и здравно образование е с Първа професионално-квалификационна
степен, 
Учителят по физика и астрономия е с Четвърта професионално-квалификационна степен, 
учителите  по  химия  и  опазване  на  околната  среда  са  с  Втора  професионално-
квалификационна степен и Четвърта професионално-квалификационна степен.
Учителите  по  природни  науки  участват  активно  в  обучения,  допринасящи  за  тяхното
развитие.  Прилагат  интерактивни  методи  на  преподаване,  чрез  използване  на
съвременните  технологии.  Участват  активно  в  методическите  обединения,  с  цел
реализиране  на  определени дейности  в  училище и обмяна  на  положителни практики в
образователния  процес.  Ангажират  учениците  в  извънкласни  дейности  и  представят
интердисциплинарни  уроци  пред  учители  от  методически  обединения  от  други
профилирани  паралелки  от  съседни  училища,  както  и  пред  родители.  Учителите  са
мотивирани да използват новите технологии и да развиват способностите на учениците.
Това ще се  осъществи  още по-добре с  новия мултифункционален  център  по природни
науки.

8. Бюджет

                                        Таблица 8.1

Дейност
Финансиране   от

програмата
Собствено

финансиране ОБЩА СУМА

1.СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНА РАБОТА   26 644,32 лв.   26 644,32 лв. 

2. ОБЗАВЕЖДАНЕ  НА 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР

  33 469,80 лв. 33 469,80 лв.

3.ОБОРУДВАНЕ С УЧЕНИЧЕСКИ 

ПОСОБИЯ И КОМПЛЕКТИ/материали 

за кабинетите/

    9836,63 лв. 9836,63 лв.

Общо с включено ДДС 69950.75 лв. 69950.75 лв

Приложение 4
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№ Вид СМР Мярка Количество
Ед.

Цена  Стойност 
 Кабинет Физика     

1 Демонтаж на фаянсови плочки м2 2 8,00           16,00 лв. 

2 Демонтаж на балатом по под м2 57 1,80         102,60 лв. 

3 Изкъртване на компрометираща мазилка м2 2 3,50             7,00 лв. 
4 Преработка на ВиК инсталация бр 1 460,00         460,00 лв. 
5 Преработка на ЕЛ инсталация бр 1 890,00         890,00 лв. 

6
Измазване с вароциментов разтвор на 
компрометиращи участаци м2 2 22,50           45,00 лв. 

7
Начукване на стени преди полагане на 
шпакловка м2 77,65 2,30         178,60 лв. 

8
Грундиране на стени с дълбокопроникващ 
грунд м2 77,65 2,45         190,24 лв. 

9 Направа на шпакловка по стени м2 77,65 11,50         892,98 лв. 

10
Грундиране на стени преди полагане на 
боя м2 77,65 2,45         190,24 лв. 

11 Боядисване на стени с латекс м2 41,15 7,30         300,40 лв. 

12
Боядисване на стени с блажна цокълна 
боя м2 36,5 8,50         310,25 лв. 

13
Доставка и полагане на фаянсови плочки 
за мивка м2 2 32,65           65,30 лв. 

14 Доставка и монтаж на мивка бр 1 145,00         145,00 лв. 
15 Доставка и монтаж на смесител за мивка бр 1 80,00           80,00 лв. 

16
Обръщане на врати със стериопорени 
первази м. 10 5,60           56,00 лв. 

          3 929,60 лв. 
 Кабинет Лаборатория     

1 Демонтаж на мивка бр 1 10,00           10,00 лв. 

2 Демонтаж на фаянсови плочки м2 1 8,00             8,00 лв. 
3 Демонтаж на дървени первази м 23,8 2,50           59,50 лв. 

4 Демонтаж на балатом по под м2 38 1,80           68,40 лв. 
5 Преработка на ВиК инсталация бр 1 350,00         350,00 лв. 
6 Преработка на ЕЛ инсталация бр 1 1200,00      1 200,00 лв. 

7
Начикване на стени и тавани преди 
полагане на шпакловка м2 100 2,30         230,00 лв. 

8
Грундиране на стени и тавани преди 
шпакловка м2 100 2,45         245,00 лв. 

9 Направа на шпакловка по стени и тавани м2 100 11,50      1 150,00 лв. 

10
Грундиране на стени и тавани преди 
полагане на боя м2 100 2,45         245,00 лв. 

11 Боядисване на стени и тавани с латекс м2 71 7,30         518,30 лв. 

12
Боядисване на стени с блажна цокълна 
боя м2 29 8,50         246,50 лв. 
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13
Доставка и полагане на фаянсови плочки 
за мивка м2 2 32,65           65,30 лв. 

14 Доставка и монтаж на мивка бр 1 145,00         145,00 лв. 
15 Доставка и монтаж на смесител за мивка бр 1 80,00           80,00 лв. 

16 Доставка и полагане на гранитогрес по под м2 38 44,62      1 695,56 лв. 

17
Доставка и полагане на цокъл от 
гранитогрес м 23,8 25,62         609,76 лв. 

18
Обръщане на врати със стериопорени 
первази м 10 5,60           56,00 лв. 

19 Доставка и монтаж на проточен бойлер бр 1 230,00         230,00 лв. 
          7 212,32 лв. 
 Кабинет по химия     

1 Демотаж на корнизи м 8 2,00           16,00 лв. 

2 Демонтаж на фаянсови плочки м2 2 8,00           16,00 лв. 
3 Преработка на ВиК инсталация бр 1 350,00         350,00 лв. 
4 Преработка на ЕЛ инсталация бр 1 500,00  500 лв 

5
Начикване на стени и тавани преди 
полагане на шпакловка м2 167 2,30         384,10 лв. 

6
Грундиране на стени и тавани преди 
шпакловка м2 167 2,45         409,15 лв. 

7 Направа на шпакловка по стени и тавани м2 167 11,50      1 920,50 лв. 

8
Грундиране на стени и тавани преди 
полагане на боя м2 167 2,45         409,15 лв. 

9 Боядисване на стени и тавани с латекс м2 121,32 7,30         885,64 лв. 

10
Боядисване на стени с блажна цокълна 
боя м2 45,68 8,50         388,28 лв. 

11
Доставка и полагане на фаянсови плочки 
за мивка м2 2 32,65           65,30 лв. 

12 Доставка и монтаж на мивка бр 1 145,00         145,00 лв. 
13 Доставка и монтаж на смесител за мивка бр 1 80,00           80,00 лв. 

14
Боядисване на Ел. табло с блажна боя 
50/80см бр 1 4,50             4,50 лв. 

15
Обръщане на врати със стериопорени 
первази м 10 5,60           56,00 лв. 

          5 129,62 лв. 
 Кабинет по биология     

1 Демонтаж на дървени первази м 30 2,50           75,00 лв. 

2 Демонтаж на балатом по под м2 53,24 1,80           95,83 лв. 
3 Преработка на ВиК инсталация бр 1 350,00         350,00 лв. 
4 Преработка на ЕЛ инсталация бр 1 1110,00      1 110,00 лв. 

5
Начукване на стени и тавани преди 
полагане на шпакловка м2 150,25 2,30         345,58 лв. 

6
Грундиране на стени и тавани преди 
шпакловка м2 150,25 2,45         368,11 лв. 
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7 Направа на шпакловка по стени и тавани м2 150,25 11,50      1 727,88 лв. 

8
Грундиране на стени и тавани преди 
полагане на боя м2 150,25 2,45         368,11 лв. 

9 Боядисване на стени и тавани с латекс м2 110,1 7,30         803,73 лв. 

10
Боядисване на стени с блажна цокълна 
боя м2 40,18 8,50         341,53 лв. 

11
Доставка и полагане на фаянсови плочки 
за мивка м2 2 32,65           65,30 лв. 

12 Доставка и монтаж на мивка бр 1 145,00         145,00 лв. 
13 Доставка и монтаж на смесител за мивка бр 1 80,00           80,00 лв. 

15
Обръщане на врати със стериопорени 
первази м 10 5,60           56,00 лв. 

          5 932,07 лв. 
 

  Обща стойност без ДДС   22 203,60 лв. 
   ДДС 20%     4 440,72 лв. 
  Обща стойност с ДДС   26 644,32 лв. 

Позиция Вид- обзавеждане Eд.- 
мярка

Кол-
во

Ед  цена Обща цена 

1 2 3 4 5 6
 Кабинет Химия   
1 Бюро с извивка отпред 120х60/70х75см бр 14,00 186,00 лв. 2 604,00 лв.

2
Стол Cortina- метална хром конструкция, пласмасова седалка и 
облегалка 

бр 28,00 40,00 лв. 1 120,00 лв.

3 Шкаф с 1/2 врати, 80х40х146см бр 2,00 249,00 лв. 498,00 лв.

4 Шкаф с врати, 80х40х184см, със заключване бр 1,00 296,00 лв. 296,00 лв.

5 Шкаф с 2/3 врати, 80х40х114см бр 2,00 229,00 лв. 458,00 лв.
6 Бюро, учителско тип бъбрек бр 1,00 268,00 лв. 268,00 лв.
7 Контейнер на колела с 4 чекмеджета и заключване бр 1,00 209,90 лв. 209,90 лв.

### Остров за опити със стъклен плот отгоре, елипса 200х100х75см, бр 1,00 2 986,00 лв. 2 986,00 лв.

### Бленда със закачалки за учениците, 160х25см бр 2,00 57,00 лв. 114,00 лв.

 Всичко за кабинет Химия    8 553,90 лв.

     

 Кабинет Биология    
1 Бюро с извивка отпред 120х60/70х75см бр 13,00 186,00 лв. 2 418,00 лв.
2 Стол, ученически бр 26,00 29,90 лв. 777,40 лв.
3 Бюро с контейнер за учител 140х70/80х75 бр 1,00 289,00 лв. 289,00 лв.

### Бяла дъска,120х240см/ бр 1,00 187,90 лв. 187,90 лв.
 Всичко за кабинет Биология    3 672,30 лв.
     
 Кабинет Физика    

3 Бяла дъска,  120х240см/ бр 1,00 187,90 лв. 187,90 лв.
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4 Остров за 12 работни места бр 1,00 3 657,00 лв. 3 657,00 лв.

5 Работни маси за ученици 120х60/7075см /по 2 ученика/ бр 13,00 235,00 лв. 3 055,00 лв.

6 Работна маса за учителя 140х70х75 бр 1,00 175,00 лв. 175,00 лв.
7 Стол, ученически бр 26,00 29,90 лв. 777,40 лв.
8 Шкаф с врати, 80х40х114см бр 1,00 249,00 лв. 249,00 лв.

9 Шкаф с врати, 80х40х185см със заключване бр 1,00 296,00 лв. 296,00 лв.

 Всичко за кабинет Физика    8 397,30 лв.
     
 Експериментална зала    
1 Метален шкаф, 800х434х1990мм, 4 рафта бр 2,00 407,50 лв. 815,00 лв.

2 Остров за експерименти, 200х100х74см бр 1,00 339,00 лв. 339,00 лв.

3 Табуретки на колела без облегалка бр 8,00 52,00 лв. 416,00 лв.

4

Лабораторен плот без мивки:
плот термоустойчив 30 мм;  термогръб; шкафове горен ред с 
вратички със стъкло и долен ред с редуване на шкаф и място за 
сядане, пдч

бр 2,00 2 849,00 лв. 5 698,00 лв.

      

      

      

      

      

 Всичко за експериментална зала     7 268,00 лв.

     

 Обща стойност без ДДС    27 891,50 лв.

 ДДС 20%    5 578,30 лв.

 Обща стойност с ДДС    33 469,80 лв.

      
      

      

Позиция Вид –материали за кабинети Eд.- 
мярка

Кол-
во

Ед
цена 

Обща цена 

1 2 3 4 5 6
 Mатериали за кабинета по Физика и астрономия   

1
Комплект Електрически вериги

бр 1,00
199,17

лв.
199,17 лв.

2
Комплект Механика – общ-

бр 1,00
280,83

лв.
280,83 лв.

3
Комплект Електростатика (демонстрационен)-

бр 1,00
1

243,33
лв.

1 243,33 лв.

4
Комплект Електромагнетизъм-

бр 1,00
261,67

лв.
261,67 лв.
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5
Комплект Интерференция и дифракция на светлина

бр 1,00
165,83

лв.
165,83 лв.

6
Комплект Източници на светлина-

бр 1,00
264,17

лв.
264,17 лв.

7
Комплект Оптични уреди

бр 1,00
183,33

лв.
183,33 лв.

8
Комплект Разлагане на светлината- 

бр 1,00
235,83

лв.
235,83 лв.

9
Комплект Топлинни явления 

бр 1,00
408,33

лв.
408,33 лв.

10
Комплект Пети клас

бр 1,00
248,33

лв.
248,33 лв.

11
Комплект Звук

бр 1,00
390,83

лв.
390,83 лв.

12
Комплект Трептения

бр 1,00
165,00

лв.
165,00 лв.

13
Уред Резонанс

бр 1,00
81,67

лв.
81,67 лв.

      
      
 Всичко за кабинет физика и астрономия    4 128,32 лв.
  Материали кабинет Биология    

1
Прост модул на ДНК 

бр 1,00
77,50

лв.
77,50 лв.

2 Комплект животни и растения бр 1,00
322,40

лв.
322,40 лв.

3 Монокулярни микроскопи- модел В бр 2,00
226,00

лв.
452,00 лв.

4 Набор животни В15 бр 1,00
295,00

лв.
295,00 лв.

5 Модел на човешко тяло с вътрешни органи бр 1,00
565,00

лв.
565,00 лв.

      

 Всичко за кабинет Биология    1 711,90 лв.
     
  Материали кабинет Химия    

1 Набор комплект „Органична химия” за демонстрации 5515 бр 1,00
781,67

лв.
781,67 лв.

2 Набор комплект за обучение по химия 9 клас 341117007 бр 1,00
400,00

лв.
400,00 лв.

3 Набор комплект вещества и техните свойства 341117007 бр 1,00
210,00

лв.
210,00 лв.

4 Набор комплект за обучение по химия  8 клас 341117001 бр 1,00
335,00

лв.
335,00 лв.

5 Бюрета мор клас А, прав кран бр 2,00
36,00

лв.
72,00 лв.

6 Реактивни банки шлиф /светла и тъмна/ бр 10,00 5,83 лв. 58,30 лв.

7 Химикали, реактиви и пособия -общо бр 1,00
500,00

лв.
500,00 лв.

      

 Всичко за кабинет Химия    2 356,97 лв.

     

 Обща стойност без ДДС    8 197,19 лв.

 ДДС 20%    1 639,44 лв.
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 Обща стойност с ДДС    9 836,63 лв.

9. Приложения
1. Справка  за  предварителен/предварителни  договори/  договор  със

стопанска/стопански организации/организация  за  ремонт и за  доставка на уреди,

апарати, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи.

2. Техническо  задание  на  планираното  за  закупуване  оборудване,  което  съдържа

описание на оборудването и техническите му възможности.

3. Декларация за устойчивост, доказваща намерение за продължаване на обучението

по профил „Природни науки“, за които е закупено оборудване по проекта.

4. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището с този проект

(заверен препис – извлечение от протокола с решението на педагогическия съвет,

подпечатан с печата на училището).

5. Заповед  на  директора  на  училището,  с  която  е  определен  екипът,  отговорен  за

дейностите по проекта.
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Приложение № 1

СПРАВКА 

ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАНИ ПО ПРОФИЛИРАЩИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ. ХИМИЯ И

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ  

ТРИ ГОДИНИ, ЗА КОИТО СЕ ИСКА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

№ Профилиращи учебни предмети

Брой ученици, обучавани по

профилиращи учебни предмети

ФА, ХООС, БЗО през последните 

три учебни години

2016/2017 2017/2018 2018/2019
1. Химия и опазване на околната среда 16 48 36
2 Биология и здравно образование 16 48 36
3. Физика и астрономия 16 16

Общ брой: 48 112 72

Приложение № 2

СПРАВКА 
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ЗА ОБЩИЯ БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО, ОБУЧАВАНИ ПО КЛАСОВЕ И РАМКОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

№ Класове и рамкови учебни планове

Брой ученици през последните 

три учебни години

2016/2017 2017/2018 2018/2019
1. VIII 23 33 16
2. IX 30 16 32
3. X 34 30 15
4. XI 27 34 30
5. XII 36 27 34

Общ брой: 150 140 127

Приложение № 3
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УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Координатор на проекта: Нели Йорданова Бурова

Адрес за кореспонденция: П.К 2950 ,с.Сатовча, общ.Сатовча, обл.Благоевград

Телефони: 0892/300079 Електронна поща:neli_lukan@abv.bg

№ Име и фамилия Длъжност
Образование и

квалификация
Роля в екипа Телефон за връзка

1. Нели Йорданова Бурова Ст.учител по Химия и 

ООС

Висше-магистър Координатор 0892/300079

2. Нели Петрова Коемджиева Гл.учител Висше-магистър Член 0894/665386
3 Силвина Смилянова Адамова Ст.учител по Физика и 

Астрономия

Висше-магистър Член 0896/378125

4 Бисер   Юлиев  Топалов Ст.учител по Биология и 

Здравно образование

Висше-магистър Член 0893/626489

5 Цветанка Атанасова Янева Зам.Директор учебна 

дейност

Висше -магистър член 0893/626497

15

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, 

Дейност 2 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“, приета с Решение № 172 от 29. март 2019 г. 

на Министерския съвет


	Училищен екип за координиране на проекта
	№

