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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

 Относно: изпълнението на дейностите  по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода м. XI. 2016 г. – м.I. 2017 г.  

 

 В СУ „Христо Ботев“ от началото на учебната 2016/17 година стартира работата по Проект „Твоят час“, който има за основна цел 

създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез 

допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в 

училище.  

Към настоящия момент в училището са сформирани 26 групи за извънкласни дейности. От тях 8 са клубове по интереси за 

преодоляване на обучителните затруднения на учениците и 18 са клубове за извънкласни дейности по интереси. Общо в проекта към този 

момент са обхванати 359 ученици. Това са 37% от учениците на училището.  

До момента изпълнението дейностите по Проекта върви нормално. Ръководителите на групи вземат регулярно и по график часовете с 

учениците от групите.  

№ Наименование и вид на групата за 

ИД 

Ръководител на 

групата 

брой взети часове Общ бр. часове 

м.XI.16 г. м.XII. 16г. м.I.17 г. 

1. ГПОТ по БЕЛ 2 клас Радмила Митева 12 11 11 34 

2. ГПОТ по БЕЛ 3 клас Елена Попова 13 10 9 32 

3. ГПОТ по БЕЛ 4 клас  Антоанета 

Цопалова 

10 13 11 34 

4. ГПОТ по БЕЛ 6 клас Павлинка 

Рангелова 

12 10 11 33 

5. ГПОТ по Математика 3 клас Емилия Баева 16 12 10 38 

6. ГПОТ по Математика 4 клас Недялка Игнатова 15 13 10 38 

7. ГПОТ по Математика 6 клас Светлана Динева 10 6 9 25 

8. ГПОТ по АЕ Светлана Личева 5 14 12 31 
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9. ГИДИ волейбол Неделчо Колев 9 9 12 30 

10. ГИДИ народни танци 1 и 2 Стефан Коев 23 33 18 74 

11. ГИДИ Детски клуб за забавни танци 

Бамби 

Златина Цакинска 20 10 8 38 

12. ГИДИ клуб АБАК Йордан Йорданов 8 8 8 24 

13. ГИДИ клуб Дебати Доника Василева 8 8 8 24 

14. ГИДИ клуб за приложно изкуство 

Сръчко 

Севдалина 

Борносузова 

21 10 8 39 

15. ГИДИ клуб за цифрова обработка на 

изображения 

Таня Иванова 4 6 9 19 

16. ГИДИ  Клуб Млади възрожденци Галина Йорданова 6 6 10 22 

17. ГИДИ Опознай природните красоти 

и традиции на България и родния 

край 

Петранка 

Димитрова 

8 6 5 29 

18. ГИДИ Палитра Красимирка 

Стойкова 

10 10 11 31 

19. ГИДИ Мажоретен състав Деница Атанасова 11 11 9 31 

20. ГИДИ Обичам живота, спазвам 

правилата за движение 

Вертер Тошев 10 12 10 32 

21. ГИДИ Театрално ателие Мигчета Станиела Хаджиева 11 17 8 36 

22. ГИДИ Тенис на маса Георги Атанасов 9 12 9 30 

23. ГИДИ Фолклорна палитра Светла Илчева 15 12 8 35 

24. ГИДИ Футбол Георги Георгиев 11 4 0 15 

25. ГИДИ Храня се здравословно за да 

живея дълго и пълноценно 

Даниела Гунчева 16 14 10 40 

 Общо  293 277 234 804 

 

Взетите от ръководителите часове се отразяват в електронната платформа на проекта и след това ръководителя генерира месечен 

отчетен доклад, който след като подпише представя на директора за утвърждаване.  Към месечния доклад се представя и декларация за 

осигурителния доход за съответния месец, поради факта, че плащанията на възнагражденията на ръководителите на групи за положения 

труд са на тримесечие и се извършват в новата календарна година. Така, в началото на месец март ръководителите на групи получиха 
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своите възнаграждения за изработения брой часове. Платени са възнаграждения за 804 часа. На ръководителите на групи, притежаващи 

повече от 3 години професионален опит в тематичната област, часовата ставка е 12 лв. за астрономически час, а на тези с по-малко от 3 

години професионален опит -8 лв.. От всички 25 ръководители 21 отговарят на изискванията за заплащане на работата по 12 лв. на 

астрономически час и 4-ма – на изискванията за заплащане от 8 лв. на астрономически час. 

Получената до този момент  в училище субсидия по проекта е 13 098,00 лв. Изплатената до този момент сума за възнаграждения на 

ръководителите на групи е 11 068,99 лв. Разликата от 2029 лв. ще бъде изразходена за осигуряване на необходимите материали за работата 

на групите. 

В началото на месец март се осъществи и първата доставка на техника по проекта. Беше поръчана, доставена и монтирана 1 брой 

интерактивна дъска и 1 брой късофокосен прожектор към нея. Те са поставени в една учебна стая в сградата на начален етап и ще се 

използват в работата на  групите по проекта в начален етап на образование. 

През периода от м. ноември 2016 г. – м. февруари 2017 г. електронната платформа по проекта бе доразработена с много и нови 

модули, свързани с  въвеждането на програмата на групата, времевия график на занятията, въведени са учениците, отсъствия и присъствия, 

записване и отписване на ученици, въведени са заявленията и декларацията за съгласие, както и анкетните карти на учениците. Също така в 

платформата на проекта са качени и всички важни документи като договорите и ДТС с ръководителите на групи, ВПРЗ, данни за 

обществения съвет „Твоят час”, заповедта за учредяването на съвета, училищния механизъм за извънкласни дейности. Генерирана е 

училищната програма „ТЧ”. Направен е бюджета на всяка група за ИД, сключени са ДТС с 23 ръководители на групи, служители на 

училището и граждански договори с 2-ма ръководители, които не са служители на училището. Променени са ВПРЗ в които е 

регламентирано заплащането на труда на учителите-ръководители на групи за ИД и са променени длъжностните им характеристики със 

задължението да извършват дейности финансирани по европейски проекти. Във официалния сайт на училището е направена секция в която 

се отразяват  със текст и снимки събитията, извършени по проекта. 

Проектната документация се води в отделни книги и класьори , документооборота се осъществява на бланка на проекта. 

Най-скоро предстоящите дейности са свързани с осигуряване на материали за обезпечаване дейността на групите по заявки от 

ръководителите на групите. В срок до 15.03.17 г. ръководителите на групи трябва да представят на директора попълнени бланки за 

организиране на събитие и за отчет на събитие съпроводени с минимум 3 снимки с висока резолюция. 

 

Бойка Няголова 

Директор на СУ „Христо Ботев” 

и училищен координатор по проекта 


