ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
„АТАНАС БУРОВ“
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ЗАПОВЕД
№ 1278 / 14.09.2017г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 19, ал. 2, т.1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и във връзка с т. 2, раздел ІV „Дейности на училищно равнище“ от
Правила за координацията и контрола на дейностите по мярка „Без свободен час“ от
Национална програма „Без свободен час в училище“ и във връзка с решения на ПС,
протокол № 15 от 12.09.2017г.
НАРЕЖДАМ:
I.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Организация и система за вътрешен мониторинг и контрол на дейностите,
изпълнявани на училищно ниво от Национална програма „Без свободен час в училище“
за периода на участие на училището в дейностите за 2017/2018г., както следва:
1. При отсъствие от работа на учители във връзка с ползването на отпуск съгласно
глава осма, раздел І от Кодекса на труда на основание, определено в букви „а-з“ на т.
6.1. Национална програма „Без свободен час в училище“ за заместници приоритетно се
търсят правоспособни учители. Само в случаите на изчерпване на възможностите за
осигуряване на такива в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016
г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти съобразно придобитото образование, професионална
квалификация и правоспособност се осигурява заместване, както следва:
 учители с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или
„професионален бакалавър“, които не са специалисти по дадения учебен предмет;
 специалисти по дадения учебен предмет без педагогическа правоспособност;
 учители, възпитатели, помощник-директори, педагогически съветници, психолози
и библиотекари от училището.
При невъзможност да бъде осигурен заместник, с оглед опазване на живота и
здравето на учениците, директорът лично изпълнява функциите на заместващ на
отсъстващия учител. При възникване на такива случаи своевременно се изготвя доклад
до началника на съответния РУО, който урежда чрез договор включването на
директора на училището в мярката като заместващ на отсъстващи учител.
2. Броят на часовете, които не се водят от учители – специалисти, по време на
заместване на отсъстващи учители, не трябва да надвишават 30 на сто от общия брой

часове, при които се е налагало да бъде осигурявано заместване. За изпълнение на това
изискване отговоря Милена Колева, на длъжност главен счетоводител.
3. Педагогическият съвет на училището съгласувано с представители на родителите
на учениците приема училищна програма за часовете, които не се водят от учители –
специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, с включени теми по
гражданско и здравно образование, както и такива, свързани с психофизическото и
когнитивното развитие на учениците. Училищната програма се утвърждава със заповед
на директора, както и материали за провеждане на часовете, които не се водят от
учители – специалисти, осигуряващи качество на обучението. За уч. 2017/2018 г., като
място на съхранение определям учителската стая, отговорно лице за тяхното
съхранение и предоставяне за ползване от заместниците – Недялка Манахилова, на
длъжност старши учител.
Когато заместването се осъществява от правоспособен учител, за периода на
заместване се съблюдава предвиденото за преподаване учебно съдържание, съгласно
съответното утвърдено годишно тематично разпределение на учебното съдържание по
учебния предмет. Спазва се утвърденото седмично разписание. Преподадените теми се
отразяват в дневник на класа.
4. При предстоящо отсъствие на учител на основание, определено в букви „а-з“ на
т. 6.1. от Национална програма „Без свободен час в училище“, той подава заявление за
ползване на отпуск по образец, съгласно Приложение № 1 към Национална програма
„Без свободен час в училище“. След съгласуване със заместник-директора на
възможностите за заместване, в заявлението задължително се попълва реквизит
„Заместващ по мярка „Без свободен час“ и заместникът се подписва. Заявлението се
приема от Йорданка Иванова, на длъжност ЗАС/техн. секретар, който го завежда в
дневника за входяща кореспонденция на училището. Заповедта за отпуск на учител по
време на учебни занятия съдържа реквизит, че заместването е осигурено по
Национална програма „Без свободен час в училище“.
Изготвя се от Йорданка Иванова, на длъжност ЗАС/техн. секретар в срок до един
ден.
Горната организация не се прилага при отсъствие на учител поради временна
нетрудоспособност. В тези случаи съответният учител уведомява възможно най-рано
заместник-директора за отсъствието си, но не по-късно от 1 час преди първия от
учебните му часове по седмично разписание.
5. Съобразно конкретния случай, за осигуряване на заместване по Национална
програма „Без свободен час в училище“ директорът на училището сключва трудови
договори в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, допълнителни трудови
споразумения, договор за извършване на определена работа или друг вид договори. За
осигуряване на заместването от учител, който има основен трудов договор в същото
училище, директорът издава заповед за възлагане на учебните часове и за изплащане на
възнаграждение за реално проведени учебни часове. Проектът на заповед се изготвя от
Йорданка Иванова, на длъжност ЗАС/техн. секретар. В заповедта задължително се
включват следните реквизити: период на заместване, наименование на възложения

учебен предмет, брой учебни часове, източник на финансиране, размер на
възнаграждението за един учебен час.
6. След приключване на задълженията по договора/ заповедта, от заместващия
учител се изисква попълване на справка-декларация по образец (приложение № 2 към
НП „Без свободен час в училище“), в която отразява броя на реално взетите учебни
часове от преподавателската работа на отсъствалия учител, определена съгласно
утвърдения Списък-образец № 1. Попълнената декларация се подписва от заместващия
учител и тя се предава на Йорданка Иванова, на длъжност ЗАС/техн. секретар, който
организира подписването й от главния счетоводител и от директора на училището.
Попълнената и подписана от декларатора, главния счетоводител и директора справкадекларация за взетите часове се съхранява като неразделна част от договора/ заповедта,
с която е възложено заместването.
7. Кандидатстването за възстановяване на средствата за заместване на учители/
възпитатели се осъществява чрез подаване в РУО на документи, както следва:
 Заявка до РУО (приложение № 3 към НП „На училище без отсъствия“).
 Заповеди на директора, трудови или друг вид договори за възлагане на часовете за
заместване.
 Декларация от директора на училището за реално взети учебни часове при
заместване (приложение № 4 към НП „Без свободен час в училище“).
Документите се подготвят по отчетни периоди и се внасят в РУО в сроковете,
определени в Правилата за координацията и контрола на дейностите по НП „На
училище без отсъствия“. Съблюдава се изискването, че училището може да
кандидатства по мярка за средства в размер на не повече от 0,5 на сто от годишния
размер на средствата за заплати и осигурителни плащания на училището по
утвърдения му бюджет за съответната година. За подготовката на документите,
контрола по тяхното съдържание и подреждане за представяне в РУО отговаря Милена
Колева, на длъжност главен счетоводител. Стриктно се спазват предявените на
регионално равнище изисквания относно формата и съдържанието на документите по
НП „На училище без отсъствия“.
8. Окончателен отчет за количествените и качествените показатели за изпълнение
на мярката се изготвя и представя в РУО в сроковете, определени в НП „На училище
без отсъствия“ и/или Правила за координацията и контрола на дейностите по НП „На
училище без отсъствия“.
9. Задължителни за познаване и стриктно спазване от работещите в училището са
разпоредбите съгласно:
 Национална програма „На училище без отсъствия“.
 Правила за координацията и контрола на дейностите по Национална програма „На
училище без отсъствия“.
10. Настоящата Организация и система за вътрешен мониторинг и контрол на
дейностите, изпълнявани на училищно ниво по Национална програма „На училище без

отсъствия“ е изготвена, с оглед прецизиране на задълженията на съответните
длъжностни лица и рационализиране на изпълняваните дейности на училищно ниво.
Задължителна е за познаване и спазване от всички учители и други длъжностни лица в
училището. Неизпълнението на горните разпоредби се счита за нарушение на трудовата
дисциплина.

II.

УТВЪРЖДАВАМ:
1.
Училищната програма за часовете, които не се
водят от учители специалисти, по време на заместване на
отсъстващия учител и материали за провеждане на часовете,
които не се водят от учители специалисти за календарните
2017г. и 2018г., включващи част от 2017/2018 учебна година и
2018/2019 учебна година.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ
УЧИТЕЛ ПО МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА: Училищната
програма е създадена в изпълнение изискванията на Национална програма
„На училище без отсъствия", Мярка „Без свободен час" Чрез нея се
предоставят допълнителни средства да изплащане на реално взети учебни
часове от учители и възпитатели, които заместват отсъстващи от работа
учители или възпитатели. Тя е предназначена за учители- неспециалисти,
които ще водят учебни часове в случай на отсъстващи от учебни занятия
учители и неосигурени заместници - специалисти. Съобразена е както с
основните потребности и интереси на учениците от VIII до XII клас, така и
с приоритетите и пакетът от ресурси на училището - човешки, материални,
финансови и др.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Да подпомогне учителите-неспециалисти да
обучават учениците по жизнено важни и социални учения и да се
предотвратят свободните часове при отсъствие на учител и безцелното и
неосмислено прекарване на времето от учениците;
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Програмата има амбицията:
1.
Да ангажира „свободното" време на учениците по време на
училищната им заетост по жизненоважни за тях въпроси, които в една или
друга степен не се разглеждат по същество от учебните програми по
учебните предмети от учебния план.
2.
Да предизвика интереса на обучаваните и да спомогне за
тяхната социална ангажираност към проблемите на обществото като цяло
и в личен план.
3.
Да се гарантира опазването на живота и здравето на учениците

4.
Да повиши авторитета и отговорността на училището като
обществено значима институция
5.
Въпросите, които разглежда, да намерят израз в по-значими
форуми на училищно, общинско, областно и национално ниво.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.
Учениците да участват пряко в дискусии, форуми и дебати по
обществено значими и социални въпроси
2.
Да се изградят нагласи за грижливо отношение към продуктите
на човешкия труд
3.
Да се доразвият поредица от личностни качества като: основни
житейски учения; умения за общуване при решаване на социални
проблеми ; умения, осигуряващи предприемчивост, прецизност и
дисциплинираност; умения за вземане на решения; умения за отстояване
на безопасно поведение и поемане на отговорност
4.
Да се изградят представите на младите хора за начина на живот
и проблемите в съвременните условия в страната и в ЕС
5.
Да се формира достатъчна за етапа на образование
организационна, икономическа, здравна, естетическа и екологична
култура.
Гражданско
Здравно образование
образование
Етап
Прогимназиален и гимназиален етап
І. Многообразие и
идентичност на личността
1. Етническа, религиозна и
езикова
принадлежност
2. България в европейското и
световно културно
наследство

ІІ. Права и отговорности на
човека
1. Конституцията на
Република България
2. Човешки права
3. Граждански конфликти
4. Сигурността и
толерантността в обществото

ІІІ. Гражданинът и светът
1. Организация на
управлението в Република

І. Човешкият организъм.
Жизнени процеси
1. Нашата храна. Смилане
на храната и
храносмилателна система
2. Дишане и здраве
3. Отделяне и здраве
4. Кръвоносна система и
кръв
5. Нервна система
6. Опорно - двигателна
система
7. Полова система
ІІ. Хранене и здраве
1. Поеми контрол над
здравето си
2. Разумно хранене
3. Правила за здравословно
хранене
4. Храната и храненето на
ученика
5. Здраво сърце,здрави кости
6. Растителна храна
ІІІ. Здравни познания и
хигиена
1. Как да се предпазим от

България
2. Медиите в живота на
обществото

стомашно-чревни
заболявания. Болести на
мръсните ръце
2. Вирусни хепатити.
Кучешна тения
3. Преумора и здраве. Сънят
- отмора на нервната
система
4. Стрес. Високо кръвно
налягане
5. Здравословно
самочувствие

ІV. Глобалните проблеми на
съвременността
1. Природни бедствия и
катаклизми в живота на човек
2. Влияние на световните
болести и епидемии върху
икономическото развитие
3. Демографски взрив и
проблеми
4. Устойчивото развитие като
стратегия за оцеляване
5. Сътрудничеството между
културите

ІV. Тютюнопушене,
наркотици и алкохол
1. Пушенето - кой се нуждае
от това
2. Дрогата – изкушението,
което не си струва да
опитваш
3. Твоят избор: Защо
наркотици?
4. Алкохолът - опасност за
човешкия живот и
човешкото здраве

V. Eвропейски институции
1. Европейски съюз
2. Европейски парламент
3. Условия за членство в ЕС
4. Европейски институции.
Как работят?
5. Права на европейските
граждани

V. Първа помощ при
травми
1. Рани - видове. Оказване
на първа помощ при
нараняване на меките
тъкани
2. Оказване на първа помощ
при кръвотечение
3. Първа помощ при
увреждане на стави и кости навяхване, изкълчване и
счупване
4. Първа помощ и поведение
при спиране на дишането и
задуша

Очаквани резултати
1. Придобиване на здравна култура и култура на хранене;
2. Сексуална култура. Предпазване от полово преносими болести и
изграждане на умения за отговорно поведение към избора на сексуален
партньор;
3. Приобщаване на учениците към националните и общочовешки
ценности;

4. Предпазване на учениците от употребата на психично активни
вещества и
вземане на отговорни решения;
5. Подготовка на учениците за участие в обществените процеси.
Обяснителни бележки
1. Всеки преподавател има право на избор на тема от училищната
програма. При избор се има предвид темите за съответния клас или от
тези, които са предвидени за психофизическо и когнитивно развитие на
учениците, но да не е обсъждана преди това с учениците
2. При наличие на интерес от страна на учениците по определена
тема се допуска разискване в рамките на следващ „свободен час” от същия
или друг заместник.
3. Използват се утвърдените от директора материали за
провеждането на учебните часове, които не се провеждат от учители
специалисти и всеки учител си избира начина на представяне им.
4. Допуска се използването на компютърните кабинети за
представяне на презентации, търсене на информация от глобалната
мрежа. Интернет или използване на книги, справочна литература или
енциклопедии от училищната библиотека;
5. Материалите по отделните теми се съхраняват в кабинета на
педагогическия съветник;
6. Заместващият учител се подписва в дневника на паралелката
срещу учебния предмет, по който е замествал и нанася темата.
Настоящата програма е приета на заседание на Педагогически съвет,
Протокол No15/12.09.2017 г., представител на родителите Ивайло Стоянов
и е утвърдена със заповед № 1278/14.09.2017 г. на директора на ФСГ
„Атанас Буров“, град Хасково.
Училищната програма е отворена и може да бъде актуализирана при
необходимост.
2. ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ
НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ
ВЪВ ФСГ „АТАНАС БУРОВ” - ХАСКОВО
При отсъствие на учител по време на учебната година:
1. Учителят, който ще отсъства уведомява възможно най-рано ръководството на
училището. Ако причината е болест, при издаване на болничния лист учителят
уведомява веднага за срока му ръководството на училището или ЗАС.
2. Отсъстващият учител предоставя тематичното си разпределение и учебници
за заместващия учител.
3. ЗДУД своевременно определя заместващите учители и подава конкретна
информация към ЗАС за изготвяне на допълнителни споразумения. При
невъзможност заместването да се осъществи от правоспособен учител, ЗДУД
определя педагогическия съветник за осъществяване на заместване по теми по

гражданско образование или здравно образование или самият той води
заместването или предлага това на директора.
4.ЗДУД подготвя и изпраща в определените от РИО срокове Доклад за
заместване на отсъстващ от учебни занятия учител, ако се получават средства
по Национална програма.
5.ЗДУД осъществява максимално бързо връзката между заместващия и
отсъстващия учител като осигурява предаване на тематично разпределение и
учебник.
6. ЗДУД уведомява учениците при необходимост и контролира осъществяването
на заместването, нанасяне на информацията в дневниците, подписва
декларацията за лекторските часове.
7. При отсъствие или невъзможност на ЗДУД да осъществи горепосочените
дейнопсти или някои от тях, те се извършват от Директора.
8. ЗАС изготвя Допълнително споразумение за заместване най-късно през
първия ден от заместването.
9.ЗАС организира попълването на декларация за лекторски часове от
заместващия учител до края на месеца, в който се е осъществило заместването.
3.

БАНКА - КАДРИ ВЪВ ФСГ „АТАНАС БУРОВ” –
ГР. ХАСКОВО

ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ"

№

1
1

Вътрешно заместване
Учител (име,
презиме, фамилия,
специалност)
за всички от
педагогическия
персонал, чиято
норма
се отчита в
учебни
часове

Банка от заместници

2
Цанко Янакиев
Цанков- История
и цивилизация,
География и
икономика

3
Николай Андреев
Делиев, История;
учител по история;
учител по история;
работещ учител
Павлин Зайков
История; учител по
история; учител по
история; работещ
учител
Станко Станкев –
ПДУД, История;
учител по история;
учител по история;
работещ пдуд

/трите имена на
лицето, специалност,
професионална
квалификация,
правоспособност по
диплома, актуален
статут/

Адрес и
телефон за
контакт при
вътрешно
заместване

4
Хасково, ул.
Одрин 19-В24,
0889003074
Хасково, ул.
Драгоман 6,
0882127347
Хасково, ул.
Бузлуджа 10,
0882008813

Външно заместване
Банка
заместници

от

/трите имена на
лицето,
специалност,
професионална
квалификация,
правоспособност
по
диплома,
актуален статут/
5

Адрес и
телефон за
контакт при
външно
заместване

6

2

3

Върбина
ДелчевскаХимия и физика

Станко Станкев –
ПДУД,
свят и личност

Веселина Христова,
физика и математика;
учител по физика и
математика, учител
по физика и
математика, работещ
учител
Десислава Василева,
Химия и физика;
Учител по химия и
физика, учител по
химия, работещ
учител
Елена Петрова,
физика, математика и
информатика, учител
по физика,
математика и
информатика, учител
по информатика и
ИТ, работещ учител
Павлин Зайков
История; учител по
история; учител по
история; работещ
учител
Николай Андреев
Делиев, История;
учител по история;
учител по история;
работещ учител
Борис Пецов –
Философия, учител
по философия, учител
по философия,
работеш учител
Цанко Цанков –
директор, история и
география; учител по
история и география;
учител по история и
география; работещ
директор

Хасково,
Орфей 12,
0897998348

Хасково, ул.
Раковски
15а,
0894704707
Хасково,
Орфей 19-69,
0899355520

Хасково, ул.
Драгоман 6,
0882127347
Хасково, ул.
Одрин 19-В24,
0889003074
Хасково, ул.
Мургаш 18 –
Б – 4,
0899713029
Хасково, ул.
Шипка 12,
0882008814

Маргарита Иванова
Андровска, Физика,
преподавател по
физика в средните
училища, физика,
преподавател в
средните училища,
пенсиониран
учител

Хасково, ул.
Проф. Асен
Златаров 5,
0878624507

4

Петя Иванова
Русева-ДимоваМатематика и
информатика,
финанси,
икономически
дисциплини

Милена АнгеловаМатематика и
информатика; учител
по Математика и
информатика, учител
по Математика и
информатика и ИТ,
работещ учител
Анна ТеневаМатематика и
информатика; учител
по Математика и
информатика, учител
по Математика и
информатика и ИТ,
работещ учител
Елена Петрова,
физика, математика и
информатика, учител
по физика,
математика и
информатика, учител
по информатика и
ИТ, работещ учител
Ануш АтанасоваИкономика на вътр.
Търговия, учител по
икономически
дисциплини, работещ
учител
Емилия ПейчеваСчетоводство, учител
по икономически
дисциплини, работещ
учител
Лиляна ЙордановаИкономика и орг-я на
вътр. Търговия,
учител по
икономически
дисциплини, работещ
учител
Снежана Андонова
Шишкова –
Счетоводство и
контрол, Съвременни
аспекти на
обучението по
информатика и ИТ;
работещ учител

Хасково, ул.
Брезник 1,
0887205515

Хасково, ул.
Вършец 1,
0887412027,

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

5

6

Мария Никова
ЗапряноваМатематика и
информатика,
Публична
администрация,
учител по математика
и информатика,
работещ учител
Костадин Иванов- Нели МанахиловаБългарски език и
учител,
литература
Български език и лра; педагогически
съветник, работещ
Павлина МарчеваБЕЛ и РЕ, учител по
Български език и
литература; учител по
Български език и
литература, работещ
учител
Антоанета БойдеваБЕЛ и РЕ, учител по
Български език и
литература; учител по
Български език и
литература, работещ
учител
Дора Златева,
Български език и
литература; учител по
Български език и
литература; учител по
Български език и
литература, работещ
учител
Веска Нашкова – БЕЛ
и НЕ; учител по БЕЛ
и НЕ, Учител по БЕЛ
и НЕ, работещ учител
Севинч Мочукова, НЕ
и БЕЛ, ; учител по
БЕЛ и НЕ, Учител по
БЕЛ и НЕ, работещ
учител
Павлина Марчева- Нели МанахиловаБългарски език и
учител,
литература и РЕ
Български език и лра;
Антоанета Бойдева-

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Пауна Стоянова
СтамоваБългарски език и
литература, учител
по БЕЛ, учител по
БЕЛ, пенсиониран
учител

Хасково, ул.
Васил
Левски 27,
0878524313

Галина Георгиева
КючуковаБългарски език и
литература, учител
по БЕЛ, учител по

Хасково, ул.
Цар
Страшимир
3, вх. В, ет.
2, ап. 22,

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални

учител,
Български език и
литература;

данни от
Списък
Образец 1

Дора Златева-учител,
Български език и
литература;

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Веска Нашкова –
учител, БЕЛ и НЕ;
Севинч Мочукова –
учител НЕ и БЕЛ

7

Антоанета
БойдеваБългарски език и
литература и РЕ

Костадин Ивановучител,
Български език и
литература
Нели Манахиловаучител,
Български език и лра;
Павлина Марчеваучител,Български
език и литература;
Дора Златева-учител,
Български език и
литература;
Веска Нашкова –
учител, БЕЛ и НЕ;
Севинч Мочукова –
учител НЕ и БЕЛ
Костадин Ивановучител по БЕЛ

БЕЛ, пенсиониран
учител

0885892547

Галина Георгиева
КючуковаБългарски език и
литература, учител
по БЕЛ, учител по
БЕЛ, пенсиониран
учител

Хасково, ул.
Цар
Страшимир
3, вх. В, ет.
2, ап. 22,
0885892547

8

Дора ЗлатеваБългарска
филология и РЕ

9

Тенчо ПеевАнглийска
филология

Нели Манахиловаучител,
Български език и лра;
Павлина Марчеваучител,Български
език и литература;

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Антоанета БойдеваАктуални
учител,
данни от
Български език и
Списък
литература;
Образец 1
Веска Нашкова –
Актуални
учител, БЕЛ и НЕ;
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
Севинч Мочукова –
данни от
учител НЕ и БЕЛ
Списък
Образец 1
Актуални
Костадин Ивановучител
данни от
Български език и
Списък
литература
Образец 1
Актуални
Деница КолеваАнглийска филология данни от
Списък
Образец 1
Нели ДялковаАктуални
Английска филология данни от
Списък
Образец 1
Невена ПоповаАктуални
Английска филология данни от
Списък
Образец 1
Валя Георгиева – БЕЛ Актуални
и ФЕ, АЕ и методика данни от
Списък
Образец 1

Галина Георгиева
КючуковаБългарски език и
литература, учител
по БЕЛ, учител по
БЕЛ, пенсиониран
учител

Хасково, ул.
Цар
Страшимир
3, вх. В, ет.
2, ап. 22,
0885892547

Елена Пейчева
Георгиева,
Английски език и
методика, учител
по АЕ, Учител по
АЕ, безработен
учител

Хасково, ул.
Липа 16а, ет.
2,
0885589421

Деяна Николаева
Чаушева – учител,
БЕЛ и АЕ
Севинч МочуковаБЕЛ и НЕ,
Счетоводство и
контрол, АЕ
Веска НашковаБългарска филолгия и
НЕ
10

Деница КолеваАнглийска
филология

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Нели ДялковаАнглийска филология
Актуални
Невена Поповаданни от
Английска филология Списък
Образец 1
Актуални
Валя Георгиева – БЕЛ данни от
и ФЕ, АЕ и методика Списък
Образец 1
Деяна Николаева
Актуални
Чаушева – учител,
данни от
Списък
БЕЛ и АЕ
Образец 1
Севинч МочуковаАктуални
БЕЛ и НЕ,
данни от
Счетоводство и
Списък
контрол, АЕ
Образец 1

Веска НашковаБългарска филолгия и
НЕ

Актуални
данни от
Списък

Елена Пейчева
Георгиева,
Английски език и
методика, учител
по АЕ, Учител по
АЕ, безработен
учител

Хасково, ул.
Липа 16а, ет.
2,
0885589421

Образец 1

11

Нели ДялковаАнглийска
филология

12

Невена ПоповаАнглийска
филология

13

Валя Георгиева –
БЕЛ и ФЕ, АЕ и
методика

Деница КолеваАнглийска филология
Невена ПоповаАнглийска филология
Валя Георгиева – БЕЛ
и ФЕ, АЕ и методика
Деяна Николаева
Чаушева – учител,
БЕЛ и АЕ
Севинч МочуковаБЕЛ и НЕ,
Счетоводство и
контрол, АЕ
Веска НашковаБългарска филолгия и
НЕ
Деница КолеваАнглийска филология
Нели ДялковаАнглийска филология
Валя Георгиева – БЕЛ
и ФЕ, АЕ и методика
Деяна Николаева
Чаушева – учител,
БЕЛ и АЕ
Севинч МочуковаБЕЛ и НЕ,
Счетоводство и
контрол, АЕ
Веска НашковаБългарска филолгия и
НЕ
Деница КолеваАнглийска филология
Нели ДялковаАнглийска филология
Невена ПоповаАнглийска филология
Деяна Николаева
Чаушева – учител,
БЕЛ и АЕ
Севинч МочуковаБЕЛ и НЕ,
Счетоводство и
контрол, АЕ
Веска НашковаБългарска филолгия и

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Елена Пейчева
Георгиева,
Английски език и
методика, учител
по АЕ, Учител по
АЕ, безработен
учител

Хасково, ул.
Липа 16а, ет.
2,
0885589421

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Елена Пейчева
Георгиева,
Английски език и
методика, учител
по АЕ, Учител по
АЕ, безработен
учител

Хасково, ул.
Липа 16а, ет.
2,
0885589421

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Елена Пейчева
Георгиева,
Английски език и
методика, учител
по АЕ, Учител по
АЕ, безработен
учител

Хасково, ул.
Липа 16а, ет.
2,
0885589421

14

15

НЕ
Деяна Николаева
Деница КолеваЧаушева – учител, Английска филология
БЕЛ и АЕ
Нели ДялковаАнглийска филология
Невена ПоповаАнглийска филология
Валя Георгиева – БЕЛ
и ФЕ, АЕ и методика
Севинч МочуковаБЕЛ и НЕ,
Счетоводство и
контрол, АЕ
Веска НашковаБългарска филолгия и
НЕ
Севинч
Веска НашковаМочуковаНемски език
БЕЛ и НЕ,
Счетоводство и
контрол, АЕ

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Елена Пейчева
Георгиева,
Английски език и
методика, учител
по АЕ, Учител по
АЕ, безработен
учител

Хасково, ул.
Липа 16а, ет.
2,
0885589421

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Антония
Димитрова
ДимитроваНемски език,
учител по НЕ,
учител по НЕ,
учител по НЕ,
безработен учител
Антония
Димитрова
ДимитроваНемски език,
учител по НЕ,
учител по НЕ,
учител по НЕ,
безработен учител

Хасково, ул.
Освобожден
ие 23,
0876956766

16

Веска НашковаБългарска
филолгия и НЕ

Севинч МочуковаНемски език

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

17

Милена Кирова
АнгеловаМатематика и
информатика
Анна Стефанова
ТеневаМатематика и
информатика
Маргарита
Илиева НедковаМатематика

Анна ТеневаМатематика и
информатика

Веселка Иванова
Константинова,
Математика и
информатика,
Финансовосчетоводна и

Елена Петрова
Петрова, учител,
учител по физика,
математика и
информатика

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

18

19

20

Милена АнгеловаМатематика и
информатика
Мария Никова
Математика

Хасково, ул.
Освобожден
ие 23,
0876956766

21

правна дейност на
фирмите
Николай Андреев
ДелиевИстория, история
и география

Павлин ЗайковИстория

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

22

Павлин Делчев
ЗайковИстория

Николай ДелиевИстория

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

23

Борис Георгиев
ПецовФилософия

Павлин ЗайковСвят и личност,
История

24

Галя Николова
КрушеваГеография и
история
Веселина
Христозова
ХристоваФизика и
математика

Цанко ЦанковГеография

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Десислава
Радичева
Василева-

Върбина Николова
Делчевска-Танчевафизика и химия

25

26

Върбина Николова
Делчевска-Танчевафизика и химия

Актуални
данни от
Списък

Маргарита
Атансова
Димитрова,
История,
Специалист по
история и
преподавател в
средните училища,
Специалист по
история и
преподавател в
средните училища,
пенсиониран
учител
Маргарита
Атансова
Димитрова,
История,
Специалист по
история и
преподавател в
средните училища,
Специалист по
история и
преподавател в
средните училища,
пенсиониран
учител

Хасково, ул.
Цар
Страшимир
3, вх. Г, ет.
8,
0888927843

Маргарита Иванова
Андровска, Физика,
преподавател по
физика в средните
училища, физика,
преподавател в
средните училища,
пенсиониран
учител
Симеон Димитров
ДимитровБиология и химия,

Хасково, ул.
Проф. Асен
Златаров 5,
0878624507

Хасково, ул.
Цар
Страшимир
3, вх. Г, ет.
8,
0888927843

Хасково,
Бадема 17,
0887957633

Химия и физика

Образец 1

27

Катя Илиева
ХристоваБиология и химия

28

Дилян Атанасов
ДимовФизическо
възпитание и
спорт

Янко Желев Желев –
Физическо
възпитание и спорт

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

29

Николай Вълчев
ХаджиевФизическо
възпитание и
спорт

Дилян ДимовФизическо
възпитание и спорт

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

30

Янко Желев
ЖелевФизическо
възпитание и
спорт

Дилян ДимовФизическо
възпитание и спорт

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

31

Ануш Мардирос
АтанасоваИкономика на
вътр. търговия

Лиляна Йорданова
ЙордановаИкономика и орг-я на
вътр. търговия

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

32

Емилия Стайчева
ПейчеваСчетоводство

Веска МарчеваАктуални
Счетоводна отчетност данни от
Списък
Образец 1

преподавател по
биология и химия,
преподавател по
биология и химия,
пенсиониран
учител
Симеон Димитров
ДимитровБиология и химия,
преподавател по
биология и химия,
преподавател по
биология и химия,
пенсиониран
учител
Иван Николов
ИвановФизическо
възпитание, учител
по ФВС, учител по
ФВС, безработен
учител
Иван Николов
ИвановФизическо
възпитание, учител
по ФВС, учител по
ФВС, безработен
учител
Иван Николов
ИвановФизическо
възпитание, учител
по ФВС, учител по
ФВС, безработен
учител
Диана Стайкова
КръстеваМаркетинг и
планиране и
икономическа
педагогика, учител
по икономически
дисциплини
Анна Панделис
Декидис –
финанси, учител по
специалността,
учител по
икономически

Хасково,
Бадема 17,
0887957633

Хасково, ул.
Васил
Левски 16,
0894799398

Хасково, ул.
Васил
Левски 16,
0894799398

Хасково, ул.
Васил
Левски 16,
0894799398

Хасково,
Орфей 31,
0885478955

Хасково,
Орфей 1А,
вх. Б, ет. 5,
ап. 41,
0897855467

33

Лиляна
Йорданова
ЙордановаИкономика и оргя на вътр.
търговия

Славейка ЗапряноваФинанси и контрол

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

34

Венелина
Тодорова
ДимитроваСчетоводство и
анализ

Ануш АтанасоваИкономика на вътр.
търговия

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

35

Миряна
Николаева
ГеоргиеваМеждународни
икономически
отношения

Венелина Тодорова
ДимитроваСчетоводство и
анализ

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

36

Веска Николова
МарчеваСчетоводна
отчетност

Емилия ПейчеваСчетоводство

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

37

Златка Кръстева
Костова –
Счетоводство и
контрол

Веска Николова
Актуални
Марчеваданни от
Счетоводна отчетност Списък
Образец 1

38

Антония
Тодорова
ТодороваСчетоводство и
контрол

Славейка ЗапряноваФинанси и контрол

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

39

Славейка
Ангелова
ЗапряноваФинанси и кредит

Антония Тодорова
ТодороваСчетоводство и
контрол

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

дисциплини,
безработен учител
Анна Панделис
Декидис –
финанси, учител по
специалността,
учител по
икономически
дисциплини,
безработен учител
Анна Панделис
Декидис –
финанси, учител по
специалността,
учител по
икономически
дисциплини,
безработен учител
Гергана Петкова
Ангелова –
Счетоводство и
контрол,
Счетоводство и
контрол,
безработен учител
Гергана Петкова
Ангелова –
Счетоводство и
контрол,
Счетоводство и
контрол,
безработен учител
Делина Нанева
Генева, Икономика,
педагогика, учител
по икономика и
икономически
дисциплини
Делина Нанева
Генева, Икономика,
педагогика, учител
по икономика и
икономически
дисциплини
Делина Нанева
Генева, Икономика,
педагогика, учител
по икономика и
икономически
дисциплини

Хасково,
Орфей 1А,
вх. Б, ет. 5,
ап. 41,
0897855467

Хасково,
Орфей 1А,
вх. Б, ет. 5,
ап. 41,
0897855467

Хасково, ул.
Гоце Делчев
30, вх. Б, ет.
8, ап. 67,
0885022630
Хасково, ул.
Гоце Делчев
30, вх. Б, ет.
8, ап. 67,
0885022630
Хасково, ул.
Георги
Кирков 88,
вх. Д, ет. 2,
ап. 26,
0878896660
Хасково, ул.
Георги
Кирков 88,
вх. Д, ет. 2,
ап. 26,
0878896660
Хасково, ул.
Георги
Кирков 88,
вх. Д, ет. 2,
ап. 26,
0878896660

40

Добринка
Димитрова
ДимитроваСчетоводство и
контрол

Венелина ДимитроваМаркетинг

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

41

Мария Никова
ЗапряноваМатематика и
информатика,
Публична
администрация
София Петрова
ДимчеваЕлектроника и
алгоритми
Снежана
Андонова
Шишкова –
Счетоводство и
контрол,
Съвременни
аспекти на
обучението по
информатика и
ИТ
Павлинка
Тодорова
СтояноваБЕЛ и ФЕ,
Счетоводство и
контрол, Финанси

София ДимчеваЕлектроника и
алгоритми

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Мария НиковаМатематика и
информатика

Актуални
данни от
Списък
Образец 1
Актуални
данни от
Списък
Образец 1

42

43

44

45

София Петрова
ДимчеваЕлектроника и
алгоритми

Димитър ЦветковМатематика и
информатика

Актуални
данни от
Списък
Образец 1

Анна Панделис
Декидис –
финанси, учител по
специалността,
учител по
икономически
дисциплини,
безработен учител

Хасково,
Орфей 1А,
вх. Б, ет. 5,
ап. 41,
0897855467

Анна Панделис
Декидис –
финанси, учител по
специалността,
учител по
икономически
дисциплини,
безработен учител

Хасково,
Орфей 1А,
вх. Б, ет. 5,
ап. 41,
0897855467

Недялка
МанахиловаПедагогически
съветник
Прил.соц.
психология
Български език и
л-ра
Забележка: използват се и учители - заместници подадени и от РИО-Хасково, както и
студенти.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на работещите в училището срещу
подпис за сведение и изпълнение.

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Върбина Делчевска, на
длъжност ЗДУД

ДИРЕКТОР: /п/
(Цанко Цанков)

