
З  А  П  О  В  Е  Д    
от 16.10.2020 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.), Раздел IX от ВПРЗ, както и решение на 

педагогическия съвет  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Занимания по интереси в ЗПГ „Климент Тимирязев“ – гр.Сандански на учебната 

2020/2021 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните ръководители, както 

следва:  

1. Клуб В света на българската литература 

Тематична област: Изкуство и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства- 1 група 

с 10 участници. Ръководител: Ася Николаева Бакърджиева, Учител по български език и 

литература. 

2. Клуб Фотография, видео и дигиталната им обработка 

Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Дигиталните умения- 1 

група с 17 участници. Ръководител: Димитър Георгиев Ангов, Ръководител на направление 

ИКТ. 

3. Клуб Доброволец 

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Емоционална 

интелигентност - 1 група с 14 участници. Ръководител: Красимир Радоев Митрев – учител по 

теория, направление Администрация и управление.  

4. Клуб Млад майстор -млекар 

Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии- 1 група с 9 

участници. Ръководител: Димитринка Любенова Мешкова – учител по теория, направление 

растениевъдство и животновъдство.  

5. Клуб Програмиране 

Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Програмиране и 

роботика - 1 група с 8 участници Ръководител: Димитър Георгиев Ангов, Ръководител на 

направление ИКТ. 

6. Клуб  Тийнкомеди 

Тематична област: Изкуство и култура, Тематична подобласт: сценични и танцови 

изкуства- 1 група с 13 участници. Ръководител: Гинка Георгиева Дзимбова, Старши Учител по 

български език и литература. 

7. Клуб Спортна стрелба  

Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Индивидуални спортове- 1 група с 14 

участници. Външно юридическо лице – Стрелкови клуб "Санел-Сандански" 

,  Ръководител: Васил Николов Попов – треньор по спортна стрелба.  



8. Клуб Волейбол,Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове - 

1 група, с 12 участници. Ръководител: Илиян Любчов Панчев външно физическо лице, учител 

по физическо възпитание и спорт; 

9. Клуб  ”Учебна компания , Тематична област: Технологии, Тематична 

подобласт: Предприемачество , Тип: Дейност по интереси- 1 група с 15 участници. 

Ръководител: Наталия Стойчева Костадинова – старши учител по теория, направление 

Администрация и управление. 

10. Клуб Млад готвач-Тематична област: Екологично образование и здравословен начин 

на живот, Тематична подобласт: Хранене и здраве- 1 група с 26 участници. Ръководител: 

Елена Кръстева Кацарска – старши учител по теория, направление храни и напитки.  

 

ІІ. Ръководителите на групи да изготвят времеви график с разпределение на темите в срок 

до 26.10.2020 г. и да го качат в системата на електронния дневник. Заниманията по интереси 

да се провеждат извън часовете по учебен план и/или в почивни дни и ваканции по 2 или 3 

часа седмично по броя на учебните седмици – общо 72 часа до 30.06.2021 г. 

ІІІ. На ръководителите на групи да се заплаща според допълнително споразумение, за 

всеки реално отработен час след подаване на месечна декларация. 

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

счетоводител и касиера на училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта осъществява директора на училището.  

      

                                             
 
       Директор:  

                                                                      /Емил Терзийски/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З  А  П  О  В  Е  Д   № 12-138 
от 25.10.2019 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.), Раздел IX от ВПРЗ, както и решение на 

педагогическия съвет – протокол № 1 от 10.10.2019 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Занимания по интереси в ЗПГ „Климент Тимирязев“ – гр.Сандански на учебната 

2019/2020 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните ръководители, както 

следва:  

1. Клуб Превърни книгата във филм 

Ръководител: Катя Иванова Петкова – старши учител по Български език и литература . 

2. Клуб Приятели на библиотеката 

Ръководител: Ася Николаева Бакърджиева, Учител по български език и литература, 

Библиотекар в ЗПГ. 

3. Клуб Благородно сърце 

Ръководител: Снежана Николаева Маламова – старши учител по теория, направление 

Администрация и управление.  

4. Клуб Фотография, видео и дигиталната им обработка 

Ръководител: Димитър Георгиев Ангов, Ръководител на направление ИКТ. 

5. Клуб Фотография  

Ръководител: Иван Валериев Стоилов, Старши учител по теория и практика на професията 

в направление Администрация и управление.  

6. Клуб Здраве от природата 

Ръководител: Наталия Стойчева Костадинова – старши учител по теория, направление 

Администрация и управление.  

7. Клуб Доброволец 

Ръководител: Красимир Радоев Митрев – учител по теория, направление Администрация и 

управление.  

8. Клуб Технологии в аранжирането 

Ръководител: Людмила Иванова Каратанчева – учител по теория, направление 

градинарство.  

9. Клуб Млад майстор -млекар 

Ръководител: Димитринка Любенова Мешкова – учител по теория, направление 

растениевъдство и животновъдство.  

 



10. Клуб Програмиране/C#,Javascript/ 

Ръководител: Димитър Георгиев Ангов, Ръководител на направление ИКТ. 

11. Клуб  Тийнкомеди 

Ръководител: Гинка Георгиева Дзимбова, Старши Учител по български език и литература. 

12. Клуб Спортна стрелба  

Външно юридическо лице – Стрелкови клуб "Санел-Сандански" 

,  Ръководител: Васил Николов Попов – треньор по спортна стрелба.  

13. Клуб Волейбол  

Ръководител: Илиян Любчов Панчев външно физическо лице, учител по физическо 

възпитание и спорт; 

14. Клуб  ”Учебна компания -Бобан 

Ръководител: Красимир Радоев Митрев – учител по теория, направление Администрация и 

управление.  

 

 



З  А  П  О  В  Е  Д   № 11-571 
от 18.02.2019 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.), Раздел IX от ВПРЗ, както и решение на 

педагогическия съвет – протокол № 6 от 22.01.2019 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Занимания по интереси в ЗПГ „Климент Тимирязев“ – гр.Сандански   за Втория учебен 

срок на учебната 2018/2019 г. по брой на групите и участниците в тях и съответните 

ръководители, както следва:  

1. Клуб Волейбол - Ръководител: Костадин Стефанов Митрев,старши учител по 

физическо възпитание и спорт; 

2. Клуб Фотография, видео и дигиталната им обработка,  

Ръководител: Димитър Георгиев Ангов, Ръководител на направление ИКТ. 

3. Клуб Превърни книгата във филм 

- Ръководител: Катя Иванова Петкова – старши учител по Български език и литература . 

4. Клуб Учебна компания в ЗПГ 

-  Ръководител: Даниела Георгиева Коюмджиева – старши учител по теория, направление 

Администрация и управление . 

5. Клуб Мажоретен състав в ЗПГ 

Ръководител: Петранка Михайлова – Психолог в ЗПГ , . 

6. Клуб Управление на картинг 

Ръководител: Йордан Стоянов Ангелов – старши учител по теория, направление «Моторни 

превозни средства, кораби и въздухоплаване». 

7. Клуб Здраве от природата 

Ръководител: Наталия Стойчева Костадинова – старши учител по теория, направление 

Администрация и управление.  

8. Клуб Доброволец 

- Ръководител: Красимир Радоев Митрев – учител по теория, направление Администрация 

и управление.  

9. Клуб Програмиране/Web дизайн/ 

Ръководител: Димитър Георгиев Ангов, Ръководител на направление ИКТ. 

10. Клуб Кулинарно изкуство и здравословно хранене - група 1 

. Ръководител: Мария Кръстева Удева – старши учител по теория , направление 

Хранителни технологии. 

11. Клуб Кулинарно изкуство и здравословно хранене - група 2 

Ръководител: Елена Кръстева Кацарска – старши учител по практика , направление 

Хранителни технологии. 

12. Клуб Спортна стрелба  

Ръководител: Васил Николов Попов – треньор по спортна стрелба.  

13. Клуб Математика  

Ръководител: Мариана Ризова, старши учител по математика 

14.Клуб Религия 

Ръководител: Роза Иванова, старши учител по философски цикъл 

 

 


