
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ 
град Сандански, бул. “Свобода”12 

тел: директор: 0746/3 20 55, секретар: 3 03 52; e-mail: highschool_iane_sandanski@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 73/ 10.10.2022г. 

На основание чл.258 , ал1 чл.259 , т.1, от Закон за предучилищното и 

училищното образование  и във връзка с Наредбата за приобщаващото 

образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. 

(ДВ, бр. 86 от 2017 г.) и Постановление № 289 от 12.12 2018 година за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Групи за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващото 

образование при ПГ „Яне Сандански“, град Сандански  и техните ръководители 

за учебната 2022/2023 година както следва: 

1.“Млад творец“с ръководител  Силвия Калинова Николова учител по български 

език и литература 

2.“Сръчни ръце“ с ръководител   Кристина Димитрова Барутчиева  - ресурсен 

учител 

3.“Млад фотограф“ с ръководител  Красимир Атанасов Давидов - старши учител 

по изобразително изкуство. 

4.“Математическа логика“ с ръководител   Блага Фросчева Чобанова - старши 

учител по математика и информатика и информационни технологии 

5.“Дигитален свят“ с ръководител с ръководител  Петранка Димитрова Янева- 

учител по информатика и информационни технологии 

6.“Предприемачеството на света“ с ръководител Евелина Иванова Ташева - 

старши учител по предприемачество 

7.“Творческо писане“ с ръководител с ръководител  Полина Славова Чепилова - 
учител по български език и литература 

8.“Офис специалист“ с ръководител с ръководител  Боряна Христова Пензова - 

учител по информатика и информационни технологии 

 

          Заповедта да се сведе до знанието на  ръководители на групите по занимания 

по интереси по  Наредбата за приобщаващото образование. 

           Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Весела Тасева-зам. 

директор по УД. 

 

                                                           ДИРЕКТОР:   

                              / n/ 
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           ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ 
град Сандански, бул. “Свобода”12 

тел: директор: 0746/3 20 55, секретар: 3 03 52; e-mail: highschool_iane_sandanski@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 74 / 10.10.2022г. 

На основание чл.258 , ал1 чл.259 , т.1, от Закон за предучилищното и 

училищното образование  и във връзка с Наредбата за приобщаващото 

образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. 

(ДВ, бр. 86 от 2017 г.) и Постановление № 289 от 12.12 2018 година за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

УТВЪРЖДАВАМ: 

График на групи за занимания по интереси по „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ при ПГ „Яне Сандански“, град Сандански  за първи срок на  

учебната 2022/2023 г. 

     Група          Ръководител          график Класна стая при 

ПГ „Яне 

Сандански“ 

“Млад творец“ Г-жа Николова От 11.10.2022г.  

до 15.06.2023г. 

 

Кабинет  

203 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

“Сръчни ръце“ Г-жа Барутчиева от14.10.2022г.  

до 09.06.2023г. 

 

Ресурсен кабинет  

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

“Млад фотограф“ Г-нДавидов От 21.10.2022г.  

до 30.06.2023г. 

 

Компютърен 

кабинет  207 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

“Математическа 

логика“ 

Г-жа Чобанова От 20.10.2022г.  

до 15.06.2023г. 

 

Кабинет  

401 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

“Дигитален свят“ Г-жа Янева От 20.10.2022г.  

до 15.06.2023г. 

 

Компютърен 

кабинет  207 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

mailto:highschool_iane_sandanski@abv.bg


“Предприемачеството 

на света“ 

Г-жа Ташева От 17.10.2022г.  

до 20.06.2023г. 

 

Кабинет  

201 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

“Творческо писане“ Г-жа Чепилова От 19.10.2022г.  

до 21.06.2023г. 

 

Кабинет  

301 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

“Офис специалист“ Г-жа Пензова от19.10.2022г.  

до 21.06.2023г. 

 

Компютърен 

кабинет  305 

от 11:30ч. 

до 12:50ч. 

 

 

                                                           ДИРЕКТОР: 

                              / n/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


