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 ЗАПОВЕД  

№ 354 / 27.01.2022 година 

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл.258, ал.1 от същия нормативен документ, чл.31 от наредба 

№ 15/22.07.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти във връзка с организация, подготовката и 

изпълнението на Договор №: 2021-1-BG01-KA122-VET-000030787 за участие в изнесена 

производствена практика, сектор „Професионално образование и обучение“, относно 

ключова дейност 1(КД1) – образователна мобилност„Европейски опит за реалистични 

професионални очаквания“по програма ЕРАЗЪМ + с Партньори:  Autofficina Tre 

Castelli, Vintage archè società cooperative sociale, Terra e Acqua Società Agricola Semplice и 

Място на провеждане на практиката: гр. Милано и гр. Сан Джулиа̀но Миланѐзе – 

Италия с Ползватели: 22 ученици от 10, 11 и 12 клас на Професионална гимназия – гр. 

Бяла 

УТВЪРЖДАВАМ : 

 

1.Заявление на кандидати за участие в изнесена производствена практика 

по програма ЕРАЗЪМ + 

2.ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ, която ще се проведе в 2 

етапа: 
 

Първи етап  

Показатели Брой точки 

Мотивационно писмо максимален брой точки 4  

Успех на ученика за учебната 2020/2021 

г. - не по нисък от 4.00  

оценката дава точките 

Годишна оценка по английски език за 

учебната 2020/2021  

оценката дава точките 

Неизвинени отсъствия за учебната 

2020/2021г.- максимален брой 10 

отсъствия 

 

Участие в извънкласни и извънучилищни 

мероприятия 

максимален брой точки 4 

 

   П Г          БЯЛА 
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Всеки кандидат трябва да подаде Формуляр-заявление за участие в подбора със 

съгласие на родител и Мотивационно писмо в срок до 14.02.2022г. чрез класния 

ръководител, който ги входира в училище в срок до 15.02.2022 г.. 

Резултатите от класирането на Първия етап ще бъдат обявени на 17.02.2022г. 

Втори етап  
 

Показатели Брой точки 

Допълнително обучение по Английски 

език – от 21.02.2022 г. до 10.03.2022 г. 

Тест по Английски език – 11.03.2022 г. 

максимален брой точки 4 (лошо -0 т., 

задоволително -1 т., добро -2 т., мн. 

добро -3 т., отлично - 4 т.) 

 

Тест по професионална подготовка- от 

14.03.2022 г. до 16.032022 г. 

максимален брой точки 4 (лошо -0 т., 

задоволително -1 т., добро -2 т., мн. 

добро -3 т., отлично - 4 т.) 

 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

          1.Комисия за подбор на 26 (двадесет и шест) кандидати  от Професионална 

гимназия град Бяла по професионално направление :  „ Производствени технологии – 

текстил, облекло, обувки и кожи“ (5 кандидати), професионално направление : „ 

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ (11 кандидати),  

професионално направление : „ Растениевъдство и животновъдство“ (5 кандидати)  и 

професионално направление : „ Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ (5 

кандидати)  за участие в изнесена производствена практика, сектор „Професионално 

образование и обучение“, относно ключова дейност 1(КД1) – образователна 

мобилност„Европейски опит за реалистични професионални очаквания“по програма 

ЕРАЗЪМ + с Партньори от Италия гр. Милано и гр. Сан Джулиа̀но Миланѐзе,    

Autofficina Tre Castelli, Vintage archè società cooperative sociale, Terra e Acqua Società 

Agricola Semplice , в състав : 

Таня Чавдарова – председател и членове Добромира Ангелова, Михаил Стефанов и 

Александър Генов. 

Комисия ще сумира точките от двата етапа и ще се извърши класирането на кандидатите 

в низходящ ред. 

Комисията класира 26 кандидата, от които 22 участват в изнесената практика и 4 

са резерв ( за всяка професия по един), както следва :  

-професионално направление :  „ Производствени технологии – текстил, облекло, обувки 

и кожи“ (4 участника и 1 резерва); 

- професионално направление : „ Моторни превозни средства, кораби и 

въздухоплавателни средства“ (10 участника и 1 резерва); 

-професионално направление : „ Растениевъдство и животновъдство“ (4 участника и 1 

резерва); 

- професионално направление : „ Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ (4 

участника и 1 резерва); 

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на сайта на училището и на 

информационното табло за проекта в срок до 18.03.2022 г. 

 

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на училището от администратора. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява директора . 

 



Адм. секретар, г-жа Ботева да сведе настоящата заповед до знанието на заинтере-

сованите лица за сведение, изпълнение и контрол. 

 

 

ПЛАМЕН ВЕЛЕВ 

ДИРЕКТОР ПГ-БЯЛА 

 

 

Запознати с настоящата заповед : 

№ по ред име, презиме, 

фамилия 

длъжност подпис 

1 
Галя Иванова 

 Попова 
Старши учител 

 

2 
Мая Христова  

Денева 
Главен счетоводител 

 

3 
Валентина Христова 

Стоянова 
Учител 

 

4 
Милен Петров  

Стойчев 
Учител 

 

5 
Тодорка Димитрова 

Николаева 
Старши учител  

 

6 
Светослав Емилов 

Ясенов 
Старши учител  

 

7 
Неделчо Пейчев 

Неделчев 
Старши учител 

 

8 
Таня Георгиева 

Чавдарова 
Старши учител 

 

9 
Добромира Ангелова 

Ангелова 
Учител 

 

10 
Александър Генов 

Йорданов 
Учител 

 

11 
Михаил Василев 

Стефанов 

Ръководител на УЦ   

12 
Кремена Пенева 

 Ботева 
Административен секретар 

 

 

 
 


