
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището 

 привлекателно за младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

1 

 

 
Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност  

по проект  УСПЕХ 

АТЕЛИЕ ЗА РЕКЛАМА 

 

 
 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от ИИД Дигитални компетентности – използване на електронните 

средства в дейността, обработка на информация, използване не 

мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, 

съхранява и представя информация 

6 Форма ателие 

7 Тематично направление „ Ателие за реклама” 

8 Учител/ръководител – име, фамилия; 
специалност 

 

Биляна Касабова 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство 

9 Брой ученици Общ брой: 15                            В това число в риск 

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не 

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не 

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 
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Приложение №2 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

2 

 

 
Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност 

по проект  УСПЕХ  

 

АЗ И МОЯТ ГРАД – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ 
 
 
 
 
 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от ИИД Умения за самостоятелно учене и събиране на информация 

6 Форма клуб 

7 Тематично направление „ Аз и моят град – минало, настояще и бъдеще” 

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

Пламен Добрев 
Български език и   история 

9 Брой ученици Общ брой: 13                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 

 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището 

 привлекателно за младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

3 

 
 
 
 

Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност 
по проект  УСПЕХ 

 

ЕСТЕТИКАТА В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО 
 

 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от ИИД Хуманитарни науки 

6 Форма клуб 

7 Тематично направление „Естетиката в живота и творчеството” 

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

Евгений Тотев 
Философия 

9 Брой ученици Общ брой: 15                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 
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Приложение №2 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

4 

 
 
 
 

Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност 
по проект  УСПЕХ 

 

MЛАД ЕЛЕКТРОНЧИК 

 

 
1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от ИИД Математическа грамотност и базови познания в областта на 
науките и технологиите 

6 Форма клуб 

7 Тематично направление „Mлад електрончик” 

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

Здравка Паскова 
Слаби токове 

9 Брой ученици Общ брой: 15                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 
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Приложение №2 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

5 

 
 

 
Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност по 

проект  УСПЕХ 

 

 

МОИТЕ  ПРАВА 

 
 

 
 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от 
ИИД 

Граждански компетентности – форми на поведение за 

успешно участие в социалния живот,разрешаване на 

конфликти . 

6 Форма Клуб 

7 Тематично направление „Моите  права „  

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

Снежана Илиева 
Педагогически съветник 

9 Брой ученици Общ брой: 15                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 
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Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност 
по проект  УСПЕХ 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСПОРТА 

 
 
 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от 
ИИД 

Предприемачество 

6 Форма клуб 

7 Тематично направление „Предприемачество в транспорта” 

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

инж.Христо Христов  

Транспортна техника и технологии 

9 Брой ученици Общ брой: 15                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 
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Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност 
по проект  УСПЕХ 

 

СТУДИО ЗА ДИЗАЙН И РЕКЛАМА 
 
 
 
 
 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от ИИД Дигитални компетентности – използване на електронните 

средства в дейността, обработка на информация, 

използване не мултимедийни технологии с цел да се 

извлича, оценява, съхранява и представя информация 

6 Форма студио 

7 Тематично направление „ Студио за дизайн и реклама” 

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

Иван Димитров 

Педагогика на обучението по изобразително изкуство 

9 Брой ученици Общ брой: 15                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 
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Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност 
по проект  УСПЕХ 

 
 

РАКЕТОМОДЕЛИЗЪМ 

 
 
 

1 Област: Варна 

2 Община/Район: Варна 

3 Населено място: Варна 

4 Училище ПТГ-Варна 

5 Наименование на областта от ИИД Математическа грамотност и базови познания в областта 

на науките и технологиите 

6 Форма клуб 

7 Тематично направление „ Ракетомоделизъм ,, 

8 Учител/ръководител – име, 
фамилия; специалност 

 

Петър  Иванов 
История  и география 

9 Брой ученици Общ брой: 13                            В това число в риск  

10 Организация на провеждане Седмично   да                        Модулно  не                  

11 Брой часове 68 

12 Период на провеждане През учебната година   да      Ваканции не                  

13 Съответствие на тематичното 
разпределение с проектните 

изисквания - да не се дублира 
учебното съдържание 

Да 

 
 
 
 


