
Справка за проекти и национални програми, по които се е работило в 

НПГГС „Христо Ботев” - Велинград през учебната 2017 / 2018 година 

1. „Твоят час” – проект ориентиран до голяма степен към включване на 

учениците в дейности по интереси и към развиване на способностите на им, 

чрез което да се провокира тяхната креативност, творческо мислене и 

усъвършенстване на професионалните им умения. 

 Сформирани пет клуба, от които 4 са по интереси, а 1 е за ученици 

с обучителни интереси 

№ Име на клуба Тип занимание Брой 

 ученици 

Ръководител клуб 

1 Литературно слово Занимание по 

интереси 
15 Марина Богданова 

2 Наслука Занимание по 

интереси 
25 инж. Филип Устабашиев 

3 Спорт и туризъм Занимание по 

интереси 
23 Димитър Муртин 

4 Училище за театър Занимание по 

интереси 
22 Недялка Стефанова 

5 Флора и фауна Обучителни 

затруднения 

8 инж. Ирина Ачева 

 

2. Национална програма към МОН - Модул „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“, Дейност 2 „Модернизиране на учебното 

съдържание“ – разработване на УУП / училищни учебни планове/ за 

професионално направление код 623 „Горско стопанство”. 

 Работили по програмата: инж. Стефан Шулев, инж. Надежда 

Ганчева и инж. Ася Линчева 

3. Проект по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз за „Изграждане на 

практически компетенции за устойчиво управление на горите“ с ръководител 

инж. Стефан Шулев. В тази връзка през месец юли, 2018 година група от 20 

ученика за период от 30 дни бе в Испания. Ръководители на групата бяха инж. 

Надежда Ганчева – заместник директор на гимназията и г-жа Ирина Аврамова – 

учител по английски и френски език, а партньор от испанска страна бе 

европейския център СТЕП, който е специализиран в професионалното 

консултиране, провеждане и сертифициране на стажантски програми в почти 

всички сектори на икономиката. 

 

                                                                Изготвил: инж. Надежда Ганчева - ЗДУПД 
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