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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, 
СЕЛО КОРТЕН, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 

 

 
З А П О В Е Д 

№ РД-09- 36/11.10.2019 г. 
 

 

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

образование, и във връзка със Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра 

на образованието и науката, с определени училища, които да участват в 

техническо и финансово изпълнение и да извършват разходи по проект 

BG05M2OP001-2.011 ,,Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма 

,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

I. Ръководители на групи за изпълнението на дейности по проект 

BG05M2OP001-2.011 ,,Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма 

,,Наука и образование за интелигентен растеж“  за  преодоляване на обучителните 

затруднения  в Основно училище "Петко Рачев Славейков", село Кортен, общ. 

Нова Загора, за учебната 2019/2020 година, както следва: 

 

1. Група по Български език и литература (I-IVклас) 

 5 ученика  

 Ръководител на група – Ивелина Данчева  

 График за провеждане на дейностите - от 22.10.2019 година до 

02.06.2020 година 

 Час за провеждане - от 16:00 часа 

 

2. Група по Математика (V-VII клас) 

 5 ученика  

 Ръководител на група – Ради Калинов  
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 График за провеждане на дейностите - от 24.10.2019 година до 

04.06.2020 година 

 Час за провеждане - от 16:00 часа 

 

3. Група по Български език и литература (V-VII клас) 

 5 ученика 

 Ръководител на група – Стела Стоянова 

 График за провеждане на дейностите - от 29.10.2019 година до 

23.06.2020 година 

 Час за провеждане - от 16:00 часа 

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично! 
 

 

 

 

 

Боянка Славова 
Директор на ОУ "П. Р. Славейков" – с. Кортен 
 


