
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ” - гр.ГАБРОВО 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Със заповед № РД 09-1092/11.04.2019 година на Министъра на образованието и науката 

са определени училищата, които да участват в технически и финансови изпълнения и 

да извършват разходи по проект ВС05М20Р001-2.011 „Подкрепа за успех” финансиран 

от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 -2020 ). 

             Основна цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено 

образование чрез дейности за преодоляване на затрудненията в обучението и пропуски 

при усвояване на учебното съдържание, както и за развитието на потенциала и  

възможностите им за успешно завършване на средното образование и за бъдеща 

социална, професионална  и личностна реализация. 

            Работата по този проект ще продължи и през 2021/2022 учебна година. 

- Р. Стефанова- „ Да учим заедно български език и литература ”- 5 клас 

- Св. Борисов – „ Да бъдем грамотни ” – 7 клас 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

Работата по този проект ще продължи и през 2021/2022 учебна година. 

- Н. Недева- Клуб „ Дигитален свят ”- 6 клас. 

ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG 05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”.. 

- Ст. Чернокожева- „ Математика за напреднали ”- 2 клас 

- ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН МОДЕРЕН 

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ  

Наименование на артикула 

Слушалки за аутитизъм и др. комуникативни нарушения / 1 480.00 480.00 

Слушалки спец. за терапия за заекване 1 695.00 695.00 



Терапевтичен албум „ Корекция на езикови дефицити” 1 89.00 89.00 

Езикова работилница 1 156.00 156.00 

Комплект за речеви упражнения, Комплект за театър с кукли емоции 1 186.00 186.00 

Комплект математика 1 400.00 400.00 

Комплекти карти „Фонологични способности“ 1 100.00 100.00 

Печелившата четворка 1 450.00 450.00 

комплект логопедични сонди и шпатули; анатомични пинсети; лицев масажор, светоскоп комбиниран и др 1 50.00 50.00 

Мултифункционална кула, манипулативни игри и други игри 1 130.00 130.00 

Занимателно табло 1 190.00 190.00 

Дихателна логопедична игра Турбино 1 43.00 43.00 

Дъски за стена - манипулативна, комплект 6 бр 1 253.00 253.00 

Логопедично огледало професионално 

 
1 300.00 300.00 

Работи се по проекта за извънкласна   дейност по Наредба за приобщаващото 

образование приета с Постановление № 232 на Министерски съвет от 2017 година в 

начален и прогимназиаленн етап, който ще продължи и през 2020/2021 учебна година 

както следва: 

            - С. Янева- „ Да си грамотен е модерно ”- 1 клас 

- В. Николова- „ Вълшебството на буквите ” – 1 клас 

      - Г. Данаилова- „ Религия и ценности ”- 5,6 клас 

- Т. Герова- „ Театрална работилница ”-3 клас 

- П. Гутова – „ Хармония и стил по М.Монтесори ”- 5 клас 

 

РЕШЕНИЕ No 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните 

училища в Република България за учебната 2021/2022 година; Oбн., ДВ, бр. 62 от 

27.07.2021 г.  

На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. Под № 140 е училище” Христо Ботев”- Габрово 

 

През 2021 / 2022 година иновацията е – 3 клас Руски език/ 5 клас Английски език  –

Обърната класна стая чрез дискусии, диалози и симулации в житейски ситуации 

 

 

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ 

 

Обзавеждане на трети нов компютърен кабинет за провеждане на часовете по 

„Компютърно моделиране“ 3 и 4 клас 


