
  

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 
 

 

През учебната 2020/2021г. в ПГМЕТ „“Стойчо и Кица Марчеви“ гр. 

Хасково  стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-

0001 „Подкрепа за успех“. 

Проектът е за подкрепа на  ученици, които имат затруднения с усвояване на 

учебното съдържание по различни предмети и слаба мотивация за учене. 

 Основната му цел е да се подпомогне равния достъп до качествено 

образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното 

образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и 

пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на 

потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно 

образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 

През учебната 2020/2021 г. в ПГМЕТ „“Стойчо и Кица Марчеви“ гр. 

Хасково  се сформираха  4 групи   за допълнително обучение по български 

език и математика и   2 групи за занимания по интереси. 

 

№ Програма  ръководител Брой часове 
 

Брой 
ученици 

Продължите
лност 

1 “ Грамотни днес“ 
Допълнително обучение 

по български език и 
литература 

Недялка Гумарова 70 часа  
 

5 
ученици 

21.10.2020 
 До  

24.06.2021 

2 Математика -10 
Допълнително обучение 

по 
математика 

Емилия  Бойдева  70 часа  
 

5 
ученици 

21.10.2020 
 До  

9.06.2021 

3 Математика -11 
Допълнително обучение 

по 
математика 

Пенка Янкова  70 часа  
 

5 
ученици 

19.10.2020 
До 

31.05.2021 

4 “Обичам българската 
писменост и словесност“ 
Допълнително обучение 

по български език и 
литература 

Иванка  Колева 70 часа  
 

5 
ученици 

21.10.2020 
 До  

30.06.2021 
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5 клуб „Волейбол“ 
Занимания по интереси 

 

Ангел  
Хаджиангелов  

70 часа  
 

15 
ученици 

20.10.2020 
 До  

25.06.2021 

6 Клуб по роботика 
 

Занимания по интереси 
 

Тони  Петев  70 часа  
 

15 
ученици 

16.10.2020 
 До  

8.03.2021 

 

Страницата на проект "Подкрепа за успех" може да намерите на адрес: 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

 

 

 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

