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ЗАПОВЕД   

№ РД – 10 - 1496 

Бургас/ 12.09.2019 г. 

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

образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

Методични обединения за учебната 2019/2020 година, техните председатели и 

членове, както следва: 

I. Методични обединения на учителите и класните ръководители в I клас 

Председател: Минка Динева – старши учител в начален етап на обучение, 

класен ръководител на Iа клас 

Членове: 

Цветелина Александрова - учител в начален етап на обучение, класен 

ръководител на Iб клас 

Цветелина Пенчева - учител в начален етап на обучение, класен ръководител на 

Iв клас 

II. Методични обединения на учителите и класните ръководители във II клас 

Председател: Димитринка Опанска – старши учител в начален етап на 

обучение, класен ръководител на IIв клас 

Членове:  

Маринка Янакиева - учител в начален етап на обучение, класен ръководител на 

IIа клас 

Анелия Танева - учител в начален етап на обучение, класен ръководител на IIб 

клас 

 

III. Методични обединения на учителите и класните ръководители в III клас 
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Председател: Пепа Борисова - старши учител в начален етап на обучение, 

класен ръководител на IIIв клас 

Членове:  

Александра Георгиева - учител в начален етап на обучение, класен ръководител 

на IIIа клас 

Станка Тракийска – старши учител в начален етап на обучение, класен 

ръководител на IIIб клас 

IV. Методични обединения на учителите и класните ръководители в IV клас 

Председател: Дарина Димитрова - старши учител в начален етап на обучение, 

класен ръководител на IVб клас 

Членове:  

Ани Петкова Бошнакова - старши учител в начален етап на обучение, класен 

ръководител на IVа клас 

Костадинка Петкова Янева - старши учител в начален етап на обучение, класен 

ръководител на IVв клас 

V. Методични обединения на учителите преподаващи по Български език и 

литература и Чужди езици 

Председател: Милена Дякова - учител в прогимназиален етап, учител по 

Български език и литература 

Членове:  

Йоана Сотирова Маринова - учител в прогимназиален етап, учител по 

Български език и литература 

 - учител в прогимназиален етап, учител по Английски език  

Венелина Стоева- учител в прогимназиален етап, учител по Английски език и 

Български език и литература  

Маргарита Георгиева – старши учител в прогимназиален етап, учител по 

Английски език 

VI. Методични обединения на учителите преподаващи по Математика, 

Информационни технологии, Природни науки и Обществени науки 
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Председател: Славка Кирилова Трънкова - старши учител в прогимназиален 

етап, учител по Математика, Информационни технологии 

Членове:  

Величка Момчилова учител в прогимназиален етап, учител по Математика, 

Информационни технологии 

Мариана Генова – учител в прогимназиален етап, учител по Математика 

Теменужка Веселинова Димитрова - старши учител в прогимназиален етап, 

учител по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология 

и ЗО и Човекът и природата 

Станка Маринова Йорданова - старши учител в прогимназиален етап, учител по 

История и цивилизация / Велин Димитров – заместник – учител в 

прогимназиален етап 

Дора Лазарова – старши учител в прогимназиален етап, учител по География и 

икономика и ИТ 

VII. Методични обединения на учителите преподаващи предмети от цикъл 

Изкуства и Спорт 

Председател: Бонка Христова Хрелева - старши учител в начален етап на 

обучение, учител по Физическо възпитание и спорт  

Членове:  

Анна Стоянова Маринова - старши учител в прогимназиален етап на обучение, 

учител по Музика 

Красимира Стоева Ибришимова – старши учител по Изобразително изкуство 

Александър Георгиев Бояджиев - учител в прогимназиален етапна обучение, 

учител по Физическо възпитание и спорт 

VIII. Методични обединения на учителите в групи за целодневна 

организация на учебния ден. 

Предеседател: Таня Найденова Найденова - старши учител в начален етап на 

обучение, учител в ЦДО 

Членове: 

Росица Николова - учител в начален етап на обучение, учител в ЦДО 

Силвия Джендова – старши учител в начален етап на обучение в ЦДО 

Гергана Иванова – учител в начален етап на обучението в ЦДО 

Йордан Русенов - учител в начален етап на обучение, учител в ЦДО 
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Калина Зафирова - учител в начален етап на обучение, учител в ЦДО 

Марияна Станкова - учител в начален етап на обучение, учител в ЦДО 

Гинка Дрешева – старши учител в начален етап на обучение, учител в ЦДО 

Ирина Пенкова - старши учител в начален етап на обучение, учител в ЦДО 

IХ. Задължения 

1. Изготвяне на План за дейността на МО 

срок: 12.09.2019 г. 

отговорник: Председателите на МО  

2. Плановете да се представят на директора за утвърждаване 

срок: 12.09.2019 г. 

отговорник: Председателите на МО 

3. Председателите и членовете на Методични обединения са длъжни да 

реализират минимум 2 сбирки всеки месец и да отразяват в протоколи 

протичането на срещата и взетите решения. Копие на протоколите да се 

предават на директора в срок до 3 дни след провеждане на заседанието. 

 4. В края на всеки учебен срок Председателите на МО изготвят доклад за 

извършената дейност през съответния период. Докладът се представя пред 

членовете на Педагогическия съвет.  

      Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за 

изпълнение! 

 

       Контрол по изпълнение на заповедта ще извършвам лично! 
 

Изготвил: 

Иванка Атанасова 

Технически секретар 

 

Мара Георгиева 

Директор 

 

 


