
№ по ред група                                                           
предметна област период на обучение училище домакин брой 

групи
брой 

участници
отговарящ 

експерт

1

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

27-29 май                            
2021 г.

СУ " Н. Й. Вапцаров", гр. 
Хаджидимово 1 11

Тодорова

2

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

01-03 юни                                    
2021 г.

Четвърто  ОУ "Св. св. 
Козма и Дамян",                                       
гр. Сандански

1 14

Тодорова

3

педагогически специалисти, 
които преподават по български 
език и литература, история и 
цивилизация, география и 
икономика, философия;

03-05 юни            
2021 г. 

Трето  ОУ "Братя 
Миладинови",                       
гр.Гоце Делчев

1 18

Цикловска

4

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

03-05 юни                  
2021 г.

ОУ "Св. св. Кирил и 
Методий", с. Места 1 12

Текерска

5

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

07-09 юни                     
2021 г. НУ "Яне Сандански", гр. 

Разлог
1 12

Цикловска



6

педагогически специалисти, 
които преподават по човекът и 
природата, биология и здравно 
образование, физика и 
астрономия, химия и опазване 
на околната среда;

07-09 юни            
2021 г.

Второ ОУ "Гоце Делчев",                       
гр. Гоце Делчев 1 13

Цикловска

7

педагогически специалисти, 
които преподават по български 
език и литература, история и 
цивилизация, география и 
икономика, философия;

07-09 юни                                   
2021 г.

XI ОУ "Хр. Ботев" , 
Благоевград 1 18

Цикловска

8

педагогически специалисти, 
които преподават 
информационни технологии и 
информатика;

07 - 09 юни                                     
2021 г.                     

СУ "Св. Паисий 
Хилендарски",                               
с. Абланица

1 16

Цикловска

9

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

09-11юни                                  
2021 г.

СУ "В. Левски",                               
с. Коларово 1 13

Цикловска

10

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

09-11 юни                                  
2021 г.

СУ "В. Левски",                            
с. Коларово 1 12

Цикловска

11

педагогически специалисти, 
които преподават по български 
език и литература, история и 
цивилизация, география и 
икономика, философия;

21 - 23 юни            
2021 г.

СУ "В. Левски",                    
с. Коларово 1 13

Текерска



12

педагогически специалисти, 
които преподават по български 
език и литература, история и 
цивилизация, география и 
икономика, философия;

21 - 23 юни            
2021 г.

СУ "Св. св. Кирил и 
Методий", гр. Белица 1 19

Текерска

13

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

21-23 юни                            
2021 г.

СУ "Св. св. Кирил и 
Методий",                              
гр. Якоруда

1 18
Атанасова

14

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

21-23 юни                                
2021 г.

ОУ "Св. Паисий 
Хилендарски", с. Баня 1 13

Атанасова

15

педагогически специалисти, 
които преподават по човекът и 
природата, биология и здравно 
образование, физика и 
астрономия, химия и опазване 
на околната среда;

23-25 юни                   
2021 г. ПГИТ "Проф. д-р Асен 

Златаров",                                         
гр. Петрич

1 17

Текерска

16

педагогически специалисти, 
които осъществяват 
подготовка на ученици за ДЗИ;

23-25 юни                   
2021 г. ПГИТ "Проф. д-р Асен 

Златаров", гр.  Петрич

1 12

Текерска

17

педагогически специалисти, 
които осъществяват 
подготовка на ученици за ДЗИ;

23-25 юни                   
2021 г. СУ " Н. Й. Вапцаров" , 

гр. Хаджидимово

1 13

Текерска



18

педагогически специалисти, 
които преподават учебни 
предмети по професионална 
подготовка.

23-25 юни                   
2021 г.

Професионална гимназия 
по транспорт,                      
гр. Разлог

1 15

Текерска

19

педагогически специалисти, 
които преподават по български 
език и литература, история и 
цивилизация, география и 
икономика, философия;

28-30 юни                                
2021 г.

Четвърто ОУ "Св. св. 
Козма и Дамян",               
гр. Сандански

1 19

Атанасова

20

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

28-30 юни                                
2021 г.

XI ОУ "Хр. Ботев" , 
Благоевград

1 12

Атанасова

21

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

28-30 юни                          
2021 г. СУ "Св. Кл. Охридски", 

с. Слащен

1 16

Атанасова

22

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

30 юни- 2 юли                   
2021 г. Второ ОУ "Гоце Делчев",                                

гр. Гоце Делчев
1 14

Атанасова

23

група от педагогически 
специалисти, които преподават 
в начален етап

30 юни-2 юли                   
2021 г. Второ ОУ "Гоце Делчев",                                                                    

гр. Гоце Делчев
1 20

Атанасова



24

педагогически специалисти, 
които преподават математика, 
информационни технологии и 
информатика;

07 - 09 юли                                     
2021 г.                     Трето ОУ "Братя 

Миладинови" ,                                          
гр.Гоце Делчев

1 18

Христова

25

педагогически специалисти, 
които преподават математика, 
информационни технологии и 
информатика;

07 - 09 юли                                     
2021 г.                     

ОУ "Св. Паисий 
Хилендарски", с. Баня 1 17

Христова

26

педагогически специалисти, 
които преподават математика, 
информационни технологии и 
информатика;

07 - 09 юли                                     
2021 г.                     

СУ " Н. Й. Вапцаров" , 
гр. Хаджидимово 1 16

Христова

27

педагогически специалисти, 
които преподават математика, 
информационни технологии и 
информатика;

07 - 09 юли                                     
2021 г.                     ПГМЕТ, гр. Петрич 1 17

Христова

28

педагогически специалисти, 
които преподават чужд език  

12-14 юли            
2021 г.

СУ "Св. св. Кирил и 
Методий",                                          
гр. Белица

1 13
Христова

29

педагогически специалисти, 
които преподават чужд език  

12-14 юли            
2021 г.

СУ "Св. св. Кирил и 
Методий",                                          
гр. Белица

1 14

Христова



30

педагогически специалисти, 
които преподават чужд език  

12-14 юли            
2021 г.

СУ "Св. св. Кирил и 
Методий",                                       
гр. Белица

1 15
Христова

30 450общо за област Благоевград


