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ОТЧЕТ 

 
 

за изпълнението на проекта по испански език по програмата на  НП на 

МОМН 

„С грижа за всеки ученик” – Модул „Осигуряване на  обучение на талантливи 

учениците за участие в ученически олимпиади” – испански език: ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас 

с  ръководители Наташа Павлова Тодорова и Таиче Родригес Ернандес 

 

 

 

 І. Изпълнение на програмата 

 

 За четвърта поредна година работим по този проект. Постигнатите резултати са 

нагледно доказателство за ползата от него. Участвайки в проекта отличните и 

талантливи ученици непрекъснато подобряват подготовката си, укрепват своята 

мотивираност и се изявяват в различни национални и международни конкурси и 

олимпиади в областта на испанския език и култура и, подпомагани и насочвани от 

учителите си, израстват като творчески личности. 

 

Основните цели за задълбочаване, усъвършенстване  и развитие на знанията и 

уменията по испански език, усъвършенстване на уменията за самоподготовка и 

самоусъвършенстване, динамично прилагане на придобитите знания от всички области 

за изпълнението  на най-разнообразни конкурсни задания и възпитаване в състезателен 

дух  и психическа издръжливост в условията на различни видове конкурси и 

олимпиади са изпълнени. 

 

Постижения:  

1. Стефани Цветкова, Васил Раков и Мартина Караколева от ХІІб получиха 

испански стипендии за постигнати отлични резултати в областта на испанския 

език и цялостното си обучение. 

2. Трима класирани за национален етап на Многоезичното състезание.  Мартин 

Васев от Хб участва в Националния кръг /6-то място/, Георги Русев и Стефан 

Радов от ХІб в същия ден, поради съвпадение в графика, се явиха на 

международния изпит  DELE B2 и го взеха с  много високи резултати. 

3. Трима участници в Международния конкурс  „Млади преводачи”, организиран 

от Съвета на Европа. 

4. От 22 класирани за областен кръг на  олимпиадата по испански език 15 са 

участници в проекта и 5 са ученици от VІІІ клас, с които се работи отделно, 

защото формално не могат да бъдат включени в групите. 

5. В  националния кръг на олимпиадата в гр. Плевен участваха Мартин Васев и 

Светлана Йорданова от Хб клас, Георги Русев и Стефан Радов от ХІб клас. 

6. Георги Русев, Стефан Радов и Моника Цветанова от ХІб клас, Мартин Васев,  

Светлана Йорданова,  Албена Ковачева  и Димитър Станимиров от Хб клас и 
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Ани Пишимарова от ІХб  клас участват в театралната трупа – ІІ място на 

Националния конкурс за ученически театър на испански език  и награда участие 

в ХІХ Европейски фестивал на ученическия театър на испански език във 

Варшава - Полша. 

7. 12 участници в общинския кръг на Националния конкурс за превод на 

художествена литература от испански на български език, 9 класирани за втори 

кръг, 3 на национален кръг /Стефан Радов, Георги Русив и Мартин Васев/.  

Стефан Радов е отличен с трета награда. Тримата са отличени с грамоти и 

публикация на техен превод. 

8. В Лингвистичното кенгуру за национален етап се класираха 8 ученици, 7 от тях 

работят в проекта. Това са Мартин Васев и Димитър Станимиров от Хб, Ани 

Пишимарова, Дарина Соколова и Лиляна Крекманова от ІХб, Георги Шумарски 

и Георги Йорданов от VІІІб. На 9 юни в София ще се проведе националния етап. 

 

ІІ. Изпълнение на бюджета 

 

Бюджетът в размер на 1 310.40 лева е изразходван в съответствие с утвърдения 

проект. 

1. За учебна дейност 1 008 лева. 

2. Административни разходи в размер на 302.40 лв. са направени за канцеларски 

материали /122.40 лв./, консумативи за принтер /80.00 лв./ и пътни  и дневни разходи за 

участниците в националния кръг на олимпиадата по испански език в гр. Плевен /100.00 

лв./, съгласно бюджета.  

За направените разходи има представени счетоводни документи. 

 

 

 

14.05. 2012 г. 

Наташа Тодорова 

Таиче Родригес 


