
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ”

 ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ



Eвропейската програма “Интелигентна 
енергия за Европа”

договор № IEE/09/763/SI2.558302



EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

 “Обучителни курсове за инсталатори на 
маломощни системи от възобновяеми 
енергийни източници върху сгради”,  
номер на договора № 
IEE/09/763/SI2.558302. 





EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ”

е партньор в консорциум от 7 държави по 
проект Install+RES на 

Eвропейската програма “Интелигентна 
енергия за Европа” за периода 2010-2013 

година



EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

 Име на проекта: “Обучителни курсове за 
инсталатори на маломощни системи от 
възобновяеми енергийниизточници 
върху сгради”,  номер на договора № 
IEE/09/763/SI2.558302.



EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

 Резултати: Проведени са 9 обучителни 
Install+RES курса за квалифициране и 
сертифициране на първите в България 167 
инсталатори на маломощни системи от ВЕИ: 
инсталатори на фотоволтаици, на 
солартермични системи, на термопомпи и на 
системи от биомаса с растителен произход.

 Отговорно лице: Директор на СПГЕ - инж. 
Иглика Неделчева 



EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

 Проектът се реализира в съответствие с 
изискванията на Директива 2009/28/ЕС, 
която популяризира използването на 
енергия от възобновяеми източници и 
определя квалификационните изисквания за 
инсталаторите за съответни ВЕИ в пет 
страни-членки на Европейския съюз –
България, Гърция, Италия, Полша и 
Словения.



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИРЕ РЕСУРСИ” 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИРЕ РЕСУРСИ” 
2007-2013

 Схема: BG051PO001-4.3.05 „Развитие на 
професионалното образование и 
обучение в сътрудничество с 
работодателите”

 Договор: BG051PO001-4.3.05-0035; 
продължителност: 16 месеца 
/от 13.08.2013г. до 31.12.2014г./



ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИРЕ РЕСУРСИ” 
2007-2013

 Име на проекта: „Развитие на 
професионалното образование и 
обучение в СПГЕ в сътрудничество с 
работодателите”

 Бенефициент: СОФИЙСКА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ”



 Резултати: Актуализиране на училищни 
учебни програми за СИП по ИТ; 
изграждане на Образователен парк и 
Тестов център за Microsoft обучения

 Проектът е на обща стойност:  106 829,73
лв 

 Координатор на проекта: ст. учител ПП 
Красимира Иларионова

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИРЕ РЕСУРСИ” 
2007-2013



ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 
„Да направим училището

привлекателно за младите хора”



ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището
привлекателно за младите хора”

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ”

участва в 
тригодишен проект 

“Училище за Себеутвърждаване и 
Подготовка към Европейски Хоризонти” 

/УСПЕХ/



ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището
привлекателно за младите хора”

 Номер на проекта: 
BG051PO001-4.2.05-0001

 За учебната 2013-2014г. в СПГЕ са 
сформирани 25 училищни клуба с общо 
247 ученика

 Бюджет на проекта за 2013/2014г.:  
47 950.00 лв. 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
„Да направим училището
привлекателно за младите хора”

 Очаквани резултати: Ефективно и 
занимателно осмисляне на  свободното 
време на учениците с интересни теми от 
живота  и професионалната им 
подготовка

 Координатори на проекта: 
Малина Иванова и Петя Анкова



"УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО“
ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.05 



ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.05 
"УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО"

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА 
„Джон Атанасов”

участва в проект "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 
СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО"
Номер на проекта: BG051PO001-3.2.05



ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.05 
"УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО"

Проектът се осъществява от Министерство 
на образованието и науката 

с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз”



ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.05 
"УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА 
ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО"

 Очаквани резултати: СПГЕ е училище 
определено за апробиране на модела на 
инспектиране за учебната 2013/2014 
година

 Координатор на проекта: 
Гл. учител по ООП – г-жа Юлия Симеонова



ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“



ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЕЛЕКТРОНИКА 

„ДЖОН АТАНАСОВ”
участва в проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“



ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 

 Брой сертифицирани ученици през 2013г.: 
53 ученици, провели 240 часа учебна 
практика във фирма-партньор



ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 

 Фирми-партньори на СПГЕ по проекта: 

СУ „Св. Климент Охридски”; 
ТУ- София; 

”СОФИЯ КОННЕКТ” ЕООД; 
„Ексес Софтуер” АД;  
„ЕС ЕС КОНСУЛТ 88”; 

„Локална мрежа-Студентски град” - сдружение с нестопанска цел

 Бюджет на проекта за 2013/2014г.:  19 345, 41 лв. 
 Координатор на проекта: ст. учител по ПП - инж.Славка 

Бостанджиева



Европейска програма за професионално 
обучение „Леонардо да Винчи”

ПРОЕКТ „МОБИЛНА ПРАКТИКА В 
НЕМСКА КОМПАНИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ”

договор № 2012-BG1-LEO01-06797



Проект „Мобилна практика в немска компания 
в областта на възобновяемите енергийни 
източници”

 Проект „Мобилна практика в немска компания 
в областта на възобновяемите енергийни 
източници”

 Договор № 2012-BG1-LEO01-06797

 Инициатор: Българска фотоволтаична асоциация 
/БФА/

 Изпращаща организация: Софийска 
професионална гимназия по електроника „Джон 
Атанасов”



Проект „Мобилна практика в немска компания 
в областта на възобновяемите енергийни 
източници”

 Резултати: 
Проведена триседмична ПРАКТИКА за 20 
ученици с двама придружаващи учители  
инж. Дзана Иванова и г-жа Ганка Стойчева 
в гр. Дрезден, Германия, в периода от 
02.06.2013г. до 22.06.2013г.

 Проектът е на обща стойност: 45 960 лв



Проект „Мобилна практика в немска компания 
в областта на възобновяемите енергийни 
източници”

За последните десет години Софийска 
професионална гимназия по електроника 
„Джон Атанасов” е инициатор на осем 
проекта по Европейската програма за 

професионално образование “Леонардо да 
Винчи”, мярка “Мобилност” и мярка 

„Обмен”. 
Общият брой на участниците е 248 ученици 

и учители.



„Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
ефективна държавна образователна 

структура, допринасяща развитието за 
развитието на устойчиви градски ареали”



 Схема BG161PO001/1.1-02/2008
 Приоритетна ос 1: 

Устойчиво градско развитие
 Операция 1.1: Социална инфраструктура
 Договор за предоставяне на БФП 

BG161PO001/1.1-02/2008/001-8 
 Име на проекта: „Подкрепа за осигуряване на 

подходяща и ефективна държавна 
образователна структура, допринасяща 
развитието за развитието на устойчиви градски 
ареали”

Проектът се финансиран от Европейския фонд за регионално 
развитие

Инвестира във вашето бъдеще!



 Конкретен бенефициент – Министерство на 
образованието, младежта и науката

 Обща стойност на проекта – 2 385 833, 15 лв.
 Крайни бенефициенти са:  Софийска 

професионална гимназия по електроника 
„Джон Атанасов” /СПГЕ/, 
Професионална гимназия по екология и 
биотехнологии „Проф. Асен Златаров” /ПГЕБ/ и 
Професионална гимназия по 
механоелектротехника „Н.Й. Вапцаров” /ПГМЕ

Проектът се финансиран от Европейския фонд за регионално развитие
Инвестира във вашето бъдеще!



 Резултати за СПГЕ: СМР – топлоизолация 
основен корпус, 
основен ремонт ел. инсталация, 
ВиК.  

 Доставка на лабораторно оборудване за 
професионално обучение по   специалността  
„Възобновяеми енергийни източници”.

 Ръководител на екипа по проекта: 
Директор на СПГЕ „Джон Атанасов”
инж. Иглика Неделчева 

Проектът се финансиран от Европейския фонд за регионално развитие
Инвестира във вашето бъдеще!


