
                                                                Приложение №9 
 
 

СПИСЪК 
на пътуващите учители за бюджетната 2015 година 

                                                                                                       
 
На основание чл.40 в от Закона за народната просвета, чл.40 ал.1 и ал.2 от 
Постановление № 8 от 16.01.2015 година за изпълнение на Държавния 
бюджет на Република България за 2015 година 
   
І.СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”  
1.Мария Гаджева – начален учител 
2.Радка Георгиева- учител по английски език 
 
ІІ. ОУ”П-р д-р Асен Златаров” 
1.Емилия Керемедчиева 
2.Николина Попсавова –  
 
ІІІ.VІІ  СОУ”Отец Паисий” – Смолян 
1.Радка Симеонова- учител по бълг.език и литература 
 
ІV.ПМГ”Васил Левски” – Смолян 
1.Мария Симидчиева –Канева – учител 
 
V.ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Арда 
1.Дора Макакова – учител по бълг.език и руски 
2.Невена Елева – учител по биология и химия 
3.Адреяна Селинска- учител по история 
 
VІ.ОУ”Стою Шишков”- с.Търън 
1.Елена Стоева – учител по математика и физика 
2.Шинка Чаушева – начален учител 
3.Кина Невенова – старши възпитател 
4.Фани Гаджалова - старши начален учител 
5.Стефанка Пампорова- старши учител по бълг.език и литература 
6.Веселин Роданджиев – старши възпитател 
 
VІІ.ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”- с.Момчиловци     
1.Катя Рангелова  - старши учител 
2.Красимир Арсов – учител по английски език  
3.Мая Иванова – възпитател 
4.Мария Шукерова – начален учител 



 
 
VІІІ. ОУ”Н.Й.Вапцаров”- с.Широка лъка 
1.Марияна Величкова- учител по бълг.език и английски 
2.Мария Йорданова– старши учител по бълг.език и руски 
3.Дарина Стойкова – старши учител по история и география 
 
IХ.ОУ” Св.Св.Кирил и Методий”- с.Смилян 
1.Мария Кирякова – старши възпитател 
2.Милка Чилингирова –старши възпитател 
3.Людмил Ловчалиев – старши учител по физика 
4.Людмил Стоянов –старши учител по информатика и математика 
5.Милена Боркова- възпитател 
6.Виолета Кьоргогова- учител по бълг.език 
 
Х.ОДЗ №4 ”Радост” – с.Ряка 
1.Кина  Славчева– детски учител 
 
ХІ.ЦДГ”Детелина”- Широка лъка 
1.Стефка Каранлъкова- детски учител 
 
ХІІ.ЦДГ”Русалка”  – Търън 
1.Добринка Вълчева  – детски учител 
 
 
     Компенсирането на част от разходите за пътуване на учителите да се 
разпределя съгласно разчетените и предоставени допълнителни средства от 
централния бюджет , но не повече от 85 %. При евентуална промяна на 
лицата посочени в списъка с право на компенсиране на пътните разноски да 
се ползва новоназначения на същата длъжност служител. 
 


