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ДО 

МИНИСТЪРА  

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПРОФЕСОР  ДПН  ТОДОР  ТАНЕВ 
 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР) 

 

Относно: Включването на експерти в работните групи по изготвянето 

на държавните образователни стандарти, съгласно чл.22 от 

Проектозакона за предучилищното и училищното 

образование. 

 

Уважаеми професор Танев, 

От името на АПГР Ви предлагаме в работните групи по изготвяне на 

Държавните образователни стандарти по чл. 22, ал.2 от Проектозакона за 

предучилищното и училищното образование, да бъдат включени следните 

специалисти в областта на географското образование: 
 

По т.3 – за учебния план – доц. д-р Марин Русев, преподавател по 

обществена география в СУ „Св. Климент Охридски“, Председател на АПГР; 

По т.4 – за учебното съдържание в общообразователната подготовка – 

Станислав Полименов, преподавател по География и икономика в Хуманитарна 

гимназия ХГ "Св. Св. Кирил И Методий", гр. Добрич, Регионален координатор 

на АПГР – клон Добрич; 

По т.5 – за учебното съдържание в профилираната подготовка – проф. д-р 

Стела Дерменджиева, преподавател по методика  на обучението по география 

във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

По т.8 – за учебното съдържание в гражданското, здравното и 

интеркултурното образование – докторант Невена Стоянова, нещатен 

преподавател по обществена география в СУ „Св. Климент Охридски“, 

Секретар на АПГР; 

 

 



 

АСОЦИАЦИЯ  НА  ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  ГЕОГРАФИ  И  РЕГИОНАЛИСТИ  (А П Г Р) 

ASSOCIATION   OF   PROFESSIONAL   GEOGRAPHERS   AND   REGIONALISTS   (A P G R) 

 

 

По т.9 – за оценяването на резултатите от обучението на учениците – доц. 

д-р Иван Дреновски, преподавател по природна география в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ – Благоевград, член на Управителния съвет на АПГР; 

По т.13 – за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала – 

Веселин Тодоров, председател на Асоциация "Българска книга"; 

По т.18 – за Организация на дейностите в училищното образование – Иво 

Райнов, преподавател по География и икономика в Гимназия за чужди езици 

„Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч, Председател на Регионален синдикат 

„Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Ловеч. 
 

Моля да приемете настоящото предложение като неразделна част от  

Писмото, с което предлагаме промяна в Наредба № 6 от 28 май 2001 г. във 

връзка с хорариума на учебния предмет „География и икономика“ ! 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 София, 

 08. 01. 2015 г. 

 

Доц. д-р Марин Русев, 

председател на Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти 
 

 

 


