
Уважаеми директори и учители, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн среща посветена на 

развитието на сектор „Образование”. 

През изминалия управленски мандат приоритет номер 1 за ПП ГЕРБ беше 

именно този сектор.  

Така ще бъде и през следващите 4 години, ако българските граждани ни 

подкрепят. 

Мотивирани сме да продължим да защитаваме растежа на 

възнагражденията на учителите, новите инвестиции в инфраструктура и 

иновативни програми. 

Искаме да чуем и вашите препоръки, да споделите опит и да намерим 

заедно най-добрата формула за крайната ни цел – още по-добри резултати 

на българската образователна система. 

Молим да поканите и други педагогически специалисти да участват в 

срещата.  

Ще ви очакваме на 26 март, петък, от 18.00 ч. в интернет на адрес: 
https://mebg.webex.com/mebg/j.php?MTID=ma1eaae44365aadb6026685a1c0f11428 

Поканени, за вземат отношение в срещата, са: 

Асим Адемов – Евродепутат, член на Комисията по култура и образование 

в ЕП 

Деница Николова – Зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството, кандидат за народен представител 

Ивелина Василева – Председател на Комисията по околната среда и 

водите в 44-тото Народно събрание, кандидат за народен представител 

Ася Пеева – Член на Комисията по образованието и науката, кандидат за 

народен представител 

Проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – 

Бургас, кандидат за народен представител 

Йорданка Ананиева – Зам.-кмет образование, здравеопазване, социални и 

младежки политики в Община Бургас 

Инж. Виолета Илиева – Началник на РУО-Бургас 



 

Тема: Актуални политики в сферата на образованието 

Дата: 26.03.2021 г. (петък) 

Място: Online платформа Webex 

Начален час:18.00 ч.  

 

ПРОГРАМА 

 

18.00 ч. – Откриване на дискусията 

*Модератор на събитието – проф. Севдалина Турманова  

18.10 ч. Асим Адемов: „Еразъм“ + и предизвикателствата пред 

образованието в онлайн среда 

18.15 ч. Деница Николова: Еврофинансиране и възможности за 

образователните институции 

18. 20 ч. Ивелина Василева: Кампания „Яко е да си еко“ влиза в училище 

18.25 ч. Ася Пеева: Увеличение на заплатите в сектор „Образование“ като 

приоритет за следващите 4 г. 

18.30 ч. Жечо Станков: Енергийната ефективност в учебни заведения - 

очаквания и възможности 

18.35 – Дискусия  

 

За въпроси: Деница Георгиева – тел.  0889441716  

Христиана Димитрова - тел.  0884800169 

 


