
 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

с. Черна гора, ул. „В. Левски” № 1, e-mail: oucgora@abv.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 114/ 20.10.2021г. 

 

На основание чл.259, ал.1, във връзка с чл.258, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл.9 от Указанията за изпълнение на дейностите по проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, утвърдени със Заповед                

№ РД 09- 238/ 30.01.2020г. на министъра на образованието и науката  

 

НАРЕЖДАМ: 

І. Сформирам училищен екип за организация и управление /УЕОУ/ на проекта на ниво 

училище и за техническото и финансово изпълнение на проекта както следва: 

    1. Координатор „ Организация и управление“ – директора на образователната 

институция. 

    2. Координатор „ Изпълнение на дейностите“ – г-жа Венелина Дечева- ЗДУД и 

координатор по чл.7 от Наредбата за приобщаващо образование. 

    3. Експерт „ Техническо и финансово изпълнение“ – г-жа Пенка Стойчева- главен 

счетоводител. 

 

ІІ. За координатора по ал. 2, т. 2 и на експертите по ал. 2, т. 3  от Указанията да се  сключат 

допълнителни споразумения по чл.119 от Кодекса на труда към основния трудов договор 

за длъжността, която заемат в училището с директора на училището, считано от 

20.10.2021г. 

 

ІІІ. Служителите, включени в УЕОУ, изпълняват задълженията по проекта в рамките на 

установеното работно време по основното си трудово правоотношение с училището. 

 

ІV. Лицата, включени в училищните екипи ( УЕОУ), не може да участват едновременно в 

дейности по управление и изпълнение на проекта и да получават възнаграждения за 

изпълнение на дейности по проекта като ръководители на групи, образователни медиатори, 

социални работници, кариерни консултанти и обучители. 

 

V. Съгласно чл.89, ал.11 от Указанията, разходите за организация и управление на 

проектните дейности на ниво училище се финансират с единна ставка в размер на 10 на сто 

от разходите за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 2 – 5, 7 и 8, изпълнявани от конкретното 

училище. Разходите по ал. 1 включват възнагражденията и осигурителните вноски на 

лицата от УЕОУ. 
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VІ. Директорът на училището разпределя разходите за организация и управление между 

членовете на УЕОУ чрез информационната система въз основа на въведени метаданни за 

индивидуалната часова ставка на лицата и максималния брой часове за съответната позиция 

за една учебна година. 

VІІ. Часовите ставки за работа по проекта се включват във Вътрешните правила за 

работната заплата. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

Анета Делчева 

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

с. Черна гора 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

    

    

    

    

 


