МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СРЕДНО

УЧИЛИЩЕ

„СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ “
ГРАД ЯКОРУДА
адрес: ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 41, тел 07442 9235,9273,9224

sou_yakoruda@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 229-117 / 30.11. 2016 год.
На осн. чл. 259 ал.1 от ЗПУО във връзка със Заповед № РД 091072/10.08.2016 година на министъра на образованието и науката, чл. 14 ал.1 и ал.
2 т.12 от инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP0012.004-0004 ,,Твоят час “,
О П Р Е Д Е Л Я М:
I. За лице, което да отговаря за изпълнение на дейностите по финансово –
счетоводно обслужване на проекта ,,Твоят час “ в СУ ,, Св. св. Кирил и Методий
“ гр. Якоруда, считано от 01.11.2016 година до 14.09.2017 година – Кирил Босанов
– главен счетоводител.
II. Възнаграждението на същия определям в размер на 6 / шест / лева за
отработен астрономически час, включващо осигуровките за сметка на
осигуреното лице.
III. Със същия да се сключи допълнително споразумение на осн. чл. 119 от
КТ, считано от 01.11.2016 година до 14.09.2017 година.
IV. Задължавам лицето да спазва всички изисквания, произтичащи от
Инструкцията по проект ,,Твоят час “.
С настоящата заповед да се запознае лицето срещу подпис за сведение и
изпълнение.

Директор: ..............
/ Николай Хаджиценев /
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Запознат със Заповедта:
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