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Професионална гимназия по механотехника и               

електротехника “М.В.Ломоносов”- град Добрич 

  

 
                                     З А П О В Е Д 

№ 142 

 Добрич, 25. 11. 2016 г. 
 

                     На основание чл.259 (1) от  ЗПУО, във връзка с чл. 38 от  Инструкция за 

изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите 

на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) и във връзка  с протокол на ПС на ПГ по 

МТЕ „М. В. Ломоносов“ № 1/10.10.2016г  

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

      1.   Ръководители по видове извънкласни дейности по проект „Твоят час“ за учебната 

2016/2017 година и конкретни размери на възнагражденията за отработен астрономически час 

за изпълнение на дейностите по утвърдената тематична програма, включващ 

продължителността на занятието и времето, свързано с неговата подготовка и организация 

както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование Вид Ръководител Възнаграждение  

1 Български език и 

литература 9-10 кл. 

за преодоляване на 

обучителни затруднения 

Магдалена 

Трифонова- РИМ 

            12 

2 Български език и 

литература11-12 кл. 

за преодоляване на 

обучителни затруднения 

Магдалена 

Трифонова- РИМ 

            12 

3 Математика за преодоляване на 

обучителни затруднения 

Юлияна  Дикова 
12 

4 Памет българска за занимания по 

интереси 

Росен Ралев 
12 

5 Български народни 

танци 

за занимания по 

интереси 

инж. Петър 

Спецов 
8 

6 Компютърен дизайн за занимания по 

интереси 

инж. Иво Иванов 
12 

2. Възнаграждението на ръководителите на извънкласните дейности се изплащат за отработен 

астрономически час за изпълнение на дейностите по утвърдената тематична програма, 
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включващ продължителността на занятието и времето, свързано с неговата подготовка и 

организация. 

3. Изплащането се извършва периодично/тримесечно, въз основа на одобрени отчети за 

отработените часове за периода. Отчетите се изготвят от ръководителите, чрез 

информационната система на проекта по месеци, разпечатват се, подписват се и се предоставят 

за приемане на работата на директора. 

4. Възнаграждението на ръководителя  на групите по Български език и литература се приемат 

и одобряват от управителя на РИМ след съгласуване от директора на ПГ по МТЕ“ М. В. 

Ломоносов“ и се прилагат към представената фактура за изплащане съгласно сключения 

договор. 

5. Възнагражденията на ръководителите на извънкласни дейности се определят в  

индивидуален размер по точка 1 от настоящата заповед  за астрономичен час и  включват 

осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице. 

              Контрол по изпълнение на заповедта ще реализирам лично. 

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение чрез 

публикуване на  интернет страницата на   училището от г- н Иво Иванов. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за  изпълнение   

 
МД                          

                                                                                                                      Директор: 

  

                                                                                                                           (инж. Марияна Дражева)  
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