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ЗАПОВЕД

№ 111/21.01.2022Г.

Във връзка с изпълнение дейностите на проект с Договор Регистрационен номер по ОП 
РЧР BG05M90P001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР 
BG05M90P001-2.056-0015-2014BG05M20P001-C01 „Социално - икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование в община Свищов“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО- 
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ 
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 2,

НАРЕЖДАМ:

I. Да се открие процедура по подбор на персонал за провеждане на допълнителни 
дейности с деца от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Морава, Община Свищов, включени 
в проект „Социално - икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с Договор Регистрационен номер 
по ОП РЧР BG05M90P001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР 
BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M20P001-CO 1 за длъжностите както следва:

1. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Историята на моето родно село/ 
Краеведска дейност, история, бит, поминък/ - 1 позиция;

2. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Мъдростта скрита в приказките 
и поговорките от различните етноси - 1 позиция;

3. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Мултиетническа културна стая - 
1 позиция.

П.Утвърждавам комплект документи - неразделна част от настоящата заповед, 
включващи:

1. Покана
2. Образец на заявление
3. Образец на Автобиография (CV), Приложение №1
4. Образец на декларация от кандидатите, Приложение №2
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По договор № ВС05М90Р001-2.056-0015-С01„Социално-икономическа интеграции на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. съфинанснрани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства нс може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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5. Декларация по образец, че лицето не под запрещение, не е осъждано и не е 
лишено от право да заема определената длъжност, Приложение №3

Документацията за подбор на персонал за провеждане на допълнителни дейности да 
се публикува на официалния сайт на Община Свищов, на официалния сайт на Отдел 
„Образование“ в Община Свищов и официален сайт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
село Морава, община Свищов.

Изпълнението на процедурата по подбор на персонал за провеждане на 
допълнителни дейности по проект „Социално - икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с 
Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M90P001-2.056-0015-С01 и 
Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M20P001-CO 1 
възлагам на комисия за подбор, съгласно моя Заповед №107 от 10.01.2022 година.

етодий“
ДИАНА ХРИСТО
Директор ОУ,, Св.
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