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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 
(Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, 

СЕЛО КОРТЕН, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 

 

З А П О В Е Д 
№ РД-09-54/17.10.2016 г. 

 
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № 

РД-09-1508/06.10.2016година на МОН за утвърждаване на Инструкция за с изпълнението дейностите по 

Проект В605М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и   повишаване мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения  и  компетентности /Твоят час/ - 

фаза  1 по Оперативна  програма „Наука  и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Поименният състав на членовете на съвет за обществен мониторинг „Твоят час“ по Проект 

В605М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и   повишаване мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения  и  компетентности /Твоят час/ - фаза  1 

по Оперативна  програма „Наука  и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., в Основно 

училище "Петко Рачев Славейков", село Кортен, общ. Нова Загора въз основа на протокол с № 

1/13.09.2016г. от проведено учредително събрание за сформиране на съвета „Твоят Час” и на Заповед № 

РД-12-876/07.10.2016год на Кмета на Община Нова Загора за определяне на представител на Община 

Нова Загора в съвета за обществен мониторинг „Твоят час“, постъпили с вх. № РД-04-

315/10.10.2016година в училището, както следва: 

1. Минчо Русев Атанасов – Кмет на Кметство село Кортен – Председател 

2. Дойка Люцканова Панова – педагогически специалист – Секретар 

3. Калина Точева Вълева -педагогически специалист – член 

4. Пейо Пеев – педагогически специалист – член 

5. Надя Паскалева Никова - представител на община Нова Загора - член 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично! 

 

Боянка Славова 

Директор на ОУ "П. Р. Славейков" – с. Кортен 

 


