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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ”
Иновативно училищ е

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР, КОИТО ДА БЪДАТ включени в
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ПО СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА

УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА

24.01.2022 г.
От Държавна финансово -  стопанка гимназия „Интелект“

В изпълнение на чл. 30 от Указанията за изпълнение на дейностите по 
проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики -  2“ ОП НОИР 2014- 
2020 г., на основание чл.258 , ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, във връзка със Заповед на Директора на ДФСГ 
„Интелект“ №226/14.01.2022 г. СТАРТИРА процедура за избор на представители 
на икономическия сектор/бизнеса, които да бъдат включени в състава на 
училищната комисия по проекта с цел провеждане на занятия по създаване и 
функциониране на учебно -тренировъчна фирма.

Избраните представители на бизнеса ще участват в заседанията на 
училищната комисия по проекта с право на съвещателен глас, в качеството им на 
наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на теми, които ще се 
реализират с ученици от ДФСГ „Интелект“.

В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на поканата всички 
заинтересовани представители на бизнеса могат да подадат писмено заявление за 
участие (по образеца съгласно Приложение 1) в деловодството на ДФСГ 
„Интелект“.
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Проект BG05M2OP001-2.015 „ Ученически практики -  2 “ финансиран от Оперативна програма „ Наука и 
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Към заявлението следва да се приложат следните документи, на хартиен 
носител

• Документ за завършена степен на образование -  виеше, минимум 
магистър;

• CV по европейски образец;
• Мотивационно писмо с ясно изразени мотиви за провеждане на занятия 

по съставяне на УТФ.
• Копие на документ за професионална подготовка на лицето, гарантиращ 

възможността за провеждане на занятия с учениците по настоящия 
проект;

• Примерна тематична програма за провеждане на занятия по създаване и 
функциониране на учебно -тренировъчна фирма.

Всеки заинтересован представител на бизнеса - предприятие може да 
подаде само едно заявление.

Представителите на икономическия сектор, които са подали в срока на 
поканата заявление и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и 
ще бъдат поканени за среща с Директора на ДФСГ „Интелект“

Приложени файлови документи.
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Образец към
Процедура за определяне на представител на 
бизнеса във връзка с чл.ЗО от Указанията за 
изпълнение на дейностите по проект 
№BG05M20P001-2.015-0001

Вх. № 

Дата:..

ДО ДИРЕКТОРА

НА ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

НА ВНИМАНИЕТО НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на комисия за 
осъществяване на процедура

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в процедура по избора 
на представители на икономическия сектор/бизнеса

ОТ:

ОТ:
(трите имена на лицето)

(наименование и правна форма на предприятието)

ЕИК/БУЛСТАТ:______________________ , със седалище и адрес на управление:

гр. ___________________ , ж.к./ул. ________________________________________________ ,

№ ___, тел.: ___________________ , e-mail: ______________________________ ,

регистрирано по ф.д. № ____________________ / ____________________ г. по описа на

_____________________________________________________________________ съд и

вписано като юридическо лице в Търговския регистър, представлявано от

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството му на

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява организацията)
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с публикувана покана за участие в избора на представители на 

икономическия сектор/бизнеса, които да бъдат включени в проект „Ученически 

практики -2“ за провеждане на занятия по създаване и функциониране на УТФ, заявявам,

че като представител на предприятие___________________________________________

(наименование на предприятието)

с предмет на дейност:___________________________________________________________

(посочва се предметът на дейност съгласно актуален учредителен акт)

с настоящото заявление изразявам намерение за участие в обявената покана.

Като неразделна част от настоящото заявление прилагам следните документи:

1. Копие на документ за завършена степен на образование -  виеше, минимум 

магистър.

2. CV по европейски образец

3. Мотивационно писмо.........

4. Копие на документ за професионална подготовка на лицето, гарантиращ 

възможността за провеждане на занятия с учениците по настоящия проект;

5. Примерна тематична програма за провеждане на занятия по създаване и 

функциониране на учебно -тренировъчна фирма.

6. Друго (моля уточнете)__________________________.________

г.

(дата) (подпис и печат)

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия организацията)


