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ДО
Г-ЖА ГРЕТА ГАНЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
ДО
ИНЖ. БОРИС ГЕРАСИМОВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
ДО
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-3.005-0001 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
КОПИЕ:
Г-Н ВЛАДИМИР СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Относно: възможност планираните обучения на педагогически специалисти по
проекти BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, BG05M2OP0012.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и BG05M2OP001-3.005-0001
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ да се
провеждат при необходимост и от разстояние в електронна среда

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ИНЖЕНЕР ГЕРАСИМОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,
Във връзка с Ваше писмо с вх. № 02-33/02.02.2021 г. (съответно съобщения в
ИСУН 2020 № BG05M2OP001-2.011-0001-C01-M117 от 08.02.2021, № BG05M2OP0012.012-0001-C01-M081/08.02.2021, № BG05M2OP001-2.011-0001-C01-M118/09.02.2021,
BG05M2OP001-2.011-0001-C01-M122/17.02.2021) и поставени въпроси на проведените
месечни срещи между УО и екипите за управление на проектите с конкретен
бенефициент МОН относно възможността планираните обучения на педагогически
специалисти

по

проекти

BG05M2OP001-2.011-0001

„Подкрепа

за

успех“,

BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и BG05M2OP001-3.005-0001
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ да се провеждат
при необходимост и от разстояние в електронна среда, ви информирам за следното:
1. С промените в чл. 49, 60 и 89 на Наредба № 15 от 27.07.2019 г. за статута и
професионалното

развитие

на

учителите,

директорите

и

другите

педагогически специалисти, публикувани в Държавен вестник, бр. 101 от
27.11.2020 г., се дава възможност присъствената част на обученията на
педагогическите специалисти да се провежда чрез синхронно обучение от
разстояние в електронна среда. Във връзка с променените нормативни
изисквания Стандартната таблица на разходите за единица продукт по
процедура

BG05M2OP001-2.010

„Квалификация

на

педагогическите

специалисти“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите,
бе актуализирана и допълнена на 22.12.2020 г. с нови разходи за единица
продукт, които да се прилагат за обучения на педагогически специалисти,
проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, както
следва:
 Обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие,
за което е присъден 1 квалификационен кредит – 27 лв.
 Обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие,
за което са присъдени 2 квалификационни кредита – 54 лв.
 Обучение за повишаване на квалификацията без физическо присъствие,
за което са присъдени 3 квалификационни кредита – 80 лв.
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2. За да се гарантира спазването на принципа за недопускане на
дискриминация и равно третиране на заинтересованите страни и тъй като
условията, които трябва да бъдат изпълнени при провеждането на обученията
на педагогическите специалисти по различните проекти с КБ-МОН, са
идентични – спазване изискванията на Наредба № 15/2019 г. и обучения в
групи от средно 15 участници, горепосочените нови разходи за единица
продукт може да бъдат прилагани и при обученията на педагогически
специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна
среда, при изпълнението на следните проекти с КБ-МОН: BG05M2OP0012.011-0001 „Подкрепа за успех“, BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за
утрешния ден“ и BG05M2OP001-3.005-0001 „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“.
3. Размерите на новите единични разходи са подробно обосновани и описани в
Стандартната таблица на разходите за единица продукт по процедура
BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и
методология, обосноваваща изведените размери на разходите, която бе
утвърдена от Ръководителя на УО на 22.12.2020 г., и е публикувана на сайта
на УО в секция „Документи“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“
http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139 ;
4. При отчитане на обучения на педагогически специалисти, проведени изцяло в
електронна среда съгласно Наредба № 15/2019 г., за осигуряването на
достатъчна одитна следа се представят следните доказателства:
 Удостоверения съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/2019 г.
 Опис на представените удостоверения
 Присъствени списъци (извлечени от използваната електронна платформа
за провеждане на обучението, която трябва да отговаря на изискванията,
посочени в чл. 49, ал. 8 от Наредба № 15/2019 г.). Образователните
институции, които са възложили обучението, следва да съхраняват пълен
запис на обучението, който да може да се предостави на УО или друг
проверяващ орган при поискване.
 Ако обучението се извършва в частично присъствена форма по смисъла на
чл. 49, ал. 2 от Наредба № 15/2019 г., се представя кратък отчет от
обучителя, в който се описват датите на проведените неприсъствени
академични часове и изпълнените обучителни задачи.
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5. Посочените в т. 1 разходи за единица продукт може да се прилагат за
обучения на педагогически специалисти, проведени изцяло в електронна
среда съгласно Наредба № 15/2019 г. при изпълнението на проекти
BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“ и BG05M2OP001-3.005-0001 „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование“, които са
започнали след получаването чрез модул „Кореспонденция“ в ИСУН 2020
на настоящото писмо от Ръководителя на УО.

Приложение:
Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура
BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ и методология,
обосноваваща изведените размери на разходите, утвърдена от РУО на 22.12.2020 г.
(раздели 1.2а, 1.3а и 1.4а са приложими и при изпълнението на проекти BG05M2OP0012.011-0001 „Подкрепа за успех“, BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния
ден“

и

BG05M2OP001-3.005-0001

„Активно

приобщаване

в

системата

на

предучилищното образование“)
С уважение,
24.2.2021 г.

X

Оправ. с РД10-2/12.02.21

Кирил Гератлиев
Изп. директор и Ръководител на УО
Signed by: Ivan Nikolov Popov
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