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РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
КОПИЕ:
Г-Н ВЛАДИМИР СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Относно: определяне на разход за единица продукт при присъствени обучения на
педагогически

специалисти

по

проекти

BG05M2OP001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“, проведени от разстояние и изцяло в електронна среда
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЧЕВА,
Във връзка с Ваше писмо с вх. № 0701-64/17.03.2021 г. (съответно съобщение в
ИСУН 2020 № BG05M2OP001-2.011-0001-C01-M126 от 17.03.2021), с което ни
уведомявате, че планирате обучения с продължителност от 2 дни, които включват не помалко от 16 академични часа синхронно обучение от разстояние в електронна среда,
без да се провеждат допълнителни неприсъствени часове, ви информирам, че в
допълнение към писмо № 02-62/24.02.2021 г., в което са описани новите разходи за
единица продукт, които да се прилагат за обучения на педагогически специалисти,
проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, Управляващият
орган определя допълнителен разход за единица продукт, който да се прилага при
специфичните двудневни обучения по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа
за успех“, както следва:

1. Специфични обучения на педагогически специалисти по проект BG05M2OP0012.011-0001 „Подкрепа за успех“, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в
електронна среда, с продължителност от 2 дни:
 Обучението се извършва само в присъствена форма по смисъла на чл. 49, ал. 2
от Наредба № 15/2019 г. (неприсъствени часове по смисъла на чл. 49, ал. 2 от
Наредба № 15/2019 г. не се предвиждат)
 Проведени са 16 академични часа синхронно обучение от разстояние в
електронна среда
 Обученията са проведени в групи от средно 15 участници
 Обучението на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията
без физическо присъствие и само в присъствена форма, завършва с
присъждане на 1 квалификационен кредит
 Определя се разход за единица продукт в размер на 32 лв.
2. Размерът на новия единичен разход е изчислен чрез прилагане на подхода, който е
обоснован в раздел 1.1. Определяне на почасовото възнаграждение на лекторите и
раздел 1.2а. Определяне на единичен разход за 1 обучаем в обучения без физическо
присъствие, които завършват с присъждане на 1 квалификационен кредит, от
Стандартната

таблица

BG05M2OP001-2.010

на

разходите

„Квалификация

за
на

единица

продукт

педагогическите

по

процедура

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, както следва:
 При изчисляване на единичните разходи при синхронно обучение от разстояние
в електронна среда ще бъде използвана най-високата часова ставка за
преподавател (специфичен опит над 7 години) – 30 лв. за астрономичен час
 При изчисляване на единичните разходи при синхронно обучение от разстояние
в електронна среда ще се вземе предвид броят на астрономическите часове, в
които е осъществявано синхронно взаимодействие между лектора и обучаемите,
който е равен на броя на проведените академични часове за обучение
 При изчисленията ще бъде отчетено, че при специфичните двудневни обучения
по Дейност 2 на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ чрез
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синхронно обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на
електронна

платформа

ангажираността

на

лектора

е

от

поне

16

астрономически часа.
 В съответствие с посочените предпоставки може да се определят следните
необходими разходи за двудневно обучение изцяло в електронна среда при
изпълнението на Дейност 2 на група с усреднен брой от 15 участници:
Възнаграждение на лектора (синхронно обучение) – 16 часа х 30 лв. = 480 лв.
Общ разход за групата – 480 лв.
Единичен разход за 1 обучаем – 32 лв.

3. Бенефициентът може да поиска за възстановяване от УО сумата от 32 лв. за всеки
педагогически специалист, който успешно е завършил обучение за повишаване на
квалификацията без физическо присъствие и само в присъствена форма по
смисъла на чл. 49, ал. 2 от Наредба № 15/2019 г., за което му е присъден 1
квалификационен кредит.
4. Посоченият по-горе разход за единица продукт може да се прилага за обучения
на педагогически специалисти, проведени изцяло в електронна среда съгласно
Наредба № 15/2019 г. при изпълнението на Дейност 2 от проект BG05M2OP0012.011-0001 „Подкрепа за успех“, които са започнали след получаването чрез модул
„Кореспонденция“ в ИСУН 2020 на настоящото писмо от Ръководителя на УО.

С уважение,
31.3.2021 г.

X

e-подпис

Кирил Гератлиев
Изп. директор и Ръководител на УО
Signed by: Kiril Rosenov Geratliev
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