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ДО
Г-ЖА СОНЯ КРЪСТАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ 2“
КОПИЕ:
Г-Н ВЛАДИМИР СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Относно: актуализиране на разхода за единица продукт за провеждането на една
студентска практика по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски
практики 2“, финансиран от ОПНОИР
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТАНОВА,
Във връзка с предоставена от Вас информация за текущото изпълнение на проекта
и в съответствие с механизма, описан в раздел 14.2. Допустими разходи на Условията за
кандидатстване (стр. 18), както и в раздел 8 на Стандартната таблица на разходите за
единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“ и
методология, обосноваваща изведените размери на разходите (Приложение XII към
Условията за кандидатстване), Управляващият орган актуализира стойността на
разхода за единица продукт за една проведена студентска практика по проект
BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“, както следва:

1. Изчисляване на коефициента за индексиране на преките разходи за
възнаграждения за 1 студентска практика (прилага се подходът в раздел 4 от
Приложение XII към УК)
Съгласно данните на Националния статистически институт 1 (от главната страница
на НСИ се избират последователно Статистически данни → Пазар на труда → Разходи
на работодателя за труд – национално ниво → Разходи за един нает, файл Labour_2.5.3.xls
или се извлича справка от ИС Инфостат) разходите на работодателя за труд за едно наето
лице по трудово или служебно правоотношение общо за всички икономически дейности
са следните:
За 2019 г. – 18 596 лв.
За 2018 г. – 16 815 лв.
Въз основа на тези обективни статистически данни се изчислява коефициентът за
индексиране по следната формула:
КИ2021 = ГБЗ2019 / ГБЗ2018 = 18 596 / 16 815 = 1,1059
Където
КИ2021 – коефициент на индексиране за 2021г. (2019 г. спрямо 2018 г.)
ГБЗ2019 – годишна брутна работна заплата общо за 2019 г.
ГБЗ2018 – годишна брутна работна заплата общо за 2018 г.
Увеличението на разходите за труд на работодателя е повече от 10 % спрямо
данните на НСИ за 2018 г., т.е. налице е основание за актуализиране на единичния разход
съгласно раздел 8 от Приложение XII към УК.
2. Изчисляване на актуализираното средно възнаграждение за академичните
наставници и менторите (прилага се подходът в раздел 4 от Приложение XII
към УК)
Средното възнаграждение за академичните наставници и менторите, което е
приложено при изчисляване на единичния разход в размер на 895 лв., се индексира с
коефициент 1,1059 и се изчислява новия размер на средното възнаграждение, което е
оправдано да се прилага през 2021 г.
СВ2021 = СВ2019 * КИ2021
СВ2021 = 289,28 * 1,1059 = 319,91 лв.
Където

1

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1134
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СВ2021 – средно възнаграждение за академичните наставници и менторите, което
е оправдано да се прилага за студентски практики, проведени през 2021 г.
СВ2019 – средно възнаграждение за академичните наставници и менторите, което
е оправдано да се прилага за студентски практики, проведени през 2019 г.
КИ2021 – коефициент на индексиране (2019 г. спрямо 2018 г.)
Определя се актуализирано средно възнаграждение за академичните
наставници и менторите в размер на 319,91 лв., което е изчислено въз основа на
исторически и статистически, обективни и проверими данни и е оправдано да бъде
прилагано за студентски практики, чието изпълнение е стартирало през 2021 г.
3. Определяне на актуализираните преки присъщи разходи за една студентска
практика (прилага се подходът в раздел 7 от Приложение XII към УК)
Изчисляват се актуализираните преки присъщи разходи за 1 успешно проведена
студентска практика:
ПРСП = СВ2021 + РЗ + РТ = 319,91 + 2,37 + 3 = 325,28 лв.
Където
ПРСП – преки присъщи разходи за 1 студентска практика
СВ2021 – актуализирано средно възнаграждение за академичните наставници и
менторите, приложимо за практики, проведени през 2021 г.
РЗ – среден разход за застраховка за 1 студентска практика
РТ – средна стойност на разходите за транспорт за академичните наставници при
посещения на обучаващите организации или за пътуване на студентите при провеждане
на практики, които се намират извън населеното място.
Съгласно чл. 10в, ал. 2 от ПМС № 90/26.05.2000 г.: „За всяка проведена
студентска практика се определят присъщи разходи в размер до 320 лв.“
Следователно актуализираният размер на допустимите преки присъщи
разходи за 1 студентска практика е 320 лв.
4. Определяне на актуализирания единичен разход за една студентска
практика (прилага се подходът в раздел 7 от Приложение XII към УК)
Изчисляват се преките разходи за 1 успешно проведена студентска практика:
ЕРСП = Ст + ПРСП = 600 + 320 = 920 лв.
Където
ЕРСП – единичен разход за 1 успешно проведена студентска практика
Ст – стипендия за 1 успешно проведена студентска практика
ПРСП – преки присъщи разходи за 1 успешно проведена студентска практика
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Актуализираният размер на допустимите преки разходи за 1 студентска
практика е 920 лв.
В съответствие с ПМС № 90/2000 г. определеният разход за една студентска
практика има 2 компонента:
-

стипендия за практикуващия студент в размер на 600 лв.

-

присъщи преки разходи в размер на 320 лв.

Изчисленият разход за единица продукт включва всички необходими разходи,
пряко свързани с провеждането на допълнителните практически обучения на студенти в
реална работна среда. Средствата, възстановени на бенефициента въз основа на
изчисления единичен разход, следва да се използват за изплащане на стипендии и
покриване на присъщите разходи, но не могат да се използват за разходи, свързани с
администрирането на проекта.
Бенефициентът може да поиска за възстановяване от УО сумата от 920 лв. за
всеки студент, който успешно е завършил една студентска практика при изпълнението
на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики 2“. Новият размер на
разхода за единица продукт се прилага за студентски практики, чието изпълнение е
започнало след 31.05.2021 г.

С уважение,
21.5.2021 г.

X

е-подпис

Иван Попов
Изп. директор и Ръководител на УО
Signed by: Ivan Nikolov Popov
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