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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Министьр  на  образованието  и  науката  

ЗАПОВЕД  

.дof~3...../.1. ~.Г y.zol2r. 

На  основание  чл . 25, an. 4 от  Закона  за  администрацията , § 6 от  Закона  за  

улравление  ма  срсдствата  от  Gвропейските  структурни  и  инвестиционни  фондове , 

vл . 107а , ал . 7 от  Кодекса  на  труда  и  Заповед  N РД  09-1037/29.07.2016 г. ua ръководителя  

на  Упраепявшция  орган  за  лредоставяне  на  безыъзмездна  финансова  помощ  за  изпълиение  

на  лроекг  BGO5M20P001-2.004.0004 „ Развитие  на  способностите  на  учениците  и  
повишаване  хотивацияга  им  за  учене  чрез  дейности , рачвиеащи  сиецифични  знания , 

умения  и  компетентности  (Твоят  час) - фаза  l" no Опоративна  програма  „Наука  и  

образование  за  иитејшгентен  растеЦ " 2014-2020, еьфинанеираг ta от  Евролеыските  

етруктурни  и  инвестиционни  фондове , за  програмех  период  2014 - 2020 г . 

УТВЪРЖДАВАМ  

ИНСТРУКЦИЯ  за  изпълнение  на  дейностхте  110 ироект  BGO5M20P001-2.004-0004 

„Разаитис  на  способностите  на  учециците  и  повишаваме  мотивацията  их  за  учене  чрез  
дейности , рачеиеащи  специфични  знания , умения  и  компетеигносги  (Твоят  час ) - фаза  I", 

меразделна  част  от  настоящага  запоеед . 

Настонщата  заповед  отменя  заповед  N РД  09-1508/06.10.2016 г . за  утаърждааане  на  

Инетрукция  за  изцьлнение  на  дейностите  по  проект  BGO5M20P001-2.004-0004 „Рачеитие  

на  способностите  на  учениците  и  поихшавале  хотивацията  им  ча  учене  чрез  дейнлсти , 

развиващи  специфични  знания , ухения  и  компетентности  ('Гвоят  час ) - фаза  1. 

Заповедта  да  се  доыеде  до  зманието  на  веички  заинтересовани  лица  за  сведение  и  
изпъпнение . 
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ИНСТРУКЦИЯ  

за  изпъ :гненис  ма  лейностите  по  просит  ВО05М20Р001-2.004-0004 „Развитие  иа  

епособноститс  на  учсниците  и  иовишаване  мотивацаята  ии  за  учеие  чрез  иейносги , 

развиаащи  спсцифични  знания , уисния  и  компстснтности  (ГВОЯТ  ЧАС ) — фаза  I" 

I. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл . ]. (1) Инструкция rд  опредстя  правилата  и  изискванията  за  изпъ ,чмснието  на  

цейцоегите  ио  npoeu BGO5M20P001-2.004-004 „ Развитые  гш  способностите  на  

учениците  и  повишаване  мотивы  lията  им  за  учене  чрез  цейности , рачеиеащи  специфични  

зиаиия , умегщн  и  компzгецтгюсти  (ГВОЯТ  ЧАС )— фаза  І . 

(2) Конкретен  бенифициснт  на  безвъзмезцмаrь  финансояа  помощ  по  процедурата  

за  директно  ггредостаынне  „BGO5M20P001-2.004 „Развигие  иа  способностите  на  

уvеииците  и  повишаване  мотивацията  ии  за  учене  vрез  дейности , развиващи  специфичми  

знания , умения  и  компетентности  (ТВОЯТ  ЧАС ) — фаза  I", 110 Оиеративгш  ирограма  

„Наука  и  обрачоваиие  за  иизащгелтел  растеж" 2014-2020 е  Миыистерството  на  

образоваиието  и  цауката . 

Ч:ь  Z. (1) Осгюыца  цел  на  проекта  е  създаване  на  услоеая  за  ловилгаване  

лотешщала  на  улсниците  и  на  еъзмои«оегиге  им  за  усиешцо  завършеаие  tta средното  

образова tще  чрез  допълване , развиванс  и  начтражданс  на  техните  знания , умения  и  

компетентности , прииобити  врамкм rе  иазадължигет taтаии  лодготовкаву vилище . 

(2) Сиецифични  це ;щ  na проекта  са : 

1.Уазвитие  на  уиснията  за  учене , компетеигноегиге , творческите  и  слортните  

способдоегы  да  учениците  в  тематични  области , които  са  изеън  включениге  в  

задължителната  учи :гищма  полготовка ; 

2. Преоиолявагге  иа  образователныте  дефииити  на  ученииите , които  срещат  

затруднения  в  подготовкага  си  ио  задълигиге .шиге  цейгюсги  в  учи :щще  а  ловашаване  на  

магивацията  ии  за  учеие ; 

Э . 1lояитаяане  на  обраювате :гните  постижения  на  учreнипите  в  определени  

научни  области ; 

4. Нктюнване  на  по -голяи  брой  ученици  н  изяънкласни  дейности  посредствои  

създаване  на  ус :гояия  за  провсжцанс  на  мсжлуучилищни  изяви  и  инициативи , при  които  

ще  се  обедянят  образоеателните  ресурси  на  повечс  учитища ; 
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5. Превръщане  на  училището  н  ио -ириылекателно  иисто  за  учениците , с  което  да  

се  намали  иреждевремелггото  им  напускане  на  образоватетната  систсиа , иизграждане  на  

по -голяма  увереност  я  собстеените  им  си :ги , C коаго  ца  се  г taсърчи  бъцещага  ым  

социаша , ирофесьонална  и  личностна  рса-гизация ; 

6. Създаяане  на  ефеккгывии  мехапизми  за  участие  ва  общностга  и  

родитегмге /б.гизките  гta учепицыте  в  дейностите  на  уvилищата , с  което  те  ce подпомогне  

изборыг  па  ефективен  набор  от  извънкпасни  дейностя  по  ихтереси  и  цеыьюсть  за  

преодо :гиване  на  образояателните  дефицити  на  учеииците ; 

7. Изграждане  и  ириааг -аие  гta единен  модел  за  обществсн  юониторинг  на  

извънкпасни  дсйностипо  интереси  u ма  цейцости  за  преодоляване  на  образователните  

дефицьги  па  учеииците , с  което  ще  ес  осигури  прозрачносг  аа  избора  и  лровеждаыето  ии  

и  размообрааие  от  ыъзможиосги  за  развитие  на  способностите  на  учениците .  

8. Прw гаг  гие  в  извънкласните  дейности  на  е:геюронни /му :стимедийни /лродукти  за  

лостигане  ма  достъпно  знамые , устойчивост  на  интереситс  на  учехиците  и  магивираща , 

позитивиасреда .  

Чл . З . ile.aeвara груг ta по  проекта  са  учениди  в  държавните  и  общинските  

училища . 

Чл . 4. Основните  дейности  ио  проекта  са : 

1. Рачработваце  я  изпълнснис  на  учщгищми  црограми  „Твоят  час ", яключващи : 

училищеп  хеханизъм  за  и ,деигифицираие  гга  индивидуалните  интереси  и  обучител tги  

затруднения  ма  учедиците ; дсйности  за  преоцоляыаие  иа  обуvителни  затрудмехия ; 

дейиости  по  интерсси  за  разыитиег ta творческыте  способности  на  учениците ; участие  в  

междуучилщггни  дейносги ; рао'ота  с  родитсли  и  насгойцици  и  организиране  и  

лровежцане  на  лублилни  изяви  ца  учециците ; 

2. Създаване  на  иодсп  за  оЕiщесгвец  моииторинг  с  уvастистb на  родителите  на  

учеггиците ;. 

З . Ицфорииранси  публичност ; 

4. Организации  и  управление  на  проскта . 

Чл . 5. (1) дъригавииге  и  общидските  училища  участват  в  дроекта  въз  осхоеа  на  

зацовед  иа  мииистьра  на  образонанисто  и  науката  и  изпьлниеат  деймостите  по  vn. 4, 

т . 1-3. 

(2) Училищата , бснсфяциснтя  яли  партньори  по  проекты  ло  процеиура  за  

безвьзмездна  финансова  пимощ  BG05M20P001-3.002 „Оо' разователна  интеграция  на  

учени qите  от  етническяте  малцинства  и/или  търсеши  и:щ  ио.ryчи :ги  иеждувародна  

закрила " участват  в  изпъ .-шението  ма  цейцости  цо  гфоект  „Твоят  час  — фаза  1, пры  
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стриктпо  спачвале  ца  изисквапето  за  иедопускаие  фшгаисираце  иа  едни  и  същи  дейности  

от  два  различии  източиика . 

(3) В  груиите  за  аздьпкласпи  дейности  за  занимаьия  ло  щстереси  аг  учиаищпата  

лрограиа  „Твоят  лас", улипишата  по  ts г . 2 не  иогат  ла  якпюгшат  ученя qи , участеащи  а  

иввънюгасни  дейностх  от  аьшото  иаправлеиае  ло  цейпосг  „Долъ :щитетги  заiщмалия  със  

застрагцени  от  отп anане  от  училище  ученици  от  етническите  магщинства  х  учеихцхте , 

тьрсещи  или  цтіучили  меигдуиародиа  закрила " по  лроцедура  BGO5M20P001-3.002 

„Обрачовате :гна  иытетрации  на  учениците  от  етническиге  ювiщинегва  и/или  тьрсещи  али  

гголучи :ги  международна  закрила °. 

Чл . б . (1) За  целите  на  ироекга  учщгищата  се  групират  в  8 групи , яъз  основа  на  

която  се  определят  еицьт  г ta извъпкласните  деыности , вкгючсни  е  учшлищната  ирограюа , 

и  размера  на  финансирането . 

(2) Груиираиего  ло  аг . 1 се  извърпгва  чрез  Механизъм  за  груихраие  na училищата  

с  разли vсн  профкг  на  ученициге  за  участие  в  дейностите  по  проект  BGO5M20P001- 

2.004-004 „ Рачвигие  иа  слособноститс  на  учснииите  и  поыишаьаие  мотивацията  им  за  

учене  чрез  дейносты , разяивати  сиецифичци  зпапия , уменая  и  коилетеытности  (ТВОЯТ  

ЧАС) - фаза  I", утеърден  еьс  Заиовец  №  УД09-462/15.04.2016 г . и  изменен  със  Заловед  Ne 

РД09-1352/12.09.2016 г . 

(3) В  срока  на  изпълнсняс  на  проегсга  Мшшс reрстьото  на  образованисто  и  мауката  

може  да  праяи  проиени  в  групирането  на  училищата  въз  оснояа  на  ана iшз  на  дагпщте  и  

гюказателите  на  бачата , на  които  с  язвършено  груиьраието .  

(4)I10 азключснис  началнициге  на  региоггаллите  улравления  на  образованието  

(РУО ) могат  ла  правят  мотивиршги  предложения  до  ръковолителя  на  ироекга  за  промяна  

е  разпреце :геииет  ыа  училищата  в  групите  при  иашчие  иа  фактори , свързани  с  целта , и  

еъответстващи  иа  иодела  на  групяране  по  ал . 2, но  неагчетеии  в  иего . 

Чл . 7. Регионвлните  уиравцегщя  на  образованисто  участват  а  проекга  на  

основание  заповсд  на  михисгъра  гta образовагщето  и  науката  и  координират  и  

контрагират  изпълнението  на  лсйностите  пт  училищата . 

tt. ОБЩА  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРОЕКТА  

Ч .ъ  Ѕ. (1) Министсрството  на  образояанието  и  науката  организирв , упращгява , 

излълнява  и  контролира  лсйностите  по  проекта  чрез  Екип  за  организацив  х  уиравпеьие  

на  лроекта  (EOY1I). 



(2) IIачалниците  ыа  региона rгните  улравления  ыа  образо sанието  са  членоае  на  

ЕОУП  и  учаегеат  е  организацията , коорцинациига  u коюрила  110 изпътлепыето  ла  

проектните  дейносги  ха  регитга iшо  tшво . 

Ч .л . 9. Изо'орът  на  извъмкласни  дейности  я  учипищата , се  плдпоиага  от  

разработсна  за  целите  на  проеюа  електрош ta илатформа  за  лредлагагште  от  физически  ы  

горидически  лица  и  необходимите  за  училището  извънкласни  дейносги  на  термтрията  

на  съотесгното  хасе .геио  място  и/или  регион . Доетъпът  до  електронна  платформа , е  vpes 

anрсс  htto://tvoyиtchвs.moab¢/. 

Чл . 10. Управлецието  и  отvитането  на  аейноститс  по  проскта , изпьпнявани  от  

учи .гищагз  и  региоиалпите  управленив  на  образованието , се  извършва  ио  елекгроыен  лът  

чреs информациоицата  система  на  цроскта . 

Чл. 11 (1) Регионшгните  управлепия  на  образоваыието  (РУО ) координираг  и  

контролират  изпышегшсго  ещ  дейноститс  от  улыгищата , като : 

1. иоцгшиагат  взаамодействието  юежду  учыгищага  и  Минастерст sото  на  

образовапието  и  науката  пры  изпълнениего  наироектпате  дейыосты ; 

2. извърш sат  проверка  и  г taбтодевие  на  дсвностите  по  разрабагвагге  и  

изиъ :шеыие  г ta училищните  програми  „Твоят  час  на  дейностга  на  еъеетате  за  

общестеен  мохи roринг  на  изяънкласните  цейгшсги  ы  па  мерквте  по  информиране  и  

публичносг , реаЈщзирави  от  уvипыпаrь  както  чрез  ихформационната  систсма  нв  проекта , 

така  и  чрсз  проверки  ца  миего ; 

З . извъртяат  проверка  ца  училищата  от  съотяетния  регион  гт  отношенис  на  

данните , сеързани  с  формиране  на  броя  на  групите , на  броя  иа  уvеггиците , участяащи  в  

извънкласниге  дейцоста , ы  на  поеещаемосстз  ха  ызвъпкласните  дейности ; 

4. извьршват  проверка  на  цокументите , свързани  с  оиределяне  и  

хаемахеhгачначаване  на  ръкоеодите :ште  ха  rpynu за  изяънкласни  цейносги  и  ыа  

из roтяените  0! тях  огчетгги  форма  и  материали ; 

5. ггзеършеаг  цродерка  на  докумснтациятл  по  избора  па  ызпъпыитеаи  за  

ироееждапе  па  дейноститс  и  за  цосгаыки  на  маreриали , консуматива  и  вънпгни  усгуги , 

провсден  от  циректора  ха  учышщето ; 

б . изеършеат  проверка  гta цокументите  доказвапги  мапраисните  от  училищата  

разходи  за  дейностите  гш  ироекта ; 

7. с:гедит  за  своевременното  попъ :гяамс  на  инфориация  и  качване  на  сканира Fщ  

документи  в  информационната  сисгема  на  проекта  от  сграна  на  учыгищата , с  оглед  

регу rгярыаго  изготвяне  на  исжцинни  и  окончателен  отлет  от  бенефициента  кги  

Упраяпяяащия  оргам ; 
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8. окачнаг  сьцействие  на  директорите  на  учипищага  при  документапното  

обезлечыванс  на  процеса  на  отчетиост  и  лроверка  на  докуиентите , доказващи  

техническото  и  финансоыото  изпы  щеиие  гщ  дейностите . 

(2) Региона :гнмге  управ :гения  на  образонанисто  организхраг  провеждането  на  

регхшга :ша  кръгли  маси  и  имформацишиги  дци  ,; Iвоят  час". 

Чл . 12. (1) На  осгшвание  заловедта  на  миниегьра  на  обрачодаггаето  и  науката  ло  

чп . 7 начашикът  па  РУО  опрелеля  .lицага , които  да  участват  в  изпълнението  на  

дейноститс  по  проекта . 

(2) Позициите  в  РУО  ло  изпълнение  на  ироекгхите  дейности  са : 

1. експерт  мониторшіг  и  контро :г  ыа  дсйностите  на  учи :шщата ; 

2.ексиерт  молиторинг  и  контро : г  ца  цейгшстите  на  училипгата  и  фхнаисово - 

счетоводно  обслуж sане  ха  PYO; 

(3) Оиреие :геците  по  an. 1 служители  гш  етужебно  и  трудово  правоотиошение  ее  

предлагат  от  нач arшика  г ta PYO за  включеане  ы  заиовед  на  хинистьра  ма  образованието  и  

маукита  за  възлагаые  на  залъпжения  ио  цроекта . 

(3) Слсд  определwие  ла  лицата , които  ще  участват  в  изпълнсние  на  дейностите  по  

ироекта  ыачалняка  на  РУО  иредаага  на  ръковолители  на  проекта : 

1. експертите  ио  елужебыо  правоагмошелые , за  включване  в  заиоыед  ца  минастьра  

на  обрачона tщето  и  мауката  за  възтатане  на  залъпже rшя  по  хроекта ; 

2. експертите  по  трудово  иравоотношенис , за  които  след  лотвържлемие  от  

ръковолителя  на  ироекта , възтага  изпълнението  па  задължсния  по  проекта  със  заповед  

по  чл . 107а, an. 9 от  Колекса  ха  труда . 

Ч.т . 13. (1) Експертьт  иониторинг  и  коитрол  на  дейностите  на  училищата  в  РУО  

отговаря  sи  изиълцение  ыа  лсймостите  хо  чл . 11, ал . ] и  ал . 2. 

(2) F,кспертыг  мониторинг  и  контрол  ыа  дейпостате  ыа  училищата  и  фицаггсов o- 

счетоводно  оо'служване  ха  PyO отгонаря  за  изпълнецие  ца  дейностите  по  чл . 11, ал . 1, т . 

1, 4, 5, б , 7 и  8 за  финансово -счстоводн vго  оба ryжване  а  за  отчитаме  на  извършените  

разходи  от  УУО  чрсз  инфпрмацишигата  систсма  ма  проскта . 

(3)Ркспертитс  по  ai. 1 и  аг  2 иsвършват  провсрки  ни  иясто  в  училищата  пра  

условията  на  чл . 123, ч .т . 124 и  ч: г . 125. 

Чл. 14. (1) Директорът  ца  уvилишсто  организира , коориимира  и  контролира  

подготовката , организацията , изсльлиеиието  а  своевреюснното  отчиrьне  на  дейносгнге  по  

проекта . 

(2) За  ичиъанение  на  дейностите  по  проекта  ииректорыг  на  учихището : 
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7. предоегавя  информагщн  на  педar огическия  съвет  (1IC) отвосно  изисквагщята , 

дейностите , условияга  и  отчетыостта  при  изпътзениего  ыи  проекта . Предпага  видовете  
изньнкласни  дсйности , които  ще  се  изгзипнинаг  от  училището , начщ ta на  организирането  

ы  лровежцането  им , както  и  рьководитеаите  ыа  групи  ге . 

2. рачрабтва  и  оцобрява  училхщна  програма   Iвоят  час ` ; 

3. инициира  сьздаваггето  на  учипищен  съвет  за  обществец  мтгиторянг  „Твоят  

час ", наричан  за  кратко  съвета  „Таоят  час". Йзаимодейства  с  представителите  ыа  съвета , 

създава  услояия  за  провсжданс  на  зассданията  и  подпом arн  рабогага  на  сьвета ; 

4.организира  разработвансто  и  утвърждава  механизми  за  идегггифициране  на  
индиеи ryarзните  интереси  и  на  образователнитс  затруднсния  на  учениците ; 

5.оргаххзира  ьроучваыето  на  иагребносгмге  и  на  янтерссите  ма  улсмщщтс  за  

участяе  е  изsънкпаснитс  Лсйности  и  ги  прсдставя  на  съяста  ,; Гвоят  лас ` ; 

6. оргаиьзира  въвеждахего  ха  иыформации  за  предлаганите  от  училището  

изеъню iасни  Лейносги  в  е.гекгронната  щ iагформа  на  ироекга ; 

7. определя  и  утвърждава  групите  за  занимания  по  интереси  и  за  прсодолпване  ма  

обучитепни  затруцхехия  за  съагвегхага  учебгш  тодщга, reматычиите  разпределевин , 

ръководителите  на  грулите  и  времевия  график  (ден  от  седмица , лродьлжителност  - брой  

часояс , начален  час ). 

8. ахагшзира  пеобходимостта  на  уvилището  от  компютг .рна  тсхника  и  на  спортни  

пособия  за  лровеждане  на  опредслените  извънк .шсни  дейности  и  изгпгвя  заяики  до  екипа  

за  уирашгехие . 

9. посма  финансови  заЛължения  и  изыършва  разходи  за  дейгюстите  по  лроекта  на  

учи :щщгю  ииво  съобразио  правилата  за  допустимост  на  разходитс . 

10. отговаря  за  законосъобразното  прояеждане  на  избор  на  иапъ ,щитевх  съгласцо  

гфиложимото  пациопалыо  законодатетство , еключва  договори  с  тях  и  следи  за  

изиълнениет  на  екпюлемите  лотояори . 

11.сключеа  допълнителни  споразумения  по  чл . 119 от  Кодекса  мв  труда  с  

ръкоаоЛитепите  на  изаънкласните  дейности , раfiотещи  на  трудоа  Логовоq с  учи :гищетq е  

които  оирецеля  срока  и  изиълнението  на  конкрегниге  дейности  по  проекта  и  размера  на  

допъ :гнителното  възнатраждение  за  отработен  астрономически  час . Отгояаря  за  
присманс  маработнта  наръковоЛитслитс  нагрупи  за  извънктасни  дейности ; 

12. екаючва  допъ :имтелио  епорачумеиие  ио  чл . 1 1 9 от  Кодекса  на  труда  със  

счетоводителн  на  училището  за  излътнепие  па  дейпоегите  ио  фиггансово -счетоводно  

обслужванс  на  проекта  на  ниво  учиsище , в  коиго  опредеди  срока  и  изльлнението  на  
конкретните  Лейностя  по  проекта  я  размера  на  доиъзщьгелнаго  възи arраждение  за  
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отработен  астрономически  час . Отговаря  за  лриемане  на  работага  на  ечетоводителя  sa 

изпълнение  иа  дейпостыте  по  финансово -ечетоеоцно  обелужвале  на  проекта  на  ниво  

учи :шще ; 

13. скпючва  дотоеори  по  Закона  за  задължснията  и  договорыте  (ЗЗД ) с  въвшнатс  

за  учи :гището  юридичсеки  и  физически  хица  за  провеждане  на  извъмкласни  дейноеги  

и/ыли  фянансово -ечеговодью  обстужване  на  дейносгите  110 ироекта  при  слазване  на  

изискваиияталацакоыаза  обтествемите  поръчкы ; 

14.организира  и  огтоваря  за  закупуването  на  материа ;щ  и  консумативи , маеи  на  

иомещегщя  и  други  sъншни  услуга , необхопими  за  ировеждапето  на  дейностите  по  

лроекта , лри  еланване  на  изискваныята  ыа  Закона  за  обществеыите  лоръчки ; 

15.по  заяека  гш  ръководятслите  ма  еъагыетните  изяънкласнх  цейиости  и  елел  

коисуатации  еъс  съеета  „Твоят  vac" при  наличие  гш  ередетва  по  проекта  организира  

закулувансто  на  електронни  праryкги  за  г ryждиге  на  извънюшслите  дейности  при  

ецачване  на  изискеанията  иа  Закона  за  общесгыеыите  поръчки ; 

16. оеъществяеа  административен  комгршг  по  отношенис  на  посещаемостта  ва  

уvеницитс , сиазваие  на  графика  за  ировежаане  на  занятията  и  на  тсюатичното  

разпредеаецие ; 

- 17. извършва  разпределенхе  иа  олределените  за  учылыщето  ередства  по  проекта  

ло  видоее  цейиости  а  разходи ; 

18. еггазва  праяхлата  за  допустимост  на  разходите , отговаря  за  разходыапето  на  

срсдетвата  по  ироекта  ы  за  техническото  и  финансовото  отчитане  иа  дейноститс ; 

19. осъиюегыява  когстрол  по  отношеиие  па  организш Lията  на  рао' ота  в  часовете  и  

резутзти rе  на  учениците , посещаващи  занимания , оргаиизырани  по  проекта ; 

20. осигурява  безопаени  условия  за  обученис , еъзпитзихе  а  труп  при  

дровеждането  ма  пейгюсгите  по  проскта ; 

21. съдейстна  на  компетезгггщте  органя  при  извършиане  на  иониторинг , агчет  и  

оцснка  на  хроекта ; 

22. отгоыари  за  доденето  и  съхраняыанет  гш  проектната  документация  в  училище ; 

(3) 1lредя  сключваие  на  допълнитсаните  спорачумегщя  по  ап . 2, т . 1I и  т . 12 

длъжностнитс  характеристики  иа  служитетите  се  допъават  със  задължението  за  

изпъпнение  на  дейзюсги  но  лроекти  и  протрами , финшгсираии  от  Европсйския  съюз  чрез  

F.вропейскитеструкгургт  и  инвестщ lмонни  фондове . 

9л . 15. За  целите  на  изпълненяе  на  проегсга  цържавиите  ы  общвыскитс  учипища  

допълеат  еъе  Выгрешиите  иравала  за  работната  заплаrь  реда  и  условыяга  за  опреде .vще  и  

загс taщшге  г ta цоиъднително  яъзнатраждение  за  работа  по  ироекги . 
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III. F,Л F.КТРОННА  ПЛАТФОРМА  ЗА  ИЗБОР  НА  ИЗВЪНКЛАСНИ  

ДЕЙНОСТИ  

Чл . 16. (1) Lлсктронната  птатформа  за  избор  на  извънкласни  дейности  служи  за : 

1. лодпомаганс  улилитата  я  избора  на  извънкласни  дейности , е  зависимосг  от  

заявените  интереси  и  опрецеаепите  потребности  за  преодоляване  на  обуvителните  

зазрудцелыягщ  учениците . 

2. пуо'ликуване  на  инфориации  за : 

2.1. преwгагзните  от  училыщето  и  от  други  юридически  и  физически  лица  

извъщ«асли  дейности , както  и  слсктронни  продукти  sа  тях ; 

2.2. идснтифиііираните  извъпкаасни  деыности  за  провежданс  ма  заниманяя  по  

интерсси  и  за  иреоцо .гяваие  гщ  обучителни  затруднения  по  бълrпрски  еsык  и :щтература , 

110 математика  и  по  други  учебни  предмеги  за  учеиицыте  в  училащето . 

Чл . 17. Извънклаенате  дейноеги , които  учи .щщето  може  да  лредложи  въз  осноеа  

на  заявените  желании  ца  цедагогическите  и  непедагогическите  сиецианиети  в  учидището  

за  учаегые  в  дейности  ло  проекrь , се  регистрираг  в  електронпата  платформа  от  директора  

в  срок : 

до  12 октоюври  2016 г . за  учебпата  2016/2017 тодина ; 

от  15 iоди  ио  25 септстгври  за  улсбнаrа  2017/2018 годана . 

Чл . 18. (1) Юрицыческите  лыца , лредлагащи  извънк ;гасни  цейгюсти  за  развитие  на  

спосоо'ностите  и  за  преаlоляване  на  обучителни  трудности  на  учсни qите , се  регистрират  

вслсктроннатаплагформа . 	 . 

(2) 1lосочените  от  юрииическите  :щца  даыни  лри  регистрыцията  подлежат  на  

проыерка  д  еъответния  публичен  регисгър  - Търговекия  регастър , Регистър  БУЛСТАТ , 

Ijентра .пнии  регистър  на  юридическите  лица  с  нестоиаиска  qen в  обществсна  попза , 

регистъра  за  юридическите  .гица  с  лестопанека  цет  в  района  на  окръжния  еъд  по  

седалыще  на  юрядическото  лице . 

Чл . 19. (]) Юридическите  лыца , предлагы  ци  юнънкласни  дейвосга , трябва  да  

отговарят  ма  слслните  изискваьтя : 

І . цредметът  их  на  дсйност  да  екпючва  образовагелни  усауги  и/али  други  

образовагелци  дейности ; 

2. да  лритежават  опит  в  органх sирането  и  провеждането  на  образонателни , 

тяорчсски  и  спортни  дейности  на  деца  и  учецици ; 

З . предлаrьните  ызвъцюгасци  цеыюсги  ца  сьагветсгват  на  тематичнате  области  и  

направления  по  проекга ; 
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4. предщагаиите  ръководьтели  на  изеънкласпи  дейности  да  бъдат  в  трудови  или  

облигаиионни  праноотношсния  с  юрили vеското  тицс  и  да  притежават  професионалеи  

опит  и /или  професиопална  квалификаиия  в  областта  на  изяънк  асиаrа  дейност ; ла  се  

ползват  с  добра  репутаиии  и  да  не  извършват  дейносги , съдържащи  идеологычески  и/или  

религиозни  доктрини , верски  убеждения , лухоеии  ирактики  и/или  нетолераитност . 

5. па  Разлотатат  еъс  съответлата  база , в  е:гучаите  когаго  извъыклаените  дейносги  

се  провсждат  извъи  уvьлишсто . 

б . ца  се  лолзват  с  добра  релутация ; 

7. да  не  извършыаг  дейности , еъцьржащи  идеотогилески  и/или  религиозни  

доктрини , ыерски  убеждения , духовии  практики  и /или  метолераытност . 

(2) 1Iицата  по  ал . ], които  предЈ taгат  извънкласни  дейносги  в  областта  на  сцорта  

• рябва  да  пригежават  сиортна  лицеызия  по  чл . 17, ал . 1 от  Закона  за  физическото  

възпитание  и  сцорта . При  реіистрация  на  извъикласната  дсймост  в  областта  на  епорга  в  

слектрониата  ллатформа  иа  проскта  лицепзията  се  еканира  и  качва  на  предвиделото  за  

целта  място . 

Чл . 20. (1) Физическыте  лица  (изыъи  ледагогическите  спецыаписти  е  училището ), 

предлагащи  извънкпасни  дейыости  за  развитие  на  епосо fiностите  и  за  преоцо .зяване  на  

образоыатепыи  трулносги  гta ученициге , като  ръковоцители  на  еъотвегаите  дейности  се  

регисгрират  в  електртгната  платфориа  чрез  попълвале  на  формуляр  за  регистрация . 

(2) Лицага  по  ап . 1 трябва  да : 

1. притежаеат  профссионвлеи  олит  я/или  црофесионачна  квалификация  и/и:щ  

педагогяческа  правоспособиост  релевамгна  ita конкретната  извънкласмата  дейност , за  

която  каицыдатст sыг, 

2. ес  потзваг  с  добра  репутация  и  да  ие  извърцщат  цейности , съдържащи  

идсологически  и/ипи  рельгиозня  докгрыпь , верски  убежцепиа , духоани  практики  и/илы  

цеголерантност . 

(3) Лицага  no an. 1, които  прсллаrьт  извы iкласни  дейноаги  в  областта  на  слорта  

трибва  да  о' ъ ,qат  ыиисани  в  1 fauиouai}гия  ретистьр  rta епортно -педагогическите  ка7ри  към  

Минисгерството  на  ихадежта  и  спорта  по  Ilаредба  N 2 за  професионалната  

лравоспособ iюст  и  квалификацыата  на  спортІюл iецаroгическите  кадри , издадена  от  

миыистъра  на  физическото  яъзпитание  и  слорта , (обн ., ДВ , бр . 92 от  22.11.20] 1 г ., изм . и  

цщс , бр . 38 от  7.05.2014 г .). Ilpя  регистрация  на  извънкиаслата  дсйност  ы  обласгта  на  

спорта  е  елек iроныата  платформа  на  проекта  се  сканира  и  качва  документа  

удостпверяващ  вписванетп  им  в  регистъра . 
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(4) Прец ;гагалите  от  тицата  по  ап . 1 иввъикласни  дейаости  трябва  да  еъответстват  

на  теиагичните  обласги  и  паправления  по  проскта . 

Чi. 21. Слец  регистрация  в  етектронната  платформа  ца  проекта  учи :гищата , 

юрилическите  и  физическите  лаца  публикуват  инфориация  за  дредлаганите  от  тях  

извънкласни  иейпости , която  включяа : 

1. ггаименованис  и  оиисание  гга  извънкаасната  лойхоег , Тематична  обтаст  и  

налравление , специфичпи  юисквамия  и  мясго  на  ирецлагане ; 

2.заявег ta готовност  за  ировеждане  на  занимания  - брой  занимания  

седмычно /месечло /годашно , пролъ :гжителност  на  заыиманията  и  период  гга  провеждане ; 

3. минииален  и  максималеп  брой  на  учениците  ы  г  рупа , който  е  нсобхоцим  и /или  

олтимапен  за  ировеждане  на  съптыепгите  дейноети  по  интереси ; 

. 	4. данни  за  ръководителя  на  изнъыкласггата  дейност  - професитгааен  опит  и/или  

прлфесионаана  квалификация  в  оо' асrга  иа  извvнкласната  дейносг  и/ити  леда  огическа  

правоспособгюст . 

Ч.ь  22. Рсгистрира fіите  в  елсктроннатаге taтфориа  юрицическы  и  фызачески  лица , 

прсдлагагци  обучителни  елекгрыиги  лродукти , пуЕiликуват  информация  ча : 

1.наииснованиего  и  описанието  гta продукта , тсюатичната  област  и  напраеление , 

в  които  сс  използяа : 

2.rехнологията  наобученис ; 

3.техническите  изисквания  за  изиолзвапе , необходимоег  от  поддръика  и  начиіг  

иа  лредоставяне ; 

4. еъзрасгова  грула  на  учегшците  /клас /, от  коиго  може  да  сс  използеа ; 

5. произяодигеЈг , цена  на  пропугсга . 

Чл. 23.(1) Региетрацията  иа  физическите  и  горидаческите  лица  в  електромната  

платформа  сс  изsършва  ы  периода : 

1. 07 септемыри  - 12 окroинри  чи  yve6ttaтa 2016/2017 година . 

2. 15 юци  - 15 септсиври  за  учебната  2017/2018 гпцшга . 

(2)Мшгистерството  на  образоыагшето  и  наукити  ы  региона-гните  управленыя  на  

образоешшего  лубтикуват  на  имгерлет  страниците  си  ицформаиыя  за  електронната  

платформа  и  за  яьзмояпюстга  за  регистрация  и  участые  ца  физическя  я  юридычески  лида  

в  лроскта . 

(3) Екипът  за  организыция  и  управлецие  на  проскта : 

1. уьецоиива  обтяните  за  еъзможцосгта  за  регистрапия  и  учасгие  па  физически  и  

юридилески  лыца  в  цеьигостите  по  проскта ; 
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2. пре lига iа  иа  общинитс  и  училищата  да  информираг  физически  и  юридически  

лица , потепциални  участвщги , които  лритежават  оиит  е  ортанизиравето  и  лровеждаието  

на  образоватетни , творчески  и  спортни  дсйности  за  цеца  и  ученици . 

Ч .л . 24. Й  тридцевен  ерок  от  учредиване  на  еъвета  „Тыояг  час °, председагелят  на  

еъвета  регистрира  гштребите .аски  ирофит  в  електронната  тгатформа  на  проекта . 

Ч:ь  25. Слел  извършената  ретистрация  даректорът  еъвежда  информаггия  за  всеки  

иредставитсл  на  съвета  ,; Гвоят  час", кокто  съдържи  данци  за : 

името , прсзитего  и  фамипия -іа  гta лицето , прицобита  степен  на  образование  и  

лрофссиона  ша  квалификация ; 

2.роля  в  сънета  „Твоят  час" (председатсл , секретар , члсн ) и  квотата  от  която  

участва  (роиител , прелсгаыител  на  общюга , ледагогически  епециалист , иредетавител  на  

иеираьителетяени  оргапизация  или  ва  местнага  общественост  и:гь  училищната  обцпюст ); 

3. коитакти  - слекгроына  пощи  и  телефоы . 

Чл. 26. (1) Училищата  въвеждат  в  еЈгектронната  гиатформа  инфорцация  за  

необходимите  извънкласни  дейности , олределени  чрез  училиигния  иехаыизъм  за  

идентифицираие  на  изнънкјщсыите  лейности  в  срок : 

1. цо  12 октомври  за  учсбнага  2016/2017 гоцшга . 

2. от  15 югш  до  25 сеитември  за  учебгата  2017/2018 година . 

(2) цъесдеиите  от  учшлището  нсобхоцими  азвънкласнх  дейности  стаыат  достъпни  

в  лубличиага  vаст  ни  електроннага  паатформа  елед  проиерка  и  лотвърждаваце  на  

дашгите  от  председателя  на  съьета  „Гвоят  час ". 

Чл . 27. () В  трилнеден  срок  от  публикуване  па  заяяените  от  училищата  

извънктасни  иеьщости , прецседателят  на  еvвета  „Теоиг  час " генерира  от  електронната  

илатформа  иа  лроскта  слравка  за  огкрититс  еьтветствия  иежцу  прсллагаиыге  от  

физи vеските  и  юридически  лица  за  иасеаеното  мисто  и  за  заяыепите  от  училището  

изеъцкласни  дейдости  и  оргаыизира  зассдание  за  разгпежцы  гего  й . 

(2) От  списъка  по  ал . 1 се  изключяат  физически  unu юридически  лица , коато : 

1. не  отroварят  на  изаскванията  ио  чл . 19 и  чл . 20, аъ  2; 

2.за  рьководите :ги  на  съотвстната  дейггост  преллагат  лица , за  които  е  налипе  

ицфориация , че : 

а) са  осъцеыи  за  умиш :гено  престъплеиие  от  общ  характер , независиюо  от  

реабилитицинга ; 

 б) са  лиигени  от  ираво  да  упринагиват  професия , релеваытна  на  дейносгта , която  

предлагаг ; 
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д ) страдат  аг  забагявания  и  агк .iонения , които  иогат  да  застрашат  живота  и  

здравето  наученицыте ; 

г) извършват  дейности , свърза lш  с  цалагаиет  иа  хцетгогически  и /япи  релитяозми  

доктрани , вереки  убеждения , духовни  лрактаки  и/илщ  иеголерантност . 

(3) Аъз  оснояа  на  спра sката  по  ал . 1 и  слел  обсъждане  от  членовете  гta сьвега  
,;1'яоят  час " прслседателят  на  еъsета  прави  предложение  до  директора  на  учалището  за  

изыънюгасньтге  цейноеги  и  ръководитепиге  на  групите , които  могат  да  ес  организират  за  

учсбнататоляна . Прслложснисто  ссправи  чрсзслсктроннатаплатформа . 

111. ДЕЙНОСТ  И  ФУНКЦИИ  НА  СЪВЕТА  „ТВОЯТ  ЧАС " 

Чл . 28. (1) За  мабтюлснис  и  оцснка  на  дсйноститс  по  проскта , изпъпнявани  от  

училищата  се  съвдава  съеет  за  общесгыеи  момигоринг  „Твоят  

(2)Съесrьт  „Твоят  час" е  орган  за  мониторинг  на  училищно  ниво , основан  иа  

принцииа  на  съrрудпичество  между  училыщето , родателите  на  учениците , общината , ма  

чыято  геритория  се  намяра  учипищегп  и  прецегавкгелщ  на  иеираыителствени  

организации  и/или  па  иест lщта  общественост  и  уvилищната  оо'щност . 

(3) За  участие  в  съвета  „Гвоят  час" нс  сс  дължи  яъзнаграждение . 

Чл. 29. (1) Съеегьт  „Твонг  час " се  създава  по  иыициатива  ва  директора  ма  

училището  в  срок  до  15 ссптсияри  2016 година . 

(2) Броят  на  участнипите  я  съвета  е  нечетен , определя  се  от  цьректора  и  включва : 

до  7 родиге :щ ; предетавитет  на  общимата  за  общинските  учипища ; до  3-ма  

преисгавгтгеЈщ  иа  иедагnгаческите  епециалисты , избрани  от  педагогичеекяя  съвет  на  

училището  и  до  3-ха  предетавители  на  юрилически  :гица  с  нестопанека  цел  и/или  

представите ;ги  на  месгнага  общес -гве lюст  и /или  па  училищната  общност . 	 - 

(3)Членоясте  на  съвета  „Твоят  час" хе  могаг  да  учасгыат  като  ръководители  на  

групи  за  изеънкпасни  дейности  по  проегпа  „Теоит  час" в  учщгище ro. 

(4) За  учебната  2016/2017 година  прецстивителхге  на  роцхте :щте  се  одреде :гят  от  

учи :гищното  настоятелетво , а  за  2017/2018 и  слслвагпи  улебни  голини  - от  общестеения  

съвет  нь  училището . 

(5) Директорът  отправя  писмено  искане  в  срок  по  07 сеитемери  2016 г . до  кмета  

на  обпщната , а  за  общинитс  с  районно  дслснис  - ло  районния  кмст  и  до  прслссдателя  на  

настрятс :гстното  за  излъчванс  на  прслставятсаи  за  участис  н  съвста  ,; Гвоят  яас". 

(6) В  случаите , в  които  д  учиаището  пяма  създадено  училищно  настоятелство  или  

настоятелстдаго  не  олреде :ш  цредстаыггге :т  г ta роцитепите  в  срок  до  14 септемери  2016 

г ., за  учебната  2016/2017 годипа  еъветът  „Твовт  час " може  ца  започне  дейностга  си  без  
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представителы  на  родителите . Състадът  на  съыега  „Тsоят  час " ес  лолълва  с  

лредсrьвытелы  на  родителите  саед : 

1. лолучаванс  на  отговор  от  учылищното  паст roнгепсгво ; 

2. т,зцаыаые  на  Обществен  съвег  къи  учипището  и  олреде :щне  ыа  представители  

от  него ; 

3. изпъчваззе  иа  иредставиге :щ  аг  роиигепиге  иа  учемиците . 

(7) А  случаите , в  които  директорът  не  попули  пре tщожение  за  предетавител  на  

общината  в  срок  до  ]4 септеивры  2016 г ., за  учебната  2016/2017 годщга  съвегьт  „Твоят  

час" може  да  започпе  дейпостта  сы  без  лредставител  гга  общщгата . Съставът  на  съвета  

„Тноят  час " сс  попъл sа  след  п¢ryчаване  на  предложението . 

(8) B слryчаиге , в  които  директорът  е  определил  в  състава  на  съвета  „Твоят  час" да  

учвегва  ирецсгавиге : з  ыа  юридическо  лице  с  нестопамска  цел , оргамюацията  трябна  да  

отговаря  на  спедниге  успоеия : 

1. да  работи  н  общсствена  полча ; 

2. да  осъщеегвява  дейцости , сдързани  с  училищното  образоваыис  на  територията  

на  общината , на  която  с  учипищегп ; 

Э . да  е  дешзарираа , че  ияма  да  участва  като  изпътнител  на  дейности  по  проекта  в  

същото  упипище . 

(9) В  саучаыте , в  които  директорыг  е  опрецелил  в  съсгаыа  гщ  съвета  „Твоят  час" да  

участва  предетаяитеа  на  месгмага  обществеыост  и:щ  училищната  общност , тоеа  мозвт  да  

бъдат  пица , свързагщ  с  учылищното  обра sование  и /ипи  црофесыопалыо  доказани  

тичности  в  раз :шчни  оо'лаеги  ца  оо'ществения  живот . 

(10) При  необходимост  промени  в  съсгава  з ta Съвета  „Твоат  час " се  изеършеат  по  

реда  на  меговото  аьзцаване . 

Чл . 30. (7 ) Сьвегыг  ,; Гвоят  час ": 

1. подпомага  директора  на  учипището  лри  избора  на  изнънкпасми  дейности , и  на  

слециа .-зясти  за  тяхното  ировеждаце , чрез  етектронната  платформа  ма  проекта ; 

2. подпоюага  директора  на  учииищего  ири  избора  на  обучителни  слектронни  

цродуктя , меобходими  за  ировеждацето  на  извънкласните  дсйности ; 

3. участва  пря  обсъи :даме  па  графика  за  работа  на  трулитс  по  извънкпасни  

це  шосгы ; 

4. координира  учаегиего  ма  родигелиге  д  работата  ыа  грулыте  за  извъмкласни  

дейности  и  подпомага  учщлищциге  екици  ири  орзанизирането  и  провеждането  ма  

тодишните  продукции  ма  зруииге  и  ца  публичните  юяви  на  ученшеитс ; 
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5. обсъжда  и  отправя  предложения  до  дирекгора  на  училището  за  репгаяането  на  

тскущи  въпроси , свързапи  с  организирахето  и  провеждаыето  на  азвънкласните  дейности  
от  учили wната  програма ; 	 . 

Ь . иаблюдаыа  издъ :шецисro на  училищнати  програиа  ,; Гвоят  

7. дава  препоръки  за  поцобриваие  орггнизацията  и  провеждането  на  
извъпкласыите  цейпосги ; 

8. инициира  проучване  на  удовлетвореността  гta учеииците  ог  изиьнюгасните  

цейгшсги  и  0! изггтгчваиите  обучителли  е .тектрощги  дроцукти ; 

9. изгагвя  годишеп  доклад  с  резултати  от  проведеиия  мониторщгг  за  избор  на  

извънюгасни  дейности  и  за  yvacrxc на  родитслитс  в  псйноститс  по  училищната  протрама  

„Твоят  лас " и  го  преЛстаея  на  директпра  на  училището  и  на  регионадното  управ .гение  на  

образованието . 

(2) Предсгавите :г  гta съвета  ,;Гвоят  час" може  да  участва  в  работата  на  

пеЛагогическия  еъвег  на  учи :гхщето  цри  обсъждане  иа  тематичнате  ыаираваения , по  

които  училището  провежда  извъмкласни  деймости  по  проекта . 

Чл . 31. Съставът  на  Съыета  за  общестыеи  могщторипг  „Твоят  час" се  утвърждава  

сьс  зarговед  на  директора  на  учи:гището . Данмите  за  членовете  на  съвета  „Твоят  час" се  

въвеждат  н  електронната  гиагформа  оТ  директора  г ta уvилището . 

Ча . 32. (1) Съяетът  „Твоят  час " се  ръководи  от  председател , който  ес  язбира  от  

ч;геновете  иа  учреии 'ге ;шо  заседание  е  обикмоясно  ммозинстео . 

(2) Чтеноветс  на  еъяета  избираг  от  съсгзва  си  и  секретар . 

(3)Секрстарят  подпомага  ирецсецагеля  в  работата  по  писменото  оформяне  на  

иреи :гожеиията , насоките  и  прссторъките  на  съыета  и  протоко .iираието  на  заседаыията . 

(4) цаседанията  на  еьвета  се  свикват  от  председателя  ити  по  искане  на  елна  трета  

от  чтенонете  иу . Членовете  на  съвета  се  капят  па  заседание  ыа  съвета  от  прсдседатеая . 

Чл. 33. (1) Съвстът  „Твоят  час" взема  решепые  с  обикновеыо  мыозиветво  от  

ириеьсгиащите  

(2) При  гласуваие  иа  решенията  всеки  член  на  еъвста  има  право  на  един  глас . 

Директорът  на  училищего  има  право  на  еъвещателен  глас . 

Ч.ь  34. На  учрецителното  заседание  на  еъяета  ,:Гвоят  час" се  разработват  и  

приемат  правила  за  рао' отата  на  съвета . 

Чл . 35. (1) За  всяко  засеищще  ьа  еъвета  „Твоят  час" се  води  протокол , който  се  

подписва  от  иредседагеля  на  еъыета  и  учаслщци re в  засецаггието . 
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(2) Оригиггачните  протоколы  и  материалите  към  тях  се  съхраняват  ыа  място , 

определено  дирсктора . 

Ч.ъ  36. Директоры  ца  уvилището  осигурява  необходимите  устовия  за  деыгостта  

на  Съвста  „Твоят  

IV. УЧЙЛИЩНИ  11РОГРАМИ  „ТВОНТ  ЧАС " 

Ч.ъ  37. (1) Училищнатс  програми  „Тдоят  час" се  разработеат  и  утвърждават  от  

дирекгора  па  уvилището  въз  основа  на  идентифицирагште  интерсси  и  оо'уvителни  

загруднения  на  учеииците , определеии  чрез  моханизиа  за  ьцентифициране  на  

изнънк :гаспите  дейностя . 

(2) Разрабагыаието  на  училищг taта  програма  се  извършва  електронно , чрез  

шгформщгионнага  система  за  уиравленис  и  отчитане  па  дейностите  по  ироекта . 

Изготвенага  учитащыа  програма  сс  разпечатыа  от  инфориационнага  система  и  се  

утвьрждава  от  дирсктпра  гщ  училщпсто .  

Чл . 38. (1) Училищиата  програма  се  рачработва  за  учебиа  година  и  екпючва : 

sидовете  извъыкласни  дейгюсти , тематичиит 'е  напраяаения , ръководителите  на iрупите , 

броя  на  часовете  по  отделниге  дейыости  и  разпредеаенисто  на  определените  финансовы  

средсгва  за  изпъанението  им . 

(2) 13 училищиага  програма  се  гс taнират  дсйносгвте : 

1, за  цреодоляване  наобучитслми  зитруцпеыия ; 

2. по  игггереси ; 

3. за  работа  с  родитсаи  и  fi.щзки  на  учсници , застрашени  от  отиадане ; 

4. за  организирщге  иа  изяви  на  учеииците , вк :гючени  в  извънкласните  дейности ; 

5. за  учасгие  в  междуучилищпи  извънкласни  дейпости . 

Ча . 39. (1) Дирсктормг  рачработва  учи rщщиата  програма  нъз  основа  на : 

1.предложение rо  ва  съвета  „Твоят  час " за  агкритите  съответегвия  между  

търсените  от  училищего  извън tстасни  цейгюсти  и  пред .пиганыте  такима  зи  еъответното  

наеелено  ивсro и  уvипище ; 

2.размерът  насредствагаза  изпъпнениегщ  училишната  програма  и  иинииалният  

процегст  гta средствата  за  цейпости  за  преоцодяеане  на  обуеателпи  затрудненын  и  за  

рабога  с  родители  и  близки  ыа  }^геници , застрашени  от  отиацаие ; 

3.опредслсните  за  участие  ученици  в  цейности  за  преоцопяване  на  обучитетщ  

затруднсния ; 

4. заявеныте  желания  за  включиаце  на  учемипите  в  цеытети  по  интереси ; 

5. макеимаlния  брой  на  учепиците  в  група  за  съответцага  дейноет ; 
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6. целевите  стойности  за  изльsнение  па  учи .iипщата  програма  сиг.гасно  
1lриложеныс  Ne 1. 

(2) Учи rщщната  програма  по  ат . 1 се  разработва  в  срок  до : 

1. 28 октомыри  за  учсбната  2016/2017 гоцина ; 

2. 9 октомнри  за  учебната  2017/2018 гоцииа . 

Чл . 40. (1) R училишната  програюа  пърео  се  опредедиг  групитс  за  дейности  за  

преодоляваце  на  обучитепни  затрудпеции , каго  разходите  за  лровеждансто  им  не  могат  
да  бълат  под  определеиия  за  групата  ма  училищего  минималсн  процент  средстеа  за  тези  

дейности . 

(2) Груиите  за  занимания  по  игстереси  се  определят  до  остатика  ог  определения  за  

училището  годишеи  разиер  на  срелетвата  за  изпъ .шение  нд  училищните  програми . 

Чл. 41. (1) Изыыгк .гасните  дейности  за  лреоцоляване  ма  обуvителыите  
затрулнения  ее  оргаыизират  в  трупи , ири  максимален  брой  участгщци  в  една  група  - 10 

уvецици . 

(2) Групкre мтке  ца  бъдат  сформирани  и  като  еборпи  с  ученыци  от  различки  
класове . 

(Э ) Броят  на  учениците  в  една  група  се  сиоо' рачяыа  и  еъс  степента  на  обучителните  

загруднении  с  пел  постигане  на  по -голяца  ефективност  в  рао' отата . 

(4) Допуска  се  включеане  на  нови  учсници  и  по  време  на  учебната  годшга  в  

действащи  гРУци . 	 . 

Чл . 42. (1) Учсник  с  обучитслни  затруднения  иоже  да  се  включва  в  повече  от  едла  

дейгтст  за  иреоцтгявацего  им . 

(2) Ученик  с  обучкгелни  затруднения  може  Ла  се  включва  и  в  занимания  по  

интсреси . 

Чл. 43. O Извънк :гасните  цейносги  ио  интереси  ес  организират  в  групи  при  

максима-геп  брой  участггыци  в  ецпа  груца  - 25. 

(2) Груикге  могаг  да  бъдат  сфпрмирани  я  като  сборми  с  учсници  от  различни  
класоее . 

Ч .з . 44. За  включеане  в  групите  по  интереси  в  срок  до  19 окгоиври  за  учебната  

2016/2017 roдина  и  до  2 октомври  за  учебнагз  2017/2018 година  учени qитс  подават  
заявлснис  и  декларация  за  информирацо  съг :гасие  (Придожение  N 2). 

Чл . 45. Бронг  ца  групите , вкдючсни  я  училищните  програии  и  ръкоьоцителите  им , 

се  олредспя  в  срок  ло  28 октоияри  за  учебната  2016/2017 и  цо  9 октом sри  за  учебнаТа  
2017/2018 годигга  еъs основа  на  подanените  о 'г  учецицкге  заяеления  с  изразеио  
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информирано  съм taсие  на  родитела /настойника  за  участие  в  извъпклас tщ  цейности  по  
проекга . 

Чл . 46. (1) Сформирамего  на  групите  за  заиимания  по  интереси  в  уvилището  се  

извършва  в  заеисимост  от  посочегшто  от  ученика  дърво  желание . 

(2)11ры  невъзможгюсг  ца  се  формира  грула  по  първо  желаыие  на  ученидцге , 

груиите  се  формират  по  второ  илы  следващо  желахие  на  учениците . 

(3) При  услоеие , че  не  ес  превишава  максималният  брой  на  учепиците  е  група  u 

графика  на  занятията  лозво :гя  ефектияното  участие  на  ученика  в  занимаыиата  ло  

щггереси , сьщия  можс  да  бъдс  вктю vел  и  във  ытора  група  за  заниsfания  ло  иггтереси . 

Чл . 47. (1) R случаите , в  които  броят  па  учениците  заявили  желание  за  вклюvване  

в  опрелелена  дсйност  по  интереси  е  иалък  и  учидището  не  организира  група , директоръг  

ироучыа  вьзиожностите  на  другите  учитища  иа  територията  на  массленото  място  за  
вклю vване  на  тези  учеиици  ы  груг ta ио  заяееното  желанис . 

(2) При  дьзможгшег  и  израsено  съгласис  на  директора  ла  училището , 

организирапо  грула  за  занитания  по  ислгереси , учениците  по  ал . 1 се  включват  в  
дейността . 

(3) При  ортшшзиране  на  межлуучилищни  дейности  за  занимания  ло  иитереси  

всяко  от  училищата  - участници  в  дейпостите , вкгючва  в  програмата  „Тяоят  час " броя  на  

груиите , ръковолителите , конкретнитс  дсйности  и  графиците , по  коиго  те  се  ировеждат . 

(4) Директори re на  училищата  сключват  споразумение  за  съвместыгта  

междуучилищна  дейност  по  ач . 3, което  е  перазцелна  част  от  програмата  „Твоат  час". 

Ча . 48. (1) Извънкласыите  дейыости  се  лровеждат : 

І . в  учебхаго  ыреюе  на  учениците  прен  учебната  тодина , извън  учебните  часове , а  

при  целодневна  организация  на  учео'ния  ден  в  часовете  за  замимания  по  интереси  и/или  

оргапизыраи  огдих  х  физическаакгиеност ; 

2. лрез  почищгите  цли  и  дакагщиите ; 

(2) Извъ  гкласците  дейности  може  ла  ее  провеждат  в  учылището  и/ы  щ  в  бача , 

оиределена  е  логовор  с  юридическото  тице  - в  цегггрове  за  подкрепа  за  личностно  
разнитие , в  читапиша  или  в  о' аза  на  други  выгшпи  изпълнители . 

(3) В  спучаитс  когато  ичвънкласниге  лейнисм  се  изгтлцядат  изеън  учитището  се  

слазват  разлоредбите  rta цейсгыащага  нормативна  уредба . 

Чл . 49. (1) Извъыкласните  дейности  иоже  ца  бъцат  организирани  сьс  седмичел  
хорариум  и/или  на  модулеи  цригщшг . 	 _ 

(2) В  едшг  ден  - в  учебно  ярсмс  или  през  почивните  ции  и  еаканциите , ученикът  

можс  да  учасгва  и  iie довече  от : 
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1.два  часа  по  една  извъпкпасна  дейност  за  иреодоляване  на  обучителните  
загруднсния ; 

2. четири  часа  по  едиа  ювънк :Іасна  дейпосг  по  интересы . 

(3) Времеграенето  па  един  час  за  извънкпасыа  дейност  е  в  съответегвис  с  
определената  продължителпосг  на  учебпьте  часове  за  училишего . 

Чл . 50. (1) Извънкласните  дейности  се  провеждат  по  разработсыа  от  ръководителя  

и  утвърдена  0! директора  тематичпа  дрограма  с  времсви  rрафик . 

(2) Тематичлите  програ .ии  вкпючват  следните  раздети - це.i и , очакваііи  резултати , 

теми , годишен  брой  часоые , яремеви  график  - дага , място  ita провсжцаие , начален  час , 

брой  часове (Приложение 3). 

Чл . 51. (l) Максималният  брой  часове , който  сс  възаага  на  сдин  ръкоеодитст  за  

една  или  поясче  извънкпасни  дейггос iи , ес  съобрачя sа  с  изискванията  на  Кодекга  ва  
труда  за  непрскъсггага  междудневпа  и  междуссдииviа  дочинка . 

(2) Часовеге  за  извънхлас iщ  дейности  не  форюират  и  вге  цопъпяат  нормата  за  
задължителыапрсподаватепскаработа . 

Чл . 52 (1) Отст,ствието  ца  ученици  от  часове  за  извъию iасна  дсйност  ло  

зцравословни  причини  се  удостоверяыа  съе  еъответеп  документ . Копие  от  документа  се  
сьхранява  в  дневника  на  групата . 

(2) При  отсъетвие  на  ръководителя  на  трупата , ыремеяият  графвк  за  изеънкласни  

дейностите  се  акгуапизира  при  запазване  на  обп lия  брой  часоее  за  дсйността . 

Чл . 53. Извънклас }гите  цейности  ес  изпът ixваг  на  територията  иа  Република  
България . 

V. МF,ХАНИЗЪМ  ЗА  ИДF.НТИФИЦИРАНЕ  НА  ИЗВЪНКЛАСНИТ F, 

ДЕЙНОСТИ  

Чл . 54. (1) За  определяне  на  кшікретните  извънкј taсни  дсйности , броя  и  състава  на  

груиите  в  училишего , както  и  ръководк reЈіиге  на  трупите  всяко  учи ;шще  разработва  и  

ирыЈ taга  училишен  механизъм  за  иде iггифи qиране  на  извънкласните  дейности  (наричан  

за  кратко  „училишен  механюьм "). Училищният  мехапизъх  се  разработва  еъыиестно  еъс  

Съвета  „Теоит  час ". 

(2) Механшзмът  за  идентифыцирането  на  извънкласните  цейности  съдьржа  
меха  щзми  за  идецгифициранс  на : 

1. обучителнитезатруднедии ; 

2. интересите  на  ученщците . 
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Ч.т. 55. (1) Учи :ыщният  механизъи  се  разработват  за  всяка  учебпа  година  и  
вкточва : 

1. провеждане  гга  аикетни  проуvвания  за  идентифициране  на  шггересите  и  на  

обучителнитезатруднения  научеииците ; 

2. ировеждане  на  яндивиду anпи  и  груповя  разговори , бесеци  и  др . с  учениди , 

учитсви  и  родите :ги ; 

3.разработване  накритераа  за  избор  наръководителиг ta извънкласни  дсйносгы ; 

4.изготвяІге  ласиисъкс  извънкласни  дейности . 

(2) 1lpx разработвапето  на  училищния  механизъм  се  агчиrпт  спедыфыките , 

свързаиы  с : 

1. илцивидуалното  развитис  на  уvеника , ггеroвите  силни  страни  и/иаи  обучителлы  

затруднсния ; 

2. содиапната  и  семейпата  среда  на  ученика ; 

3. мипалия  оиит  на  ученики  в  извънкласни  дейлосгы ; 

4. еъответстваето  межцу  иагребноститс  и  желанията  }га  учецька  и  възможностите  

на  училищего . 

Чл. 56. (1) Желанията  на  учениците  за  учасгие  в  заниманиа  по  ынтереси  се  
адентифицьрат  с  анкегно  проуч sанс  чрсз  анкетна  карта  (Лриложение  N 4). 

(2 Обобщецагз  ицформация  за  желанията  на  учениците  се  въеежда  я  
е:гектрттага  щгагформа  я  срок  до  12 октоиври  за  учебпага  2016/2017 година  и  до  25 

сегггемери  за  учсбната  2017/2018 година . 

Ч .ъ  57. (1) Погребностите  на  учсницитс  за  вк:гюvвапего  им  е  дейности  за  

преодо :гяване  на  обучитеаии  затруинехия  се  идентифидират  с  проучване  чрез  
инциеидувлна  образователна  карта  (Лриложецые  N 5, раздел  А  и  6). 

(2) Директорът  на  учиаищего  организира  анкстно  проучване  чрез  иоиълване  на  
раздел  А  и  Б  от  картата  по  an. 1 за  всеки  учеггик . Критериитс , по  които  се  олределят  

учениците  с  обучителни  затруднения  за  цедите  на  прпекта , са : 

1. ловтаряне  иа  класа ; 

2. ниски  образоеаге :гни  резултати  и  слаби  оцецки ; 

3. спцишчни  фактори ; 

4. иреустиноеено  изп :гагпаые  ыа  хесечзш  иомощи  за  дете ; 

5. слаби  рсзултати  от  вьншиото  оценявамс ; 

6. допуснати  мад  10 неизвииеци  агсъсгяия ; 

7. другх  причяни  - нрсмснни  неусиехи  ио  опредетен  учебен  предиеr ученици , 

които  по  здравословни  причини  са  отеъства .-ги  цроцължитсано  яреме  от  учи :шще ; други  
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фактори  по  преценка  на  учипището , оказеащи  впиянис  върху  успеха  и  мотивацията  на  
ученици  ге . 

Ч .ъ  58. (1) Обобщените  резултаги  от  ахкетните  проучвания  за  необходимитс  

дейпости  за  преололяване  Fta обучите :гни  затрудвенин  се  вънеждат  в  епектроппата  
плагформа  в  срок  до  12 окrомери  за  учебната  2016/2017 година  и  до  25 септември  за  
учсбната 2017/2018 година . 

VI. ИЗRЪНКЛАСНИ  ДЕЙНОСТИ  ЗА  ПРО F.ОДОЛЯВАНЕ  НА  
ОБУЧИТЕЛНИТЕ  ЗАТРУДН F.НИН  НА  УЧЕНИЦИТЕ  - ОРГАНИЗАЦИК , 

YIIPARJIEHИE, УЧАСТИЕ  

Ч .п. 59. Организирането  и  провсждането  на  извъикласни  дейвости  за  
лреодоляваыег ta обучителихтезатруднепия  екпючва : 

1. ицентяфицирагге  на  пелите  и  ичыкваыите  резултаты , които  ще  се  цосгигнат , чрез  

израгзсно  rщсмено  сгановище  на  уvители  по  задължитепна  образователна  подготовка  по  

съответмия  учебеи  прелмст  отпоспо  пропускнге  е  усвояваието  на  учебпия  материал  в  
нсобходимите  мерки  за  отстраняваиего  им ; 

2.разработване  и  водене  на  документщция  на  групата  - темагична  програма , 

времеви  график  на  провеждаце , цнееник  на  групата , портфоаио  на  всеки  ученик , което  

вк :гючва  и  индивицуапна  образоваге .ыа  карта  за  всеки  учсник ; 

3.осигуряване  eta необходимите  зы  лсйыостта  иатериали , вкл . и  елекгронни  
продукги ; 

4.отvитаие  ны  изпълнението  ма  лсйностите  - анализ  на  причините , свързагы  с  
обучнгепните  затруднеиия  и  отчитаые  на  ыцщвидуа rгния  ь taпрелък  на  всеки  ученик ; 

5.съвместви  цейности  с  роцителя /наетойника  за  опреде .-гине  на  формите  на  
ычаимодействие  - ролителски  срещи  на  групата , индивидуалыа  среща  с  ръководителя  на  

груиага , дяекусиоиии  срещи , аiгкетни  проучваиия  и  присъсгвие  при  провеждине  на  

зыниманияга  и  цруги  оргахизирани  изяви . 

Чл . 60. Извънкласните  дсйности  за  прсодоляване  на  обучителните  затруцнения  
еледва  да  отговаряг  на  потреб tтетите  и  копкретните  мужци , сеързани  с  иеобходимосгга  

от  индивидуапна  подкрепа  за  учениците  по  учео' пггге  предмети  от  обпгообразователната  

подгпговка , както  спецва : 

1. началем  етап  - бъпгарски  сзик  и :щтература  и  математика ; 

2.ирогимназиапем  етап  - приоритетно  гт  бъпгарски  език  и  лнгература  u Ito 
матеюатика , допустимо  е  обучение  и  ио  други  учебни  предм zги  с  изкаючеиие  на  музика , 

изобразително  изкусгво , техмологии  и  предприемачество , физичсско  възиитамис  и  спорт ; 
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З . гимназиагем  егап  — приоригетно  ло  би .ггарски  сзик  и  лигература  и  по  

математика , лопустимо  e обучение  и  ло  други  учебни  предмети  с  изгитючепие  на  музика , 

изобразите .iно  изкуство , физическо  възлитагше  и  спорт . 

Чл. 61. (1) За  лровежцаые  на  извицюгасни  дейыосги  за  преодоляеане  на  
обучителните  загруднения , ръководитслят  попиива  индивидушша  образователпа  карта  
(Припожсние  5), която  сълържа : 

а) аиагк s на  причините  за  обучитслните  трудности  на  учепика ; 

6) етановище  и  анкета  от  родитеия /настойника ; 

в) фории  на  взаимодействие  и  сътрудпичество  между  учителя  и  
родигеля /настойника ; 

г) разпределеиие  на  съдържаныето  гш  г_гоба :гни  темы . 

(2) Индиыидуатнатаобрачовагепна  карта  ы  ызлолзеанитс  обучите :пги  иатериали  се  
еъхраняваг  в  иортфолиото  на  учеиика . Й  портфолиото  се  съхранява  и  заяипението  с  
декларация  за  инфортирагго  сы  ~гасие  за  участие  в  извънкпасни  ,qейности . 

Чл . 62. Графикът  за  лровеждане  на  извънкласпиге  лейности  за  лреодтгяеане  на  

обучителнятс  затруднепия  не  трябва  да  съвпаца  с  графицыте  за  лровеждане  на  общата  

подкрепа  за .гичностно  развитие  ио  ч.г . 178, аъ  1, т . 2, 4 и  5 от  Закона  за  предучилш qното  

и  училишното  образоыание . 

Чл. 63. (1) Йсеки  ръководиге . г  на  група  разработва  Тематичыата  програма  за  
групата  гш  съотяетныя  учебеп  ирецмег , която  еъдържа : цели , очаквани  резу :гтати , 

глобагни  теми , годишен  брой  vасове , времеви  график  — дата , място  на  провеждане , 

нача-ген  vac, брой  часове . 

(2) А  програмата  ио  a.n. 1 ce планира  и  шщиеидуална  и  грулова  работа  с  

родителите /настойгшциге  на  ученш [ите  — роцигепеки  срещи  на  групага , индивидуална  

среща  с  риководителя  на  грулата , цискусионни  срещи , аикегни  проучвания  и  приеьсгеие  

при  провсждане  ла  загшманията  и  други  организирани  изяви . 

(3)Тематична  лрограма  еключва  от  70 цо  80 часа  за  едац  учебем  прсдмет  за  
учебната  година , аг  които : 

- 4 часа  за  екигши  работа  между  рьководателите  иа  групите  ы  родатедите ; 

- 2 часа  за  иуб :шчгш  изяеи  при  приюпочванс  дсймостга  на  групата . 

Ч .ъ  64. В  планирането , организирането  и  проесждането  на  изнънкласните  

дейносги  за  прсодотявиге  ма  оЕiучитс :гните  загруднемия  се  включват  и  представители  на  

родитепите . 

VII. ИЗВЪНКЛАСНИ  ДЕ IIНОСТИ  ИО  ИНТЕРЕСИ  
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Чл . 65. Организирането  и  провеждавето  на  извъпкпасни  дейгюсти  по  интереси  
вклюлва : 

L идегггифи qираые  г ta целите  ы  очакваните  резултати , които  пге  се  лосгигнат ; 

2. разработване  и  водеие  на  покуиеитиция  ыа  групата  - тематична  програма , 

времеви  график  па  провеждане , цневник  на  груцата ; 

З . осигуряване  ца  необходимите  за  дейцосгrг  материа ~гы , якл . и  епектронни  
пролукти ; 

Чл . 66. Извъиюласните  дейпос rи  по  интереси  трябва  ца  отговарят  па  интересите , 

елособноегите  и  възрастовата  епецифика  на  ученацыте  в  етедныте  тематычни  обпасти : 

г taука , техника  и  технологии ; здраано  обрачование  и  здравос .-говен  налшг  на  живот ; 

гражданско  образование ; прецприемачество ; програмиране , дигитаппи  умсния , 

креатиыноет  и  ыловативно  мисаене , изкуства  ы  кулгура , слорт . 

Чл . 67. За  провсждале  на  изяънхааспате  цейности  ло  иигереси  ръковоцителят  
рачрабогва  тсматична  ирограма , която  ца  отгояаря  на  слецнитс  изискваиин : 

1. да  пе  цуб ;гира  еьдържатепните  характеристики  на  учебните  лредмети ; 

2. прецпаганите  теми  и  дсйности  да  са  евързани  с  развитието  na творческия  
потенциал  па  ученигщте , както  и  ца  провокираг  цопълнителеп  интерес ; 

З . да  вктлочва  от  62 до  72 часа  за  учебната  гоцииа , от  които : 

- 5 ласа  за  загития , проведени  цод  ръководството  на  родатела , киго  темата  ыа  
занятисто  се  еъобразява  с  възмткностите  на  родителя /итс . Долусгимо  е  темата  ыа  
занятисто  да  се  отюгоняаа  от  общата  темагика  на  грулата ; 

- 5 часа  за  публичпи  изяеи  (минииу:и  2 изяяи , едната  ог  които  с  годишна  

угштищна  процукцин  е  края  на  дейное rга  на  групата ). 

Чл . 68. (1) В  лаикшранего , органызираието  и  провеждаггето  на  извънкласпите  

цейносты  ло  ылтереси  се  включват  и  иредставитела  на  родителите  с  професионалыи  
ы/или  любитеггекы  комиетенции  в  облаегга  на  мауката  и  техняката , изкустеата , спорта  ы  

др  
(2) Родитслите : 

1. се  яюиочваг  в  прояеждацего  на  конкрето  занимаыье , съгласно  темагычгсата  

програиа  на  съотвстнага  група  и  графька  на  лсйностьте , а  най -малко  5 часа . Темите  на  

съответнитезаниманиясе  угочняват  иежцу  ръководителя  а  родятслите ; 

2. поицомагат  ръковоцителите  при  иоцготовката . иа  дейностите ; 

З . участват  в  подгоговката  и  провеждането  на  г ryfiличмите  юиви . 
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Чл. 69. (1) За  популяризиране  на  дейностите  по  интерсси  и  представяне  на  
ревултатите  на  ученициге , есяко  улыщще  органивири  публични  изяви  - коыцерти , 

тържетва , съетезания , изложби , дебати , конкурса  и  др . 

(2) 1lубдичнитс  изяви  се  организират  ири  спазвапе  на  правилата  за  информиране  и  

иубличыост . 

(3) 1lубличииге  изявы  се  реа iщзират  със  сълсйствието  и /или  с  учасгието  ыа  

родители , неправиге .гствени  оргаиизагщи , обшыгски  структури  и  ир . 

Чл . 70 (l) Ilублични  изяви  може  да  се  провеждаг  и  еъвместгю  от  две  или  повече  

учи :гища - межцуучщлищни  извеи . 

(2) В  зависамост  аг  комкретната  тематика  на  междуучипищнага  изява  или  

формата  ыа  оргацизиране  (междуучыщщни  конкурси , еъстезаыия , концерти  и  др .) в  пея  

могат  да  участват  групи  еъе  сходни  или  различни  дейности  за  заниманин  по  интереси . 

VП I. ФИНАНСИРАН F. 

Чл . 71. Срецегыата  за  финаггсираме  на  училищииге  протрами  се  лредостааят  на  

уvилищата , ыкпюлсни  в  проекга , на  база  ла  броя  на  уvенициге  е  днсвна  форма  на  
обучемие  и  нормагиви  за  финансираие  на  елин  уvеник  и  срелства  за  услоимо -постоянни  
рачходи  я  зависыиост  аг  групата  на  учитащетq опредслена  с  механизма  по  чл . б , а ;г . 2. 

Чл . 72. (1) 13 зависимост  от  кониептраципга  на  ученаца  с  обучителни  затрудггения  

и  в  риск  от  прежцеыреюенно  напускане  ла  обраю sателыата  система , финансирането  ыа  

учыщщата  с  дифереещираио  е  7 групи . 

(2) Обособена  е  самоетоятелна  осиа  група  - епецыалии  училища , в  която  за  целиrе  

на  проекта  се  вкпючват  лоиощците  учипипга , поради  лиисата  на  коли vествепи  оценки  

свързаня  с  резултатите  агобученясто  научеыиците . 

(3) За  ьсяка  ецна  от  групите  ло  аг . 1 са  обособени  по  три  иодгрупи  в  зависиюост  

от  общия  брой  на  учениците  н  училищсго . 

Чл . 73. Конкретните  размери  на  нормативите  за  финансиране  на  едип  ученик  и  за  

усаоымо -постоянни  разхоии  sa есяка  грула  в  заыисимост  от  общия  броы  на  ученипите  в  

учитипгсто  са  сыЈ taсно  Припожснае  Ne б . 

Ч .л . 74. Общинг  размер  на  средсгвага  за  финансираие  иа  иейностите  в  уvилищната  

програма  „Твояг  час" за  веяка  учебыа  година  се  опрецеия  въз  основа  на  цагыите  за  броя  

на  уленыците  110 Списък -образец  1 от  мацион anната  елекгронна  инфориацыош ta систеюа  

за  предучыгищното  и  учалищното  образова iше , нориатива  за  фынансиране  ыа  едиы  
ученик  и  размера  на  усаовгт -постоянните  рачхоци  за  групата , в  която  е  опредедено  
уvилището . 
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Чд . 75. (1) Миних arщият  размер  на  срецствата  за  финансиране  на  ювънкласните  

дейности  за  прсодо ;шване  па  обуvителни  затруднения  в  уvилищната  програма  се  
определя  каго  лроцевт  от  общия  разтер  на  ередсгеата  за  финансаране  на  дейностите  е  
училищг taта  програма  „Твоят  час " за  всяка  учебна  гоиина , както  слсдва : 

1. за  учщлыщата  от  1 грула  - нс  по -иалко  от  60 да  сго ; 

2. за  училищата  от  II rpyna - не  по -иалко  от  56 на  сго ; 

3. за  училищата  ог  III rpyna - де  по -иалко  от  50 на  сто ; 

4. за  учи ;шщата  от  1V ipyna- не  ло -матко  от  41 ни  сто ; 

5. за  училищата  от  V эрупа - не  по -малко  от  32 иа  сто ; 

6. за  училищати  от  V1 груда  - нс  по-иалко  от  20 на  сто ; 

7. за  уvилищага  от  V11 трупа  - не  по -малко  ог  R на  сто . 

(2)Средствата  за  финансиране  ла  извънкласныте  цейности  за  преодолнваые  на  
обучкre.пни  затрудыепин  могат  да  се  определят  и  в  ло -гоаям  размср  от  мщзималния  в  

sаsисимост  от  фактическия  брой  ма  ученилите  с  идентифилирани  образователни  

потребыости  ы  брояг  на  ученыците , за  които  с  установеь ta потрсбност  от  вюгючване  в  
повече  от  една  извъмкласна  дейьщст  sa прсодоляваце  ма  обучителни  затруцнения . 

(3) Уазмерът  па  средствата  за  извъхкласхи  пейности  за  заиииания  по  интереси  се  

поаучава  като  от  общия  разюер  на  средетеата  по  ч:ь  71 се  приспаднат  ерецетвата  за  
извъыкласпи  дейности  за  преодолявале  наобучителнитезатруднения . 

Ча . 76. Гlредоставениге  средетва  за  фипацсиране  на  дейностите  в  училищната  

програма  „Тяоят  час" се  корщираг  веднъж  roдащыо  - слеи  приюэючванс  на  учеб}зата  

годаыа , въз  основа  на  фактическия  броы  ха  обхванатите  учени qа  в  ювънкласми  дсйности  

и  охрецеленитс  с  чт . 39, т . 6 цеаеых  егойности  за  изпътпецие  иа  училихгната  лрограиа , 

както  слсдва : 

1.в  иаиаление , когато  броят  ыа  факгически  обхваыати iв  ученипи  за  съответния  
виц  извънкласни  дейносги  с  по -юалък  ог  олределепите  целеви  стойности , 

иропорционално  на  неюпътгециего  им ; 

2. в  увеличение - в  заыисимоет  от  възможвостите  ма  бюджегз  на  проекта . 

Чл. 77. (1) В  училищната  програма  „Твоят  час " се  планират  разхоците  ва  
определеиьте  извънкласхи  цейности  за  еьогветната  учебха  година . Размеръг  на  
разчетсните  рачходи  за  извъпкэасни  дсйыосты  ие  може  да  надвишава  общия  разюер  на  

средегвата  по  чл . 77. 

(2) Н  отделеп  раздел  се  пааиират  разходите  за  еъзы arражцения  и  осигурыте :эни  
плащавия  на  директора  на  улилището , както  и  разхоиите  за  счетовоцмо  обслужване , 
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които  са  ииад  оо'щия  размер  на  срецствата  за  финансирале  ыа  училищните  програми  за  

всяка  учебна  година . 

(3) Разходитс  no ап . 1 u 2 определят  бгоцжети  за  излъпнение  на  проектните  
дейиости  на  училището  за  всяка  улебыа  гоиина , еключена  в  срока  ца  юпълнение  на  
проекта . 

Чл . 78. (1) За  нуждите  на  училиг qата  аг  създаване  на  подходяща  образователна  

среда  за  изпопзване  гга  съвременни  щггерактивли  методи  и  лродукти  и  извъшищсните  

дейности  и  на  ецоргни  пособия  за  разяитие  гга  интерееыте , заложбите  и  двигателната  

актищтст  на  учеииците  училищата  получаваг  чрез  центрагизирана  досгавка  
компютърла  и  хардусрна  техцика  и  спортни  иособия , над  ередствата  за  финансиране  на  

дейаостите  по  проекта . 

(2)Материатните  актиеи  по  аъ  1 се  иредоставят  иа  учипящата  въз  основа  на  
подадени  ог  тях  заявки , до  разиера  на  лредвииените  с  о'юджега  на  проекта  средства  за  

тази  цеп . 

(3) Заявкитс  за  рач .гичнитс  видове  артяку :ги , за  които  проектиг  предвижда  

централизирана  досга sка , яъзложепа  от  Мимисгерстваго  на  образовацыето  и  науката , ще  

ce оргацизират  с  указацхя  на  ръководитеая  да  проскта  за  всеки  конкретен  сЈryчай . 

Ч .л . 79. Видонетс  допустими  раvходи , които  иогат  да  извършват  училищата  са : 

1. Раtходи  за  възиаграждения  на  ръкоыодитстите  на  извьнкласни  дейпости , вкл . 

осигурителнитс  и  здравпоосигурителните  виоски  за  сметка  на  осигурителя  съгласно  
ны  щоналното  законодатслетво . Тук  се  вкпю vват  разходите  за  възпаграждения  на  тицата  

от  педагогическия  и  нестсдаroгическия  псрсонал  гщ  учитигцето , олрецепени  за  
ръководители  на  извънкласнх  цейыости . 

2. Разхоиы  за  закупуване  иа  материали , необхоцими  за  изпътиеиието  ва  
изеънкласните  цейности  вгиіючепи  в  улилищната  црограиа  ,;Гвоят  час ", еъгласно  

примерна  номенктатура . Номснкаатурата  се  актуалюира  ио  предтожение  па  училищата  

за  иатериали , пряко  свързаци  с  изпълнснието  ца  извънкласните  иейности . 

3. Рагходи  за  закуи ryване  на  копсумативи  - за  раvлични  видове  тонери , 

необходими  за  юпътнението  ца  дейностите , включсни  в  уvипиищата  програиа  „Твоят  

Ч3С `. 

4. Разходи  за  ищем  на  помещения  за  провеждане  на  публични  прояsи  и  
дейноеги , вктючени  в  учятищните  програти  „Твоят  час" - коццерти , тържесгва , 

състезания , изаожби , дебати , коикурси  и  др . 

5. Раsходи  за  орианизиран  траггсиорт  за  уvастие  на  ученици  е  конкретпо  

заняиание  еьг .гасно  тематичиата  програма  ца  изеънкласи taта  дейност . 
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6. Разходи  за  организиран  транслорт  за  участие  на  ученици  ы  междуучилиищи  

извъпк .гасны  дейгюсти . 

7. Уазходи  за  застраховки  на  учезшци , при  организир arш  пътувагщя . 

8. Радходи  за  посещения  на  културни , историческх , природтгауини , спортни  и  

цр . обекти , вк .гючени  в  темагилната  лрограма  на  дейностите  по  заниманяя  ио  имтересь . 

9. Уазхоци  за  организиране  и  провеждане  на  изыънкласни  дейности  за  заниманин  

по  интереси , в  случаите  когато  същиге  са  възложени  за  излъ .гнение  от  учх ;гищата  ыа  

външен  изпълн zпел  - юридическо  или  физическо  :щце . Когато  извънкласната  дейност  се  

проьежиа  извьн  територията  на  училището  - в  база , осигурена  от  юрииическото  лице , 

еьщпто  лолучава  ередетва  за  нъзнаграждениего  на  ръковоцителя  на  дейността  и  режийни  

разходи  (гок , тетефон , отоплеыие , воца ). Рсжийпмге  разходы  це  могат  да  лревишаеат  10 

на  сто  от  разхопитс  за  въз rшгриждения . Ког  дто  извъпюгасната  дейлоег  се  провежда  гга  

територията  иа  учиаището  аг  ыъншыо  горицичееко  ила  физическо  лыце , същите  
гшЈ ryчават  само  възнаграждението  иа  ръкояодитетя  ва  деймостта . 

10.Уазходи  за  иосещения  накуптурни , исторически , природонаучни  и  др . обекти , 

включеии  е  тематичнага  ирограма  на  дейиоегите  за  лреодагяване  на  обучытехните  
затрудцеция . 

11.Уазходи  за  организиране  и  ировеждане  ла  изыьнкласни  дейггосги  за  
иреоцоляваые  на  обучите :шите  затруднения , в  стучаитс  когато  същите  са  еъзложени  за  

изцъанеыие  от  учиsищата  гга  иъншен  излълнитеа  - горидическо  ала  физическо  :гицс . 

Когато  извънкласнага  дейност  се  провежиа  извън  територияга  на  учитището , в  бача , 

осигурена  от  юридическото  лице , разходите  за  дсйностга  могат  да  вклюvват  
възнатраждението  на  ръководите .гя  на  дсйността  и  режийни  разходи  (ток , тwгефон , 

отопление , воца). Режийните  разходи  не  могат  да  превашаваг  10 на  сто  от  разходкге  за  

вьзнаграждения . Когато  извънкласната  дейност  се  провежда  на  територияга  на  
учи :шщего  от  ыънтно  юридическо  или  физическо  дице  разходите  за  дейзшстга  ыктючват  

само  възнаг  раждението  на  ръковоцителя  на  дейносгга . 

12. Уазходи  за  създаване  гш  модел  на  общесгыен  мониторипг  с  участието  на  

родителиге  - логистика  па  заседанията  па  сънетитс  за  общесгвен  мониторинг  "Теоят  vac" 

- насм  на  иомещения  и  техиика , отпслатваие  rta докладщ  аиаткsх  и  други  лечатни  

матерь anи  необходьми  за  заседанаята  ха  съвета , минеразша  еода . 

13.Разходи  за  командироики  - зш  изклюvение  саио  в  слуvай  че  улилището  
разпотar а  сьс  соо' ствец  учхлищсн  автобус . Допустими  са  днсвни  разходи  сътласно  

1lареибага  за  командировките  в  стр azзага  за  щофьора  на  училищния  автобус . Разходите  

за  ирееоз  на  учегщците  сс  отчатат  каго  пътни  разходи . 
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14. Разходи  за  възнarраждехия  на  директора  и  на  счетоводитетя  на  уvилището , 

иряко  евързани  с  техмическото  и  финансовот  изпьпиепие  на  учитиищите  лрограми  
„Твоят  час", екл . осигурителиите  х  здравгюосигуритепните  вноски  за  емzгка  на  
осигурителн  съгласко  нацыопвлнотозакоиодатслство . 

15. Рачходи  за  счетоволно  обслужване  на  учи .щщата  - в  спучай  че  финансово - 

счетоеодното  обсЈ ryжване  ла  учипището  за  нуждите  ца  ироскта  е  възложено  на  ьънтен  

изпыгнител  (юрыдическо  илы  фызическо  лиие), раsходът  се  отчита  като  вънпгна  услуга . 

Ч:ь  80. (1) Възг taграждеыаята  на  ръководигелите  на  изеънкласни  цейности  се  
определят  и  размер  ло  12,00 лееа  за  астроьомячен  час, вкпючителцо  оси ryритеазтте  и  

здравноосигурителпиге  ыноскизасиетка  на  осигуряваното  лице . 

(2)Комкретните  рачмери  ма  чаеовиге  ставки  за  ръководителиге  на  извънкласгщ  
дейносги , служители  иа  учитището  се  определят  във  Вътрешгыте  правила  за  работната  

заплага  в  зависимосг  о  г  профссионаигия  опит . 

(3) За  ръководители , иригежаващи  професионател  одиг  в  еъответпата  тематична  

облист  на  извъцк .гасна  дейност  до  3 години , разиерът  на  часовага  етавка  е  до  8,00 пева  за  

астрономичен  час . 

(4) Часовите  ставки  па  външнитс  за  училището  физически  и  юридически  аица  се  

определят  с  договора  за  възлагане  па  изпъпнението  иа  ичвънкласните  дейности , като  
рачмерът  им  е  еднакъв  с  този  опредслен  ло  ал . 2 за  служитеаите  на  учитището . 

Чл . 81. (1) Възнагражденията  на  ръководителите  г ta извънк ;гасните  деыности  ес  

изилащат  за  отработсн  астроиомически  час  за  азиы  щенис  на  дейеюстиге  no утвърдената  

теиатична  прог  раиа , вкпю vващ  продыгжителноспа  иа  занятието  и  времето , сеьрзано  с  

нсговата  иодготовка  и  организация . 	. 

(2) Изплащането  гta възнигражденията  на  ръководиге ;щте  се  извьршва  
периодично /тримесечпо , въs основа  на  одобрени  отчети  за  отработените  часоее  за  
периоаа . Отчегиге  се  изтотвят  ог  рьководитеаите , чрез  информациоыната  система  на  
проекта  по  мессии , разиечатяат  се , поциисеат  се  и  се  иредоставят  за  приемане  ва  
раfiотата  от  директора  на  учи :гището . 

(3) В  с:ryчаитс , в  коиго  извъыкласните  дейкости  се  изиъ .iняват  от  вънщни  

юридинески  аица  отлетите  на  рьководитетиге  се  приемат  и  одобряват  от  улравителя  на  

юридичеекаго  лыqе  стед  еъгласуване  от  дирекгора  на  училището . Съгците  се  припагат  
къи  предстаяената  на  училипгето  фактура  за  изплащале . 

Чл . 82. (1) Рачходхте  за  материази , за  консуматива  и  за  външни  услуги  (е  т .ч . за  

организиран  транспорт , застрахоеки  на  учециците , за  лосещения  на  обекти  и  за  
публичми  изнии  на  учснициге ) за  извъикласпиге  дсйности  са  допустими , ако  не  
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надвищават  с:гедиите  размери  от  опрсдеаеииге  на  училището  средсгеа  за  излъднение  на  

училищпага  програма  „Тноят  час " за  съответпата  yvcq'на  година : 

1. до  30 на  ето  за  мигериа -гщ  пряко  евързаии  с  извъпюзасните  деы  юсти , в  т .ч . 

елекгронни  лродукти ; 

2. до  2 на  сто  за  консумативи  (раз :гични  видояс  тонери ); 

3. цо  5 на  ето  за  ыънищи  услуги , пряко  евързани  с  ювънклаените  дейности , в  т .ч . 

вяи  

3.1. разходи  за  наем  на  ломещения  за  провежлане  на  лублични  прояви ; 

3.2. разходи  за  органюараи  транспорт  за  участие  на  ученици  в  коикретно  
занимание  сы  ласно  теиатичиага  програиа  да  извънктаснага  дейност ; 

3.3. рачхоли  за  организиран  транслорт  за  участие  на  ученици  в  междуучыгищни  

извъыюгасни  дсйности ; 

3.4. разходи  за  застраховки  ни  ученици , ири  организирапи  ггыryвамия ; 

3.5. разходи  за  поссшения  ла  кутгурни , исторически , природонау vнщ  спортми  и  

др . обекти , включени  в  темагичната  програиаз ta извънкпасните  дейносити ; 

3.6. разхоДи  за  комалдировки  iiо  чл .79, т .13. 
(2) Рггзходите  за  лтистика  на  заседаниита  на  съветите  за  обществен  мониторинг  

"Твоят  час " са  доиусгиии , ако  нс  надsишаваг  3 на  сто  от  опредеаемите  ма  училището  

срсдетва  за  юиълнение  на  учитищ tщта  ирограиа  „Гвоят  час " за  съответната  учебна  
одина . 

Чл . 83. Рачхагитс  за  възнагражделии , за  матсриаги , за  копсуиагиви  и  за  яъншни  

услуги  в  учыгищните  програми  ,;1 воят  час" се  зсщнират  и  отчитат  ло  видоее  дейности  

(за  ызыы  зкласни  дейности  за  преоцтзяване  на  обучителныте  загруцмения , за  извъны-гасны  

цейности  за  занимании  по  игггереси  и  зи  модел  за  обществен  мониторияг ) и  по  вицове  

разходи  по  чл . 79. 

Чл . 84. (1) За  срока  на  проекта  г ta циректора  и  на  лице ro, иsеъригващо  финансово - 

счетоеодно  обетужвапе  (счегоеодитсля ) на  учи :щщно  ниво , се  изптаща  допълнителыо  
възнагражцение  за  извършената  работи  по  проекта . 

(2) Средстната  за  вьзиагриждении  и  осыгурителни  и  здравмоосигуритетни  

плащания  за  смегки  на  рао"отодагел  иа  директора  и  на  счетоводителя  на  училищет  се  

олреие .тят  в  зависамост  от  часояите  ставкы  и  максямалныя  брой  часояе  за  съотвеп taти  

иачиция , определегш  с  Припожеыие  N 7. 

Чл . 85. (1) Вьзпатането  гга  задъ :зженията  ло  ч: г . 14 на  директориге  на  училищата , 

вюзючени  s излълыеииего  на  дсйности  ио  проекта , се  ювърщеа  с  допъанително  

сiюразумсние  по  v г. 119 от  К "Г . Със  сиоразуюснието  се  оиреде .тят  ерокът  и  изпълнението  
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гta конкретнитс  дсйносты  iio ироекта  и  размерътгш  доиълнитстмото  възпаграждение  за  
отработен  астроггомически  час . Отчитапето  на  работата  по  прлекга  се  извършва  въз  
осиови  на  отчет , генерираи  чрез  информагщоныага  система  на  лроекга  ио  месепи , 

разпечатва  сс , подписва  се  и  се  предосгавя  за  ыриемане  на  работата  от  началмика  ыа  
РУО . 

(2) Допълнитеаното  споразумелие  с  цирскторите  иа  неспециапизираните  

учялщ qа , специалгите  учщгища  и  спецаализираните  общинска  спортни  училиша  се  
еключва  аг  цача-гника  ма  региона rшого  управленис  на  образовацьето  ча  срок  от  една  
yvefixa година . 

(3) Доггь .тнителното  споразумение  с  дирекгорите  на  спецыализиралкге  училища  

се  сключва  от  мыпыс 'гъра  па  културата  - с  директорите  на  училищата  по  ызкуства  и  на  

училищата  по  куттура  и  от  мииисnра  на  илanсжта  и  слорта  - с  директлрите  на  
държавпмге  сиоргни  училищи , за  срок  от  едпа  учебна  гоцина . 

(4)цасоваrа  ставка  на  директоритс  ыа  учитищата  се  оирецеля  е  размер  на  8,00 
лева  за  астрономичен  vaq вюыочи reтю  осигурителните  и  здравыоосигурителиите  вцоски  

за  сметка  ыа  осигуряваиаго  лице . 

(5) 1lреди  екточвапе  па  цоьь .гнителниге  споразухеыия  ло  ал . 1 длъжпостиите  

характерыстики  ца  цирегrгорите  се  цопътяат  еъе  задъажеыието  за  издъдненые  на  
иейгюсти  по  проекти  и  програми  фимансираыи  от  Европейския  съюз  чрез  Европейските  
структурни  и  инясстиционни  фондове . 

(6)В  случаите , в  които  цирскторът  ыа  учалището . е  ръководител  на  група  за  
ызвънкласгш  цейцоеги , теиагичното  разпрсцелсмис  за  извънкласната  деыгюст  се  
утеърждаяа  за  неспециализираните  уvилища , елециачните  учи :гища  и  епециализираните  

общински  сггортни  учиаища  от  гшчащщка  иа  PYO, a за  спсциализираните  уvилиша  - от  

съответния  юинистьр  по  ал . З . В  допъvщrелците  сиоразумения  по  ал . 2 и  an. 3 се  
определят  и  ьравага  и  задъ :гженията  на  цирсктора , като  ръководгтге :г  ьta извънкласна  
дейцост . 

Чл . 86. (1) Излтащансто  на  възпагражцениего  на  циректора  се  извърщва  

лериодично /трымесечыо , въч  основа  на  одобрени  отчети  за  отрабогените  часове  за  
псриода . 

(2) Отчетът  на  лирсктора  ма  учицищего  ча  птработемите  часояе  по  проекта  се  
приема  и  одобрива  от  началника  на  рсгиона-гното  уцравление  на  образованието  до  
определения  брой  часове  за  съотяетната  учебна  roдиг ta еъгласно  приложението  по  чл . 84, 

аь  2. 
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Чл. 87.(1) За  финансово -ечетоводното  обетужване  на  дейноетите  по  проекта  на  
учwшщно  ниво  и  за  ичготвине  на  мсждинни  и  закточитепни  финансови  отчети  за  

полуvепите  и  хзрааходыаните  ередства  директорьт  на  уvилището  еггцочва  цопьлните :гно  

споразуменис  към  трудовия  договор  на  ечетоводьггеан  на  училището . 

(2) С  цоиъ .игителцо  сиорачумение  по  ап . 1 се  остредеаят  задълженаята  гш  лицего , 

азискваыията  къи  съхранение ro на  финапсово -счегоыоцните  документи , часовата  ставка  

и  устовинта , при  които  се  изплаща  допълпите :шого  еъчнаграждение . 

(3) R елучай  чс  ечстоводното  обслужване  на  училището  се  ювършва  аг  дыгшво  

горидьческо  и .гх  физхческо  лице , директорът  на  упилището  сктюлва  дотовор  еъе  еъщото  

иах  c друго  лхце  ири  ецазваце  ца  Закома  за  обществените  поръчки . В  договора  

заlължително  се  опрсдс :гят  изискванията  иьм  счстоводната  систеиа  и  съхранението  на  

финансово -сvетоводните  докухенти  сьгласно  устовията  на  Инструкцията . 

(4) Часовата  стадка  на  лацата , извършващи  фанансово -счетоводно  обслуиване  на  

дейноститс  по  проскта  е  в  разиер  на  6,00 лева  за  астрономичен  час , вк:гючителхо  

осигуритепните  и  зцраыцоосигурмге .шите  впоски  за  сметка  па  осигуряваното  лице . 

Чл . 88. (1) Изпгащането  на  вьзнщраждение  на  лицето , извършващо  финансово - 

счетовоцно  обс~ ryжваье  ло  проекта , се  извършва  периодично /тримессчно , въз  основа  на  

одобрсни  отчстх  заотрао'отените  часоыеза  иериода . 

(2) 3а  счетоводителите  на  трудово  лравоотноигенис  с  улипището  ьгsппащанего  ца  

възнаграждението  по  а-г. 1 ес  извърщва  при  спачване  на  изискваниита  на  Кодекса  на  

труда  за  непрекъснати  междуцнев rta и  междуседиичла  лоvивка . 

(3) Огчетьт  за  отработените  часове  по  проскта  на  лшцето , извършаащо  фихансово - 

счетоеодно  обепужваце , се  праеиа  и  одобрява  от  директора  на  учялището  до  

определения  брой  часовезасъптвепгага  учебвагоциг ta еъгласгю  лриложенаето  по  чл .84, 

ад . 2. 

Чл. 89. (1) Средствата  за  финамсиранс  на  възнагражденията , осигуритеитните  и  

здрадпоосигуритетиите  вноски  засметка  наработодатеа  и  накомандировъчните  разхоли  

на  екслертите  от  рсгионалнитс  управ :гемия  на  образованисто  за  изпъпнение  на  

дейиостите  ио  ч:г. ] 1, an. 1, се  олределят  въз  оспова  Iia броя  па  училищата , вхлючени  в  

изпълнението  на  дейностите  по  лроекта  и  на  оЕiщия  брой  на  учениците  х  се  утвьрждаеат  

ог  рьководителя  ца  ироекга  ь  размер  цо  оирецелегшн  в  бiоцжега  ца  ироекга . 

(2) На  регионшшите  уирав .гения  на  образоеаниегп  за  органюиране  и  яровеждане  

ха  регитгаши  кръі ;ш  масы  „Твохг  час" и  да  реiиог taщш  црескоцферецциы  хад  

средстеата  ио  an. 1 ce предоегавят  и  срецегва  за  информираме  и  пуб :гичмост  в  размер  до  

опрсделения  в  бюджета  на  проекта . 
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(3) Необходамиге  канцеларска  магериали  за  издътгение  на  дейностате  по  

проекта  от  регионашите  управдения  гш  образовапието  се  осигуряват  от  екипа  за  
организа qия  ы  управлеиие  на  дроекга . 

Чл . 90. Видовете  цопустими  разходи , които  могаг  да  извършват  регионатните  

улраьления  наобра tованието  са : 

1. Разходи  за  иъзнаграждемия  на  експертите , оцрепелена  ца  изпълняват  лсйносги  

по  проскта , вкл , осигурителните  и  злрав }гоосигурителнитс  вноски  за  смсгка  ма  
осигурите .гя  еъгласмо  национашото  закшгоцателство . Тук  се  включват  и  разходите  за  
финансово -ечетоводно  обслужваие  на  аейпосгитс  на  регионалны rе  управления  ма  
образоьанисто . 

2.Разходи  за  коман ;гировки  - вкаю vваг  командироеъчните  разходи  съгласно  
1lаредбага  за  комаидировките  в  етраната  на  експертите  аг  регионанпите  умраваепия  на  
образоваиието  за  хоиигоринг  и  коцгро .i на  теюгическото  и  финансовото  изпьпнение  на  
дейностате  па  училип lата . 

З . Разходи  за  инфорхация  и  публичност  -- включват  разходите  за  организиране  и  

лроеежлане  на  регионални  кръгли  маеа  ,;Гвопг  час" и  ыа  регионалыи  пресконферсндии . 

Максиюално  допустииият  размер  г ta разходите  за  органазаране  и  провеждане  ма  

регионална  кръгла  маса  е  60000 лв . с  ДДС . Чlаксимашо  допустимият  размер  на  

разходите  за  оргапизиранс  и  провеждане  на  регион anна  пресконференция  е  36Q00 лв . с  

ДДС . 

Ч:ь  91. (1) Ексиертите  от  РУО  ио,ryчавават  иъзнаграждения  за  изпълнение  гta 
дейностите  по  лриекта  извъп  устанояеното  ии  рао"отно  време  при  елазва ,ае  на  
междуселмичцага  и  мсждуццевмита  почивка  до  К 'Г  и  ЗДС. Nзплащаыето  на  
еъзнаграждеиията  сс  извършва  периодычно  въз  основа  на  отчет  за  отрабсгените  часове , 

утвърдел  сг  началника  на  РУО . 

(2) Размерът  на  часовата  ставка  на  служителите  на  РУО  се  опрелеая  при  

уеловията  на  чл . 11 сг  Постанов sелие  N 189 на  Миниетерекяа  еъвет  от  2016 г . за  

приеманс  на  мационагни  правила  за  доцусгииост  на  разходите  по  оперативните  
пртрами , еъфшгансирани  от  Европейския  фомд  за  региопашо  раsвитие , Ееропейския  
социален  фоыд , Кохезионнин  фонд  на  Европейскяя  сьюз  и  от  F:вродейския  фоыд  за  
морско  лсло  и  рибарстяо , за  фииансовата  раика  2014 - 2020 г . 

(3) Отчстът  се  изготвя  по  месеци  от  всяко  пице , извъртващо  лсйности  ло  проекта , 

чрез  информадионната  система  ма  проскта , раздепатиа  се , iшцписва  ее  ы  се  предоетавя  за  

лрисмане  иа  раЕiотата  от  г taчалника  на  РУО . 
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Чл . 92. Уазхоците , извършяаня  ог  ретиоиалните  уирае ;гения  на  образоеамието , се  
плаtщрат  и  отчитат  по  ви lювс  дейности  (за  мониторинг  и  контрол  - организация  и  
улравление  на  проекта , за  ииформираце  и  пуо'личност ) и  ио  видове  раsходи  ло  чт . 90. 

Ч.ъ  93. (7) Учиаищага  и  регионалните  управлеция  на  образованиего  получават  
средства  за  финансиране  на  проектг wте  дейгшсти  като  аванс  и  като  вьзстановени  

срелства  за  изеършели  разходи  (междинни  т taпгания  ы  окончатещт  птащане ). 

(2) Авансовото  гтшцаые  е  в  размер  до  dF) 50 ыа  ето  от  опрецедените  ередства  за  

изпълненис  на  проектните  дейиости , ы  е  в  заеисимост  от  предоставения  на  МОН  неане  от  

Управаявшпия  оргаи . 

(3) Възстимовените  ередства  за  извърщени  разходи  ес  предостаеят  ыа  учьлищата  и  

регионалните  уираваснияг ta обрпзованаето  слец  всрифицирането  и  възегановяванетог ta 

разходите  на  МОН  от  Управляващии  орган . 

(4) Размерът  иа  възстаыовеците  срсдства  се  опрелеля  въз  осмова  на  
еерифицираните  аг  Управляващия  орган  разходи  за  съответыото  учипище /региопагшо  

управпенис  на  обрачованисто . От  окончатепното  л:гащане  сс  приспада  предоставения  
авамс  по  ал . 2. 

Чл . 94. (1) Срецстыата  за  финалсиране  на  проектните  цейноститс  се  превеждат  по  

банковата  бюджепза  сюетка  на  учи :гището  и  на  регионалното  управаеиие  на  
образоваииего . 

(2) 11ри  промяна  е  банковата  сиетка  учалише ro отразява  лромяцата  в  
информационната  систеиа  ма  ироекта  и  писмецо  уведомява  регитгашото  упраагение  на  

образоваиието  и  МОН . 

Чл . 95. (1) НенерифицираниТе  разхоци  по  проекта  и  цаложенитс  фиыансовы  

корекцыи  са  за  еметка  на  бгоцжета  на  учильщето  и  региона-ггюrо  управпение  на  

образованието . 

(2) Неверифидирапите  разходи  на  училищата  а  регионалнитс  управления  ма  
образоеаняс ro могат  ца  бъдат  за  стетка  на  MOI1, когато  същитс  са  в  резулгат  на  нсточни  

или  грешни  указания  от  сграна  на  екипа  за  управление . 

IX. УСЛОВИЯ  ЗА  ДОПУСТИМОСТ  НА  РАЗХОДИ '1'Е  И  ОТЧЕТНОСТ  

Чл . 96. За  да  бъдат  лопусгими  разхоаите , кщършвани  ог  учипищата  и  

региомапните  уиравлсыия  на  образованието , трябва  да : 

1. са  нсобходими  за  изпы-гнеыието  на  проекта  и  ца  оттоваряг  иа  принципите  за  
добро  финансово  уиравпение  - икономичност , ефикасност  и  ефективност  на  вложените  
срсдства ; 
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2. бъдаг  извьршени  в  периола  от  15.09.2016 г . до  31.10.2018 с ; 

З . са  в  съответсгыие  с  катсгориите  допустими  разходи  за  училищата  и  за  

регионапнитс  управления  на  образодагщето , остределени  с  Nнструкцията ; 

4. е  ыалична  адекватха  одипщ  следа , еключитслно  да  са  сиачегт  разлоредбите  за  

нащчност  на  локумсмтитс , изискващи  се  с  Ипструкциита ; 

5. са  дейстдитетго  шгаге rш  (г .е . да  е  платена  цяаата  етойпоег  на  представените  

фактури  ити  други  лървичци  счеговолхи  докумснти , включитетю  сroйцостга  на  ДДС), 

по  банкрв  път  или  я  брой  не  сто -късно  от  датата  на  подаваме  на  междинния /окончатеания  

отчет . Разходи , подкрепени  c лрагокащ  за  црихеащане , не  сс  енитат  за  долустими ; 

6. са  отрачегги  в  счетовоицага  документация  на  училищата  и  регцо }галпхге  

управ ;гения  ни  обрачованието  чрез  отделпи  ечетоводни  анапитични  сиетки  ипи  в  отде :ща  

счетовоиг ta сиагеиа ; 

7. може  да  се  усганоеят  и  прояерят , да  бъдат  подкрепени  от  оригинални  

разходоолравдателгщ  докумеггги . 

Ча . 97. Недопустими  разхоли  по  проекта  са : 

1. възстановим  даыък  добавена  стойгюст ; 

2. гпоби , финансови  санкции  и  разходи  за  разрешаване  на  епорове ; 

З . разхоци , фщ taисираии  ло  друг  проегrг , строграиа  ипи  какеато  и  да  е  друга  

финансова  схема , финансирана  от  ншгионалния  бюджет , бюджета  на  Gвролейския  еъюз  

или  друга  донорска  програиа ; 

4. рачхоии  зи  акупувшге  на  егоки  игора  употреба ; 

5. комисионни  и  загуби  от  курсови  разтики  при  обмяна  на  чужда  ва .ryта . 

Чл . 98. (1) Отчщтането  на  проектните  дейности  от  училигцата  и  регионалните  

управаеныя  на  образованието  се  извършва  чрез  ирециицеиите  тоцули  ь  

информационнатасистеманапроектало  чл .10. 

(2)Отчытаггего  вюцочва  всички  изискуеих  цокументи , доказвищи  изпълмението  

на  проектните  лейности  и  на  целевите  етойности  за  изпъ :щение  на  уvилищните  програми  

- сключени  до roвори , обобщен  списък  на  учаетнипитс  - Миироданни  участници  (GСФ ) 

съгласно  юискванията  на  Управляващия  оргаи  u разхоцлоираыдагелните  документи , 

цоказеащи  извършените  разходи  за 	период . 

(3) IЗ  петдневеи  срок  от  подписваые  на  цоговорите , иоиъЈшытелняте  слоразуменив , 

юлаване  на  заповедите  и  извършване  на  птащапияга  ог  училищата  и  регионалните  

улравления  на  обраsованието  документитс  ес  сканират  и  се  качват  в  сьответните  модули  

в  информационната  система  на  проекта , като  се  попълваг  данните , необходими  за  
генерираненаотчеп taтаицформацья . 
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Чл . 99. (1) Извършепите  аг  учи ,гищата  и  регаоналпите  упрашгения  на  

образованието  рачходи  за  дейггостиге  iio ироекта  се  отчатат  тримесечно . Отчетите  се  
генерират  чрсз  информационната  сисгема  иа  цроекта , въз  основа  на  докуиеигите  110 чл . 

98, ап . З . 

(2) Регыоцашште  уираы .гения  на  образояанието  проверяват  и  гютаърждават  

разходооираыцаге .iните  локументи  на  училишата  от  региома  в  срок  до  10-то  число  на  
месеца , свелвшц  отчстния  период . 11ра  неточгюсг  или  Јшпса  на  локумент  екепертът  от  

УУО  връща  ипформациита  на  училището  чрсз  информационната  сисгема  за  отсраняеане  

на  неточностите  шщ  доокомплекговеме  на  раsхода . 

Чл . 100. Оцределянето  на  српка  и  графика  ма  изтотвянето , лроверката  и  

гемерирахето  на  междиыните  и  окончателния  фиыансов  отчет  гт  проегпа  се  извършва  с  

указанин  наръководитетя . 

Чл. 101. Разходооправлатсанитс  докуиенти  а  другите  док}rnгента , доказващи  

изиълиеныето  на  проектните  лейности , зanължително  трябва  да  съдържат  ыоюера  на  

проекта  BUO5M20P001-2.004-0004 „ Твоят  час  - фаза  I. 

Чл. 102. (1) Финансовият  отчст  яклюлва  Опис  на  разходооправлатслнятс  

докуменги , сьдържаш  всачки  извършени  рачхода  за  сьответдия  лериод , за  които  са  

сканирани  и  прикачени , юискващите  се  докумснти  н  инфориагщонмата  система  на  

лроекта . 

(2) Олисът  на  разходооправдателните  аокументи  ее  генерира  чрез  

информационната  система  на  проекга  и  ыкгючыа  данни  за  всички  разходооправдателни  

иокумеггги  ио  вицове  разходи  за  всяка  дейгюст  по  проекта . 

, 	Чл . 103. Ишършеането  на  радхоцмге  аг  учи .гищага  и  регионалните  управлецья  

на  образонамисто  сс  лоиазна  със  съотястмитс  разхолоопраялатслни  документи , които  

лаяат  иьзьюжност  за  лрозрачмо  просле ,qяванс  на  плащансто  и  осигуряват  адскватна  

одитиа  лътека . 

Ч:г . 104. Документите , цоказващи  извьршемите  разхоли  за  нъзмагражления , 

включително  осигурмгеаните  и  зиРавиоосыгуркгеЈиште  ыиоски  за  сметка  на  

работоцателя  за  ръководители  на  ггшънкласни  дейности , образоватслен  експсрт  - 
директор  и  счетоводител  на  улилище , експерти  от  РУО  еа : 

I. лопълнитслно  споразумснис  към  основсн  трудов  логовор ; 

2. запоеед  за  експертитс  от  УУО ; 

3. попълмен  и  приет  от  директора  на  училището  или  от  начадника  на  

ретионатното  улравление  на  образованието  отчег  за  отрабогегтте  часове , генериран  чрез  

информа qионнага  сасгема  да  проекга ; 

34 



4. разчетно -ппатежни  веломости  за  начислени  сvми  за  възнаграждения  и  

осигурителни  вноски  за  сметка  на  тицето  и  на  работодатедя , геиерирани  чрез  

инфортационнатасистсманапроскта ; 

5.гщагежпи  гtaреждания  за  изплатели  осигурытелци  влоски  ы  за  данък  върху  

доходитс  на  физычсскитс  липа ; 

б . учи ;гищага  u региоиа :шите  уиравлеиие  да  обрачованието , цри  коиго  

осигурителпите  ллащания  и  данъка  върху  доходите  на  физическите  лица  се  извьршва  

безкасово  предетавят  декларация  за  трансфери  за  осигурителни  вноски  и  данъци , 

гемерирамачрезинформационны  асвсгемаг ta ироеюа ; 

7. и .штежии  парежда tгия  за  изплатената  vиста  сума  на  лидата  и  банкоаи  

извле vения  за  преводи  по  лебитни  карти /банкови  сметки  или  рачходни  касови  ордери . 

Чл . 105. (1) Документите , доказващи  взиърщсните  риаходи  за  иатериа .ти  ь  

консуматини  от  учипищата , са : 

1. договор  за  доставка  иаи  услута  (ако  е  приложиио ); 

2. фактура  за  доставка ; 

3. п.гаreжцо  иареждаие  цри  лаашане  по  банков  лът  ити  разхолен  касое  ордер  и  

касова  бележка  при  лаащане  в  броя ; 	 . 

4. ириехмго -предавателен  протоко :г  ипи  склидови  радписки ; 

5. въгрешгщ  документы  (дротокоти , искаме  за  материали  и  др .) аа  рачиределевие  

ма  материалите  ы  консуиатиеитс  в  училипгата . 

(2) Разходите  за  матери arги  и  консумативи  за  излълнение  на  дейностыте  до  

лроекга  се  отчитат  от  училищата  с  отдслна  фактура , кпято  зацъажителдо  трябва  да  

сълържа  номера  и  името  ва  дроекта . 

Чл . 106. (Q Документите , цоказващи  изыършепите  разходи  за  външни  устуги  c 

изпътнител  юридическо  лице  (рачхоци  за  г taеи  да  помещения ; за  организыран  трамепорт ; 

за  лровеждане  на  дейности  по  интереси ; за  допълнително  обучение  за  цеца  с  обучитетгы  

затруднения ; за  .югысгика  иа  заседаныята  на  съветите  за  обществен  мониторинг  и  

разходи  за  счетоводство ), са : 

L. дотояор  за  лоставка  или  ycЈryra (ако  е  ирилтжимо ); 

2.лървьчец  разхоцооиравдагеиеь  иокумеыт (факгура ); 

3.тга iежио  пареждане  при  плащане  по  банков  път  и  банконо  извтечемие  или  

разхоцеи  касов  ордер  и  касова  бележка  при  плащане  в  брой  (до  10 000 лвJ; 

4. протокои  за  ириеиане  иа  ызвършепага  работа  от  вьзложителя  и  сьответныте  

гюдкрелящи  документи  за  извъригемата  работа . 
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(2) Докумеигиге , цокачващи  извършеыиге  рачхоии  за  външии  ycnyru c 

излълнител  фивическо  јшце  (разходи  за  възнагражцения  за  ировеждане  на  дейности  по  

иытереси , за  допълнитетно  обучение  за  депа  с  обучытелни  затрудненыя  и  финаисово - 

счетвоцнпто  обе :ryжвшге  да  учи :шщата), са : 

1. сктюvсн  договор ; 

2. сметки  за  изшгатени  суми , рачходпи  касови  ордери , колие  иа  ллатежлы  

нарежиания , за  ызшгагециге  възцагражделия  и  впесецы  цаиъци  и  осигуровкы ; 

3. полътнсн  отчстсн  локлад  за  извърпгсна  цейност . 

(З) Докумеигиге  за  фшгшгсоыо  отчитапе  гга  рачходи  за  застраховки  на  ученици  

при  органызираны  пътувания  са : 

1. застрахоеателна  по :шца ; 

2. списъкпазастраховаыитслица ; 

3. платежыо  нареждане  при  плшцахе  по  банков  иът  и:ш  разходен  касов  ордер  

лри  плашаыс  в  брой , квитанция  за  шгагеыага  суиа . 

(4) Докухептите  за  фиыансоно  отчитанс  на  рачходи  за  дейеюсги  ло  

ынформираност  и  публичност , изиълшявагш  ог  РУО  са : 

1. цтовор  за  иоставка  или  услуга  (ако  с  приложимо ); 

2.първичен  разходооиравдателен  докуиснт (фактура ); 

3.платсжно  нареждане  ири  иашаце  ло  банков  път  и  баыково  извлечение  илы  

разходец  касов  ордер  и  касова  о'етежка  при  плащане  е  брой ; 

4. лротокол  за  присиане  на  изыършенага  работа  от  възтожитетя  и  съотвстмитс  

подкрепящи  документи  за  извършеца iа  работа  

(5) Докуме tггыте  за  фиыансово  отчитане  на  разходи  ча  ком azщировки  (за  дневыи  

и  иыгны ), в  елучай  ле  транспортът  на  учецыциге  ы  цеыюсгите  ло  проекта  се  извършват  

със  собствен  училигпсн  автобус  са : 

1. заиш sец  за  коиандирояка , нкт . цоклад  за  извьршенага  работа , съгласно  

Нарецбага  за  комаидировки  в  страната ; 

2. заиовед  за  излолзване  на  М 11С  за  целито  на  лроскта ; 

3. пътна  книжка /пътен  лист ; 

4.еправка , удостоверяааща  изминатите  километри  сьгласгю  цай -иконоиичнип  

режим  eta цвижедие  (слецыа  да  се  посочи  интернет  сайта , ло  който  е  опрецелен  май - 

иктшмичция  маршрут ); 

5. прилткец  докуиент  за  опреде :гяне  на  разходната  норма ; 

б . фактури  за  гориао ; 
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7. платежно  нареждане  при  плащаие  110 баиков  иыг  и  банконо  извлечение  или  

разходен  касов  ордер  и  касова  бетежка  при  плащане  н  брой . 

Х . ПРОЦ F,ДУРИ  11О  ВЪЗЛАГАН F. НА  ОБ IЦЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  

Ч:ь  107. О fiщеегвените  поръчки  се  яъз :гагат  по  реда  на  действащата  при  гюетане  

на  задължението  за  извършвапе  па  разхода  пормагивна  уредба , която  къи  Латата  на  
гryбликуеане  на  настоящата  инструкпия  вкпючви  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ), 

е  сипа  от  15.04.2016 г . и  Пранитмика  за  hрилагане  на  Закона  за  обществените  лорички  

(П I13О11), приет  с  1IMC Na 73 от  5.04.2016 г ., оби ., ДВ , бр . 28 от  8.04.2016 г ., в  сила  от  

15.04.201 б  г . 

Чл . 108. (1) Дирскторитс  ма  училишата , участници  в  лроекта , са  лублични  

възложители  на  обществени  поръчки . 

(2) Учипшг tа  са  Л:гъжни  Ла  прилаrьт  прсдвидсния  в  закона  рсд  за  възтагаме  на  

обществена  порълка , когато  са  на .-гиqе  основанията  за  тояа . 

(Э ) При  наем  на  чааи  за  проеежране  на  публични  прояви  и  Лейности , екпючени  е  

училищци 're програми  „Твои 'г  час", це  e иеобхоцимо  ирилагаисг ro да  иравицага  за  

възлаганq стрсЛяидсня  в  ЗОП , ма  основанис  ч;г . 1 3, ат .1, т . 4 от  ЗОП . 

(4) При  олределяве  на  приложимия  ред  за  възлагане  на  обществената  поръчка  се  

ппанират  очакнаните  разходи  за  съо 'гвегна 'га  ;Iейнос 'г  за  учебната  гоцина  без  значение  

изтоvгика  гщ  фшяансиране . 

Чл . 109. (1) При  разходване  на  срелства  ло  30 000 ла . без  JЦjC при  достаеки  и  

усауги  извъи  гези  по  приложение  N 2 от  ЗОП  възложителите  иогат  да  не  лровеждат  

процсдура  за  обшестяема  поръчка , като  възлагат  директно  изньршеането  на  доставката  

или  устугата . 

(2) При  разхоцваие  гщ  средсгва  до  70 000 лв . без  ДДС  лри  услуги  ло  притожение  

N 2 от  ЗОП  (ны  гритер : оргаыюираие  и  ировежцане  на  извънк ;гасните  цейноегы  - 

50000000-4; Образователни  и  уvебно -трснировъчни  устуги  до  80660000-8; от  92000000-1 

цо  92700000-8), въз .тожителите  могат  да  не  провеждат  процедура  за  обществена  порьчка , 

като  възтагат  директно  извършването  на  ус :гугата . 

Ч .п . 110. (1) I1ри  разходеахе  иа  срецства  от  30 000 лв . без  ДДС  до  70 000 лв . без  

ДДС  при  Лоставки  и  устуги , с  изключение  на  услугите  по  при ;гожение  N 2 от  ЗОП , 

възложителите  могат  да  не  провеждат  процедура  за  обществена  поръпка , като  прилагат  

реда  за  възлагахе  чрез  съЕiиране  на  оферта  с  оЕiява  или  покана  Ло  опреЛелени  пипа . 

(2) При  стрилагане  на  реца  за  въз .гагане  чрез  събиране  на  оферта  с  обява  или  

покана  до  опрелелени  :гшга  лиректорът  открияа  въз :гагането  на  поръчка  на  етоймост  по  
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чл . 20, ап . 3 с  пуо'тикувагге  па  лрофила  на  купувача  на  обява  за  събирагге  па  оферти , 

която  се  изготвя  по  образец  и  сидиржа  най -малко  информацията  по  приложение  Ne 20 
ким  закона . Образци  на  лок}тгентите  могат  да  бъцаг  намерени  на  интернет  страпицага  на  

Агенqията  за  общесгеени  поръчки  на  ацрес  — http://гор3-  

арр  1.aop.6g:7778/porial/pagë? рageid=93,1752276&_дад=ропа l&_schema=PORTAL. 

(3) Заецно  с  обяеата  по  ал . 2 дирскторите  лубаыкуваг  техническите  епспифииацыи  

и  всяка  друга  щгфориация , свърчана  с  изпълмснисто  на  порvчката , когато  е  лриложимо . 

(4) В  деня  на  публикуваце  г ta обиыага  на  профила  на  купувача  се  лубликува  крагка  

ивфориация  за  гюръчкага  ха  лоргала  чрез  лиректно  въвеждапе  с  изптізване  на  

епециализиран  софтуер , препоставен  от  AOII. Информациига  се  попълва  по  образец  и  
еъдържа  данли  за  възјюжителя , кратко  описанис  на  лредмета  на  поръчката , прогнозна  
стойност  и  срок  за  поаучаваие  ца  оферги . В  информы [ията  се  посочва  връзка  към  
съотеетния  раздел  в  профила  на  купува vа , в  който  са  пубхикуыани  обявата  и  други  

докуиенти , свързани  с  обществеиатапоричка . 

(5) Срокът  за  получаване  на  оферти  трябеа  да  е  еъобразсн  с  обеиа  и  сложността  

ма  поричката  и  нс  може  да  бъде  ло -кратък  аг  7 дии  ог  ггубликуыането  на  обяеата . Когатп  

в  лървонач anгщ  . определегщи  ерок  са  иолучеии  цо -иалко  от  три  оферти , срокът  ее  
удължава  с  май -малко  три  дни , кьго  за  тона  се  изпры  ца  информация  по  чл . 96, an. 1 от  

ППЗОП . 

(6) Слел  изтичамето  на  у,Rължсния  срок  вьзложитеаят  разглежда  и  оцеггява  

по.ryчените  оферги  независимо  от  техния  брой . 

(7)При  пистено  искане , направено  ло  три  дми  преди  изтичансто  на  срока  за  

пол}^гаванс  на  оферти , възтожителят  е ,qлъжен  най -късно  ла  следвашия  работен  ден  да  

публикува  в  профила  на  купувача  писмени  разяснения  ло  условията  гга  общесгвеггата  
порълка . 

(8) В  саучаыте  ха  ирекратяеане  на  общегтвената  поръчка  се  пуб :гикува  сьобщение  

в  ирофи iа  на  купувача , я  което  се  посочват  иотивите  за  лрекратяваггето  и  щгформацыята  

за  яъзлагането  се  опегля  от  портanа  иа  обшесгыените  ппръчки .  

Чл . 111. (1) Когато  не  е  иатучена  нито  елна  офсрта , включително  след  удължава ,ге  

ла  срока , и  иъреоначатните  устовия  на  поръчката  не  са  цромеиеии , вьзложхтелят  иоже  

да  изцрати  покаг ta до  оцределеью /и  лице /.гица . 

(2) Когаго  са  получени  оферти  от  лыца, разлачии  аг  гтсочените  в  поканата , 

възложителят  ги  разглежда  и  ктасара , ако  о-гговарят  на  обявемите  устояия  и  

еъотвстстват  на  лублакувапыгетвххически  слецификации . 
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Чл . 112. Полалените  оферти  трябва  да  са  поставени  в  запечатаи  лепрозрачеп  плик  

и  ла  съдържа  най -иалко : 

1.данни  за  аицето , коего  ирави  ирец .зожението , а  котато  лицето , което  лодава  
офертага , не  е  законнипг  иредетавигел  на  участника , документ  за  упълвомощаваие ; 

2. предложепие  за  изпъацепие  ла  изысквамипга  на  възпожителя  за  излъднение  ва  

ПОрЪЧКЛТа ; 

3. декларация  По  обрачец  ца  въз .зожиге .зя  за  липсата  на  обстоятелетвата  ло  чл . 54, 

ал . 1, т . 1-5 и  7 от  ЗОП  (Деклараиията  за  липсата  на  обстоятелсгвата  ио  чл . 54, azъ  1, т . 1, 

2 и  7 ЗОП  сс  подлисва  от  лицата , които  прсдставтяват  участника . Когато  участныкът  се  

предстае ,зява  от  Поеече  от  ецно  пице , цек .зарацията  за  обстоятелстяата  по  чл . 54, ал . 1, т . 

3- 5 ЗОП  се  лодписва  от  лицето , което  може  самостоятеагт  да  го  иредстав :зява); 

4. декпарация  за  съrзасие  с  клауыите  с  при ;зожения  проект  на  логоеор ; 

5. цеиово  ирецшжеиие ; 

б . срок  на  валилност ; 

7. друга  информация  и /или  документи , които  отговарят  на  изискванията  на  

възложитстя , посо vсни  и  обяяата . 

Чл . 113. (1) Получените  оферги  се  разг .зежцаг  и  оценяеаг  от  нечегеи  брой  пыца , 

олрсдслсни  със  запоисд  на  лирсктора . 

(2)Комисията  по  ал . 1 в  сдно  зассданис  отвара  офсртитс  по  рсда  на  тяхвото  

постъпване  и  обявява  цеьзовите  ирецложеции . При  ыздършв azзе  иа  тези  цейсrвыя  юогат  да  

прасъстват  представители  научастниците . 

(3) Действията , свързаыи  с  разгтеждането  и  оценаването  иа  офертите  слел  тяхното  

отварянс  и  оо'явяванс  на  ценояите  предложения , се  иsвьршеат  в  закрито  засед azгие , 

съо6разно  предварително  обяеените  аг  възпожитепн  усповия  и  изисхиазши  ы  критериите  

за  възлагшзе . 

(4)Слсл  приключеанс  на  леяствията  по  ал . 3 комисията  съставя  протокол  за  

разгпежлането  и  оценката  на  офертите  и  за  класирането  на  уvастниците . 1lротоко .тьт  се  

предсгавя  на  цирекгора  за  угыържиаване , слел  коего  ы  елин  и  сът  лен  се  изпраща  на  

уvастниците  и  се  публикува  в  профила  на  купува vа . 

Чл . 114. (1) Членовете  на  комисията  предстаьнг  иа  възаожителя  дегигарация  цо  ча . 

103, an. 2 от  3011 слсд  получаванс  ма  списъка  с  кандидатите  ити  уvастниците  и  на  всеки  

етап  от  проггедурата , когато  насп ,ли  промяна  в  декгарираните  данни . 

(2) Йсски  чтен  на  комисията  е  дтъжен  да  валрави  самоотвод , когато  установи , че : 

1. по  обектишзи  иричшзи  це  може  ца  издътзява  заць :зжеиията  сы ; 

2. е  еъзникншз  кпнфликТ  иа  иытереси . 
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(3) Възтожитслвт  е  плъжен  да  отстрапи  член  на  комисинта , за  когото  устагюви , че  

е  налице  коифликт  на  интереси  с  клн iщдат  или  с  участцик . 

(4) В  случаите  на  самоотвод  и .ги  наншчие  ыа  ктгфлыкт  па  ынтереси  възложителят  

опредепя  със  зы  юыец  нов  член . 

(5) В  елучаяте , ы  коиго  е  цалыце  конфликт  на  интереси  иейсгыинта  гга  отетранеыия  

член , свързагщ  с  разглеждане  на  зияе .iенията  за  участие  и/али  офертите  и  с  оценяеане  tга  

цредложеыията  на  уластниците , елед  аастъпване  на  установените  обегонтелетва , ые  се  

вземат  предвид  и  се  изыършват  от  новия  ч:ген . 

(Ь) Члеповеге  па  комисията  са  дцъиаш  иа  пазят  в  тайна  обстоятелствата , които  са  

узцалы  във  връзка  със  своята  работа  в  комисията . 

Чл . 115. (1) Дарскторът  на  училыщего  сключва  договор  за  общестыена  лоръчка  с  

определсния  изпъ :шител  в  30-дневен  срок  от  дагата  г ta опредедяне  на  изпыгнигеля . 

(2) Когаго  избршгият  за  изпълнител  учасггщк  откажс  да  еключи  цоговор  или  не  се  

яви  за  ск .чгочването  му  в  определения  от  яыsложителя  срок , без  да  посочи  обекгивпи  

причщги , възложитслиг  може  да  ек .поvи  договор  сье  едецващия  класиран  участних . 

Сключеането  ца  договор  с  яъзюожмо  само  за  първия  и  втория  югасирагг  участнак , но  нс  и  

с  класирагште  на  трето  и  следыащо  място . 	 . 

Ча . 116. При  разходване  на  средетва  ь ta етойност  по -висока  аг  70 000 ;гв . без  JЦjC 

се  провёждат  лроце 7турите  по  чл .18, an. 1, т . 1, 2, 3, 6, 8, 12 и  13 от  ЗОП . 

Чл . 117. (1) Училщпаrп , участцицы  в  проекта , ямат  възюожност  да  използват  

сключените  от  тих  лреди  включеането  им  ы  проекта  договори  3а  възлагане . на  

общетвегш  лоръчки  и  за  разходеаие  на  средства  по  проекта . 

(2) Изпо :гзвацего  на  дейстищп  догоеор  за  обшествена  поръчка , скпочен  от  друг  

възложитејг  (мшгример  общяна ), е  сЈ ryчай  па  пороци  в  пртцедурага , за  които  учалището  

няма  вина , може  да  доведе  до  начагане  нл  фигщцсоыи  корекции  за  училхщего . 

XI. МОНИТОРИНГ  И  КОКТРОЛ  НА  ДЕЙНОСТ NТF, И  НА  РАЗХОДИТЕ  

ПО  ПРОЕКТА  

Ч.ъ  118. За  постигане  на  увереност  за  обхвата  и  качесгыото  ца  дейностите  и  ыа  

изеършепыге  разходи  през  иялата  процъЈ  гжитеаност  на  лроскта  се  хчеършва  иопиторыыг  

а  комчрол  на  проекпште  дейности  от  регионилните  уцравлеыия  ыа  образоаанието , or 

екипа  за  организацин  и  управление  на  проекга  и  аг  въишни  изпълнятели . 

Чл . 119. Дейностите  по  мониторинг  H коцгрол  ииат  за  цел  да  установят , че : 

1. дейгюстите  ло  проекта  се  извършваг  ог  училищата  и  регионалните  уцравления  

на  обрачоеанието  в  еъответетвие  с  изискеаниягала  Инетрукцията , Ръководството  за  
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юлълнение  па  договори  за  предосгавяне  на  БФ I1 гго  ОП  НОЙР , дейс  гващото  национално  

и  евроггсйско  чаконодаге :гетво , оиределениге  от  ЕОУП  ерокове  за  излълнение  г ta 

проектмите  цейности  и  тяхното  отчитане , сиащането  гta графиците  и  тематичните  

лрограми  ва  извънк .-гасните  иейности ; 

2. с  ншщце  съответстиие  между  реатизыраните  цейвости  от  учитигиньтге  

програми  „Гвонг  час" и  аг  еъвста  Твоят  час" и  иостигнатиге  резултати  и  цели  на  

проекта ; 

3. всички  yc;ryrx и  стоки  са  реално  иредоставени ; 

4. ызвърпшхите  до  момехта  плы  иании  са  отразени  в  счстоводиата  докуме tгтацыя  

гta учх :гищата  а  ретиоиалните  упраытеыия  на  образованиего  чрез  отде :иги  счстоеодни  

ан tигигични  емегки  и:щ  и  агцелна  ечетоыоцла  система  и  могат  да  бъдат  прос :гецени ; 

5.всички  оригиначми  документи  са  ца .-гичми  и  се  еъхраняеаг  в  еъотвегетвие  с  

еиропейското  и  пационшшаго  законоцате :гство  и  настоящата  инструкция ; 

6. са  слазени  европейските  и  национа rгните  прави ;га  за  ггубличзюст  и  

комуникация . 

Чл . 120. Моциторингъг  и  контро .гыг  иа  лроектните  дейносги  включеа : 

1. наб ;иодение  на  организирапето  и  язпълиегзието  ха  цейностите , извъртвани  от  

училищата  и  от  регионалнкге  улравлении  ца  образоваиието ; 

2. текупг  и  последиащ  когстрот  

3. системхо  събиране , сыстематызиранс  и  има :шзиране  на  щзформацин ; 

4. агчитаыс  на  иапредъка  и  ыа  техническото  и  фанасовото  ызпълнение  ыа  

дейностите  и  на  постиггщтите  шгцикаторя . 

Чл . 121. (1) За  нужцыте  на  проекта  се  извьршва  иътрешен  момиторинги  контро :г  в  

иъншеи  иониторши  на  проек 'пзите  дейзтсти . 

(2) 1Зътрешиият  мониторинт  и  коитрот  се  извършва  през  цялата  процъпжителност  

на  проскта  аг  члсновете  г ta ЕОУП  и  аг  рсгионаlлите  упра sления  на  обрачованието . 

(3) За  една  учебна  година  регионалните  уцравпения  на  образованыето  изиършват  

лроверки  на  място  в  не  по -малко  от  половипата  от  училищата , изпъигяващи  деwзости  по  

проскта . 

(4)IIa учиЈщщно  ниво  вътрспгнипг  монторинг  се  изиършеа  от  директора  и  от  

членовете  на  улшгищныя  съве 'г  „Твоят  час ". 

(5)На  училищво  ниво  вътрепгният  контрол  по  оргаыизираие , ызпълнехие  ы  

отчитане  з ta просктните  дейности  се  извършви  аг  директора . 

(6)В 'ьыцгняят  мониторииг  се  изеършва  от  изпьлнитсл , ызбран  съгласно  

действащото  законодаге ;гство . 
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Чл . 122. Деыностите  ио  мониторинг  и  контрол  се  осvществяеаг  чрез : 

1. проверка  на  документи  чрез  информшциоината  еистеюа  па  проекта , докачващи  

техническото  изпъгшенас  на  дейьшститс  и  извършенитс  за  тях  разходи ; 

2. провсрка  на  място . 

Чјь  123. Проверката  на  мяего  можс  ли  бъце  с  раз :гичен  обхват , както  следва : 

1. ця ;гостна  проверка  на  ищълиението  на  ироектнате  дейносты  ыа  училището  е  

на  регишьалното  упраыленае  на  образованисто ; 

2. ироверка  на  техническото  иsиъпгение  на  лейгюстите ; 

3. проверка  на  фииалсовото  изиъаггеыие ; 

4. среща  с  прецетавитепи  на  целевата  груиа ; 

5. проверка  па  прслосгавемы  материалпа  актиеи  от  Министерство  на  

образованиего  и  науката ; 

6. наблюцеиие  ма  лейиоег ; 

7. лроследяиаме  изпьпнецието  напрепоръки  от  прелхоцпи  проверки . 

Чл . 124. 11ри  проверката  на  мясго , в  зависимосг  от  tiейния  обхват , екслсртиге  от  

регионалаитс  управлегщя  на  образованисто  и  лт  екипа  за  оргщшзация  и  управление  на  

проекга  ызвърщеат : 

1.проиерка  нв  гехничсската  цокумснтация , свързана  с  лтамиране ro и  

излълнението  ца  дейностиге  в  учалищнага  програиа  „Твоят  час", както  и  учреляването  ы  

дейносгта  на  съеега  „Твоят  час "; 	. 

2. ироверка  на  цоговорната  документапия , сыьрзама  еъе  спачвагге  на  процедурите  

ло  азбор  на  изцълнител  (в  т .ч . npwte;rypx цо  реда  на  Закона  за  обществените  поръчки ) за  

проееждаме  на  дейносгите  и  за  доставка  на  необходииите  матеравли , коасуматиаи  и  

външии  услути  зг  изиълнсниего  ии ; 

3.лроееркгьщ  отчитанего  па  проектните  цейности  - еъответетвие  на  данните  от  

лрясъетвеиите  лневници  и  други  регистрационни  форми ; изпъшение  на  заложените  

индикатори  в  уvилипгнага  програма  „Твонт  час "; 

4.устиновяване  на  съответетвяето  на  ызлъаняваните  деыноети  с  училицщата  

црограма  и  с  насгоящата  инструwция ; 

5. цроверка  на  фиг taнсовата  докумегстация  - включва  оценка  за  законосъобразност  

на  изsьршециге  разхаlи  и  па  тяхната  отиосииост  към  проектнитс  лсйности  и  наличие  на  

оригинали  на  разходооправдагелните  докумелти , публикувани  в  информационата  

сиегеиа  на  проекта  (догоеори , допълнитещш  споразуменыя , фактури , лротоколи , 

платсжни  цокументи  и  лруги ). 
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6. ироверка  ua осчстов qдянането  на  изнършените  зиащания , нанщчие  на  отделни  

счетоводли  аналиты vни  смегки  или  отдепна  счеroвоцни  система , чрез  които  иогат  да  се  

проследят  лачислените  а  извърщените  разхоци  за  лроектните  дейности ; 

7. физическа  проверка  за  иот sърждаиане , чс  продуюятс , услугите  и  доставките  са  

реалыо  иредоставени  и  дейностите  са  реализираии  в  еъответсгвие  с  изискваниядв  на  
Инструкцията  ы  с  догояорите  с  изпътнигелмге . 

8.проверка  за  епазяане  гга  изискванията  за  еъхраиението  на  техническата  и  
финансовата  докуюснтацин  ло  лроскта . 

9. прояерка  за  спаtване  на  правилата  за  ипфорюиране  и  гryблилност ; 

10.оцеика  на  степепта  на  изпъ :шение  ыа  преиоръките , налравеви  пра  
лредипщото  посещение . 

Чл . 125. (1) Докумеслгирането  на  извърщените  лроверки  на  иясго  се  извършва  с  

Карта  за  проьерка  на  място  по  обра sст [. 

(2)В  занисимост  аг  обхеата  на  проверкита , екепергите  полълват  еъотнетнете  
секции  в  картата  до  ап . 1 и  при  иео fiходимост  огиравят  лрепоръки  за  отстраняване  на  
пропуски , свързани  с  организирансто , изпъ .щенисто , документираыето  и  отчитанего  на  
проекшиге  дейности . 

(3) Картата  за  проверка  на  място  се  зюпълва  в  два  еквемпляра  — един  за  

дроверяваното  училище  или  региоиаиго  управлеыие  зta образонаыието  и  един  за  
проверяващитс . 

Чл. 126. Региоиаищте  упраяsенин  иа  оЕiразоваыисго  текущо  анализират  
ренултатите  от  изыьргпенитс  лроверки  и  прсдоставнт  ыа  екипа  за  оргацизация  и  
управление  на  проекта  обобщена  справка  за  извъртените  проверки  на  дейностиде , 

изпълнявазщ  пт  училищата  от  региона , констагираните  пропуски  и  отправените  
препоръки  заотстраияването  ии . 

XII. ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ  34 ИНФОРМИРАНЕ  И  ПУБЛИЧНОСТ  

Чл . 127. Рсгионалниге  улран .тсния  на  оо'рачоеанисто  и  уvилищата  съдсйстват  за  

инфорхирапе  иа  щироката  общесгыеност  за  фшгалсоното  подпомагане  по  лроекта , като : 

1. ото'елязяат  финацсоыия  принос  на  Европейските  етрук ryрни  и  инвестициоини  

фоицоее  лрсз  Олерагивыа  програиа  „Наука  и  образовавиеза  интелигентен  раегеж " 2014- 
2020 (OI I I IОИР  2014 — 2020 г .); 

2. поставит  логото  на  ЕС  а  логото  на  0I7 НОИР  2014 — 2020 r. з ta есеки  продукт  

на  проекта ; 

3. азгщсват  ноисра  и }гаиюеиовинисто  на  лроекта . 
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Чл. 128. Дейностите  iio информиране  и  публичност  се  изиълмяват  от  
регионачните  упрандения  на  обра sованието  и  учитищата  лри  слазване  на  правилата  ма  
Приложение  XII „Информации  и  комуникация  относгш  додкрелата  аг  фондовете " от  
Регламент  (ЕС) Ne 1 303/201 3 на  L+'вроиейскыя  ларламент  и  на  Съвета  и  Единвия  наръчыик  

на  бедефигщента  за  лршгаганс  на  лрави .гага  за  инфориация  и  коиуликация  2014-2020 г . 

Ч .т . 129. Регионапните  удрае .гения  на  образоыанисто  и  учх .гищата , излълняеагди  

дейгтсти  по  проекта : 

1. гтегавят  постонппи  обяснителни  табели  на  видпо  място  в  страдите , където  е  
регистрираи  официаЛният  адрес  иа  инетитудинта . Постоинните  табели  се  предосгаыят  от  

конкретныя  бенефициент — Минастерсгво  на  образовапыето  и  науката ; 

2. иоставнт  инфорюационни  табели  на  местата , където  се  ироееждат  дейлостите  и  

се  съхраняват  документитс  по  лроекта ; 

Э . еключват  на  сайта  си  (когато  такъв  съигеетвува ) амето  на  проекта , като  

отбелязват  фанапсовия  прянос  на  Европейските  структуриы  и  иннестиционпи  фондове , 

логото  иа  EC u ЈOrOTO на  ОП  НОИР  2014 — 2020 г ., както  и :шнконе  (връзки ) към  

еsектроннатаплатфорхаи  информационнатасистеманапроекта . 

Чл. 130. (1) 11 ри  организиране  на  събития  (публични  изяеи  на  ученыците , 

годишни  дродукции , кръгли  иаси , копференции  и  др .), учи .гиг qата  и  регионалхите  

управ :геныя  ыа  обрачованието  одовестнт , че  ироектът  се  съфшгансира  от  Евродейските  
структурни  и  инвестициохни  фондоес  чрез  Операгиена  програма  „Наука  и  образование  
за  интелиге iггеи  растеж ", като  се  изиолзеат  логото  на  ЕС  и .югото  на  ОП  НОИР  2074 — 

2020 г . Оповестяваыето  може  да  се  извърши  и  чреч  лостанянс  на  тгакаги  и  банери  в  
помсщснията . 

(2)След  прыюиочване  на  еъбитието  училищата  и  рсгаонадните  улравления  на  
образованието  изгvгвят  и  разпростраиныаг  инфориация , текстът  на  която  се  пубхикуеа  
на  сайта  на  учиsищет  или  на  регионагиот  управление  на  образованието . 

(3) Във  всеки  документ , евързан  с  изггыгненисто  яа  проекга , който  се  излолзва  за  

общественост rа  или  за  участнидите  в  ироектните  дейгюсти , нключитетгт  хрисъетвен  
списък  или  друг  дока sателетвен  материаг , се  посо vва , че  лроект  BGO5M20P001-2.004- 

0004 „ Разватие  ха  сиособностите  ла  учениците  а  повишааане  мотиваqията  ии  за  учене  
чрез  дейности , рачвияы  qи  спедифични  знаная , умеиив  и  компетентпости  (ТВОЯТ  ЧАС) 

— фача  I" се  финансара  ог  Оперативна  програма  „Ilayxa ы  образоеанае  за  аигелигемтен  
растеж ", еъфинаггсирина  от  Нвропейските  структурыи  и  ынеестигщоыни  фондове . 

Чл . 131. При  публичгш  изкачвания , иптервюта , презеитации , както  и  при  

публикуванег ta егатии  в  местни  меции , свързана  с  проекг „Твоят  час ", задълнсително  се  
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иитира  името  на  цроскта , оиеритивната  лрограма  и  съфинаысирането  от  Европейските  
структурни  и  иннестиционни  фонцоее . 

Чл . 132. (1) Отрачената  в  хециитс  ыгформацих  за  провецени  събигия , цублични  
изкачвальи  на  лрецставители  на  учыщщата  и  на  резионалните  улравления  на  
образовагшего  и  етатии  за  лроекга  се  еканират  и  се  изпращаг  по  епектронна  поща  на  
члеловете  на  ЕОУП , отговарящи  за  публичност  и  ерьзки  с  обигествецостта . 

(2) D случай  че  иьформаиинта  или  стагиитс  по  азз . 1 са  пуо'ликунани  и  електршша  
медин , )^аышщата  и  регионаплиге  управ :гения  на  образовагшезо  изпращат  :щнк  кьм  

репортажа  ио  слектршзна  поща  г ta ч;зеновете  ма  ЕОУП , отговарищи  за  публичност  и  

връзкн  с  обществснос rга . 

Ча . 133. (1) Всички  докумеиги , създацени  във  връзка  с  изцълнението  гщ  лроскта , 

се  изготиит  на  б.занка  ыа  проекта , публикувана  в  илформалиоимата  сиетема  на  проекта . 

(2) При  азпъхненяс  на  мерките  за  инг Iгормации  и  публичьост  ее  изпопчват  

цриюерии  варианти  на  визуализация  на  п:закат , лого  да  SC u аоз ro на  Олерагиена  

програма  „Наука  а  образоеание  за  интстигелтен  расгеж " 2014 - 2020, публикувами  в  
ихформациохнатасистеманапроскта . 

Чл . 134. Отчитането  з ta провсдените  от  училищага  и  региона-гните  улраваения  на  

оо'разованисто  събигия  и  лубаичии  изяви  110 проскт  „Тиоят  час " се  извършва  
ежемесечно , чрез  иопъ ;щане  на  дгчет  за  цровеждане  на  цубличми  изяви  за  месеца  цо  
образец , xokro се  изпраща  цо  електронгга  иоща  на  члеловете  на  ЕОУП , отговаращы  за  

публичьщст  и  връзкх  с  обп tестsенос rга . Към  отчета  се  прилагат  сьимки , колаж  ыги  филИ  

от  лроведеното  съо'итие  и :щнк  към  сайта  ха  уvилищегq за  нубликуваната  

инфориация /съобщсние  по  v з . 13Q, ал . 2. 

Чд. 135. При  нсобхоцимост  от  еъдейсгеие  за  увецомяваме  на  иедиите  за  
ировеждане  иа  събитие  по  ироскта , учызищата  а  региома-гните  уираалеыия  ыа  
образоыанието  полъ :шат  Бланка  за  сь fiитис  ло  обрачеп , която  се  изпраща  по  епектронна  

лоща  на  чтеновеге  на  F.OY11, отговаряши  за  ггубличност  и  връзки  с  обществемостта . 

Ча. 136. Песиазването  на  ираеилата  за  информыраност , лубаичност  ы  
еизуализация  от  регишзалните  улравления  на  обрааованието  и  от  учитищата  може  да  
цоясде  ио  непризнаваие  на  vаст  и:ш  ха  иялата  стйност  на  изеьршемите  от  тях  разходи  

зю  проскта . 

Чеь  137. (1) За  популяризиране  на  дейностите , резултатите  и  постиженаята  на  
учеыициге  по  проегсга  и  за  обмяна  ыа  цобри  учихищни  пракгики , региоз taлните  

улравлении  на  образованьегn организират  и  лровеждат  региомални  кръгдх  маси  в  
начanото  на  всяка  учебна  roдииа, попадаща  е  ерока  вta идпътнение  зш  проекта . 	. 
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(2)За  учасгис  в  резионалните  кръгли  маси  се  канят  директори  на  училища , 

пелагогически  епеииазьсги  и  предсгавители  насъветите „Твоят  

(3)11ри  отчитане  иа  проведехите  кръг :ш  маси , регионазшите  управленив  ыа  
образованието  приха iат  кьм  оrчета  по  va. 134 и  лрезентаиии , изказв azшя  и  предложения  

по  дискутираните  на  събитыего  яъпроси , свързани  с  организацията , съдържанисто , 

резултатите  ь  качеството  на  провежданите  извънкпасни  деймости . 

Чд . 135. (1) След  приклwчвапе  на  учебцага  година , регионалзтте  управления  на  

образонанието  органюират  и  провеждаг  ретиопална  пресконферениия  с  уvастиего  на  
меспш  мепии , като  предварително  информират  за  даззrь  оттоворьтка  за  публичмостга  и  

ыръзките  с  общестненоспа  зш  EOYI f. 

(2) На  иресконференциягь  ло  ал . 1 се  лрецставв  илформация  за  текущото  

изиъпненае  иа  целите  на  проегста  от  учильщата  от  съответния  региоц  u постигнатхте  
резултати  и  индикатори  по  лроекцште  лсйносги . 

Чл . 139. (1) За  повышаеанс  на  иотивацията  и  отличаванс  на  поегыжениата  на  
ученьцмге , участващи  в  изяънкласци  дейности  по  ироекта , екипыг  за  органазацыя  и  
улравлепие  ьакупува  и  лредоставя  на  учи .шщата  грацоги , сертификати  и  препцетни  
награди . 

(2) Грамотите  ы  натрадите  ио  an. 1 се  прецоставят  на  училищата  за  ызавилите  се  

участхщ lи  в  оргацьзиранитс  публиvщ  шзяви  на  учезшцитс  - годишни  училищни  

продукциы , междуучилищни  коцкурси , еъетезапия  ы  др . 

(3)Сертификатите  по  ал . 1 се  предостадит  на  училищата  за  аееки  ученик  при  
лриключ sанс  на  извъцкпасната  псйност . 

(4)Заныяването  от  учи .шщата  и  предоставинето  на  грампгите , сертификатите  и  
зшградитс  за  пуб ;шчните  изяви  на  учемиците  се  извършва  чрсз  региоиа iшите  управлених  

на  оо'разоваиието  по  ред  и  условия , определепи  ог  екипа  за  организация  и  управление  на  

лроекга . 

XI6 СЧЕТОВОДНА  ОТЧЕТНОСТ , ПРАВО  НА  ДОСТЪП  И  СЪХРАНЕНИЕ  
НАДОКУМЕНТАЦИНТА  ПО  ПРОЕКТА  

Ч .т. 140. (1) Улипищага  и  рсгионазщите  упраылецхя  ма  образованието , 

изиълняяащи  деыюсти  и  извършващи  разхоць  гщ  проекта , трябва  да  воцвт  точма  и  

рецовна  документация  и  счетовопни  отчеги  съттасно  Закона  за  ечетоводетвото  ы  
изискванията  на  мацаои azщото  закоподагслстяо , ыззтлзаайки  поцходяща  електронна  
системазасчеговопна  отчегност  и  двустранно  ечетоводетао . 
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(2)Счегоноднага  састема  ло  вл . 1 юоже  да  е  нераздетна  част  от  текущата  
ечетоводна  сиегсма  ла  училищата  u ria рсгитзааныте  управления  на  образованисто  иии  
допъ ;гнение  къи  използванага  счетоводна  система , така  че  да  бъде  осигурена  отделна  
счетоводна  а,малитичпост  само  за  дсйносгитс  по  ьроскта . 

(3) Счетоводните  отчети  и  разходите , свързами  с  проекта , трябеа  да  лодтежат  иа  
ясыо  идентифипирапе  ь  проверка . 

Чл . 141. (1) Директорът  па  училищего  и  ыачалникът  иа  региоцалното  улраыпение  
ыа  образованиет ro са  длъжии  да  долускат  Упрае ,тяващыя  орган , Сертифи qиращия  оргвн , 

нациоцvщите  оцигни  оргапи , Е.аропейската  комисия , Lвропейската  служба  за  борба  с  
измаиите , Еsропсйскага  систна  дааата  и  външни  одытори  да  проверяват , посредством  
лроучване  на  документациита  или  цроыерки  на  иясто , изггьлнението  иа  проекта  и  да  
провсдат  стыген  одит , вьз  основа  па  рагзходоопраыдателните  документи , приложеии  към  

финансовите  отчсти , счегоыодната  цокумснтация  и  други  цокумснти , саързани  с  
фиг taисирансто  па  дроекта . 

(2) Директор vт  на  училището  и  наvадликьт  на  регионагното  упраыленис  на  
обрааованието  се  зшдътжават  да  иредоставят  на  служите ,тите  или  лрецставителите  ма  
органите  по  ад . ] цосгьд  до  месгага , където  се  оеыпествяват  проектните  дейности , в  това  

число  и  достъп  до  цегоыите  информационни  системи , както  и  до  всички  документи  и  
бази  панни , свързани  с  финаггсоыо -техническото  изпъ ;гнение  гга  проскта . 

Чл . 142. ( І ) Началыиците  на  рсгион anиите  управлеиия  на  образоваыието  и  

директорите  иа  учипигцата , извърщвагци  разходи  по  проекга  са  д .чъжни  да  създадат  

необходимата  оргамизапия  и  усповяя  за  съхрамевие  иа  оригинадите  ма  
разходоолравдателнитс  докумегпи  нахартиенгюситед . 

(2) Документацыята  по  проекта , сьхранявана  в  училищата  и  регыонадните  
улравлеиия  на  обрачоыанието , се  сьсгои  от  три  части , отразиващи  техническото  

изпътнение , финамсовото  изпълнение  и  опрепс : яяето  на  излъsнатели /еъзлагане  иа  
прт [едуригю  редана 3акомазаобтестыегтте  поръчкы . 

Чл . 143. Съхранението  на  докумегггите  ло  организиранет q провеждаието  и  

отеитането  иа  дейности 'ге , изпътнявани  от  учитищата  и  рсгиоыатните  упраыления  ма  
образовапиего , се  оргализира  в  проекгно  досие  ьо  к;гасьори  ы  хроноаогичен  ред , както  
следва : 

І . Техиическо  издъипеиие  - докумемтация , свьрзана  с  учредяеането  и  дейностга  
на  съыета  „Твоят  час", с  организираые  и  провежцане  ма  извъикдисните  дейности  и  
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лублични  изияи  на  учениците , с  организирагге  и  лровеждане  на  еъо' ития  за  инфорИиране  
и  пубпичносг  и  с  дейности  по  мониторинг  и  контрол . 

2. Финансово  изпъапение  - раsходооправдателните  документи  се  групират  
съгласно  структурата  на  бюджета  по  тииове  разходи . (иаприиер : „1. Възнаграждеыиа ", 

„2. Материали ", „3. Выгшни  ус .ryги " u т .н); 

3.Докумесстация  за  оиредс ,цте  на  азпъЈгнители  - документите  се  лодреждаТ  
лоогделно  за  всяко  опрецеляне  ца  изпъпнигел  ити  вьзпагале  на  процедура  ло  рела  на  
Законазаобщсственитспоръчки . 

Ч .г . 144. (1) Просктното  досие  за  съхранеиие  на  документаиията  за  изпъпняваните  

дейности  се  изгагвя  на  хартиен  носите . г  u/unu иа  магнатен  или  оптичен  носител , 

(заверецо  с  електронен  подпис ) и  съдържащо  ияата  цокуиепrация , евързана  с  проекти , 

както  слсдва : 

. сгикет : 

2. опис  на  докумеититс ; 

3. докумеслгация  по  техцическото  азлълнение ; 

4. документаиия  по  финапсоыото  изпълцение ; 

5. документация  за  опрецеляне  на  изиьпнитети , сьздалсна  и  поддържана  по  реда  

на  Ltaва  чстирииацесета  от  Закшга  за  общсствеците  поръчки ; 

6. ицфориациязавсички  предлрие rи  меркизаинформиранеи  публичност ; 

7. кореспондснция  по  ироекта  с  екииа  за  организация  и  улравление  на  проекта  и  

Улрашгяеапгия  оргац ; 

8. карги  от  проесрките  ца  място , изыършени  ог  регионалните  упрае .iехия  на  
образоыацието  и  от  екииа  за  организация  и  управление  и  фориулири  от  проверки  на  място , 

извършени  от  въишни  одитни  органи ; 

9. формулири  от  провсрките  на  място . извършсни  от  Управпяеащия  орган , 

национагщи  одитни  оргаци  u европейски  одитни  оргаии ; 

10.други  документи  и  коресионденции . 

(2) Докумеигите  с  доказаге .тствона  етойноет , еъдържаща  се  в  досието  по  ал . 1, ее  

съхраняват  в  сьответствие  с  изискваiшита  на  Закони  за  счетоводства ro, като  
ечетоеодната  система  и  документация  са  нааиvщ  до  изтичане  на  ероковете  за  
съхрацение  на  докуиентацията , указани  в  чд . 140 от  Реr.шмент  (LC) Ns 1303/2013, което  

е  не  ио -рано  от  2022 годипа . 
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Лриложенне  1 

Целеви  стойности  на  показателяте  за  изпътнение  на  училищна  
лрограма  

Груиа  на 	Минима -ген  лроцент  от  обпшя 	Мииииалеп  процеит  от  общия   

улилището 	
брой  на  учегшците  в  училищетq 	брой  на  учени qите  в  
за  включвапе  е  рейиости  за 	учипишето , за  включвапе  в  

' преодотяваие  наобучителни 	иейности  ио  интереси  
загрурнсния  

I 	 36 	 35 

1 	 31 	 35 

iII 	 25 	 36 

IV 	 21 	 36 

V 	 15 	 36 

VI 	 R 	 37 

VII 	 -_ 	5 	. 	 .. 	37 

_ 	 1 
Слециални  у-ща 	 х 	 х  

Придоженне  2 

ЗАЯВ .,IF. НИЕ  
и  декларациязаинформираносъгласие  

ОТ ............................................................................................................. 

(име , преsиме , фамиnия  иарпдите nя/iгастпйника) 

адрес : ............................................................... Телефон : ............................ 

ученик : ....................................................................................................... 

(иие, nрезиме , фанилия  пауиеииха) 

Учичии {е  : ..................................................................................................... 

Гр./с  .................................................... о6шст  .............................................. 

І . Дек .гарирам , че  съм  еъгласен /еъгласна , синът  ми /дъщеря  мь  да  бъде  вклюлен /а  в : 

1. Груиа  за  подпомагане  и  преодоляване  на  обучителни  затруднения  през  учебната  
.........../ ................. гоцина  по  слеушите  учебни  предиети : 

1.1 	.................................................... 

1.2 .................................................... 	. 
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2. Група  за  дейхости  ло  интереси  прсз  учебната  .........../ ................. година  
2.1 иърво  же .гание  на  учсника  .....................................................: 

2.2 яторо  желание  да  уисника  ......................................................: 

2.3 rрето  же :гание  на  ученика  .....................................................: 

(Учениците  мпzат  да  посочат  папече  от  edrm пме,тание  за  ыхлючване  в  zpyna за  
sанииании  пп  иптереси , тъи  като  по  първо  желтше  на  учепики  .маже  да  няма  

вьзможипст  да  се  сфпр,иира  груrга.) .  

11. AHKF,1'ВН  ПАН F,11 (Доггь .гхителыа  информация  за  учасгцика ): 

Информацията  се  гтиъляа  от  родитсля /настойника  tга  уисника , изразин  съгласис  за  

учасгие  на  детето  му  в  извънкласни  дейности  по  ироекга . Същата  се  обобщава  и  

систематизира  еьг .тасно  Уегламент  N 1304/2013 г . на  Европейскии  парsамент  и  на  
Съвета  относно  Европейския  социа-ген  фонд  ы  за  агюяна  на  Регitaтент  (ЕО) N] 08ll2006 

на  Съвсга  за  всички  участници , вклгочени  я  изпътгението  на  проекти , финансирани  от  
Европейския  социвлен  фонд . Дахнитс  сс  използват  изцяло  за  статистически  цели  и  са  
част  01 общите  показагели  за  изпълпецые  ни  проскта . 

Ихфортация  за  гтпълване  на  анкетех  пансл : (Мпля , прочети  преди  nonъneane) 

l. Да rагите  ы  инхетата  се  nппълыат  въз  оснпыа  на  onpede;ume от  странд  на  

родите ,vднастоwгиха  и  се  отнасят  чд  ученикq кпйто  е  участник  в  

дейпостите  пп  npoexma; 

2. Всички  вьпроси  имат  самп  1 (един) вьз.можен  отговор ; 

3. Мтгн, отбележете  Вашии  птгпвор  като  иэпплзвате  зпах  Х, V, /, О  ипи  dpyz ясно  

различ wи  символ  ц  раиките  па  пп .аетп  пчертацо  с  квадрат . Мпяя , отгпнорете  

па  всеки  вьпрпс , nоотделно ; 

4. При  zрешип  отбелицано  поле  мапя  да  коригирате  своя  omzaeop, като  оградите  

пт  еыгшндта  страиа  грешнп  nоnъл rгепотп  nпле 	u отбележете  влрнотп , 

съгласно  ндчwгд  оказан  в  точхд  3. 

5 При  дапълыителни  еьпроси  wги  лу .жда  от  nояснение  се  обръщайте  към  лицето  

предостав wгп  Ви  за  попълване  настояи }етп  чаныление . 

Предварите ,пно  Ви  блаzодарим  за  тоеа , че  отделяте  от  времет n си  и  с  Вашите  

omzoeopu ни  nodnoмamme в  изпълиението  на  нашия  проект ! 

Въпрое  1: 	 Отбе  гежете  

вярnото  
Определям  участника /учелика , като  лице , което  живее  в  бечработно  ❑ Да  	П  Не   
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цомакинсгво  с  деца l  на  изцръжка   

Въпрос  2: 	..... 	 .. 	 - . . .. . 

Определям  участлика /ученика  като  лице , което  живее  ы  едночленно  
D Да  ❑ Не  цомакинство  с  децаг  на  издръжка  

 Въпрос 3: 	
... 	 _.. 	. 	 .,_.. 	.... ,. 	..... 

Опрсдслям  участника /улсника , като  лице  с  произход  от  ,lруга  
~ Да  ❑ Нс   д  ържаеа  

Вьпрос  4: 	
... . 	 .... 	 . 	.... 	. . . 	... 

Определям  учасл lика /ученика , като  мигра lп    u Да   ❑ He 

Въпрос  5: 	
...... 	 .... .... ._..... 

Определим  участника /ученика , като  лиие  от  ма lщинстяата , ы  т .ч . от  

роиска  малципстыена  общлосг 2  
❑ Да  ❑ Не  

Вьпрос .б : 	 ..... 	 .,... . 

Олределим  уЧастника /учехика , като  лице  с  увреждация 3    ❑ Да  ❑ Не   

Rъпрос
7,.,.. 	 .... 	 .... 	,._.. .... 	.... 

Олреде ;lим 	участника /учемика , 	като 	лxqe 	в 	пераеностойно  
иоложение ° ~ Да  ❑ Не  

..Вьпрос  8: 	. .. 	 ._. 	 . 	. ...... 

Олредеаим  участника /уvеиика , като  лице  засегнато  от  жилитно  ❑ ,Да  
❑ Не  

ИЗК'1юЧНднС S  

ВНИМАНИЕ !  Въироси  9  и  10 сс  поиьлват  от   училищсто   след  

приключване /лрекрагяеамс  на  учасгието  в  обучелие  

Дата lta която  ученикаеприключит hlаігуснап  проекта : 

~ Дсфw,иqия  по  Эакох  за  закрипа  пв  астсго : псяно  физичсско  дине  до  хавършваи zги  пв  18 годинй ' 

' Работнааефиии qхх : Всяко  лхие , принядлежащо  кьт  еТНичееко , религитио  хлх  етклеи  иялиихство  

' Pa6orua аефинииия '. Лиие /учепик  изпитваш  сопиыщи , интсаектуалн N, физически  wТи  мораiни  загрутпения  във  
ееаята  кnмупиквиия  е  оитишга  среда  ( вкЛ . и  иро6леми  сеързани  с  иридеижване  и  доьаьп  до  егршт  и  ниституиии ). 

° Рабо rна ;lефинииия : От  еvиейсгео  в  икономически  неравхостоыно  иопожснис  (семей vгеа  с  нисък  дохоа ), живссши  в  
„хераттогойха  о6васУ '— оГиаст  с  нужда  "зь  vгимувиране  иа  икононичсгкто  и  соииаiно  възраждш iс  от  есыейспо  с  
о ryаиичепи  ио .lитичсски  ирипи  u др . (изк :иочпа ;ТииGучсник  с  уиреждания  посочеи  хъе  еъпрас  6). 

` Рвботна  дефипи qия. Лиисто /учеиикь  и  неговт n еенейство  га  ovpeaw Іexи  нато  нгунслаеши  ее  или  се  иуясдвят  от  
жидите , хо  нянаг  дотип  до  праграыи  за  жидишно  настаіынаие , всаометsш iо  и :,и  обшихеко  жи :мше . 
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Въгфис  9: С ;гед  приключыане  на  участието  в  проекта : 	 Отбеяе .жете   

влрнптп  
Ч  Продължавасвоето  образование /обучеиие 	 ❑  

➢ ilопучава  предложение  за  работа , образование  или  обучепие 	❑ 

➢ Търси  рабага 	 ❑ 

➢ Работи  като  самоиает 	 ❑ 

Въпрос  10: Ilpи  напускате  преди  ппанирания  край  на  Отбележете  

дейностите  ло  цроекта  причи itaть  е : 	 вярното  

У  процължавам  своето  образовапие /обучсние  е  дру ro 
❑ 

учитище  

➢ лоради .шчни  причини 	 ❑ 

➢ Друго  (мпiиг, ппяснете ) 	 ❑ 

................................................ 

III. Като  родител /насгойник /попсчител  (иvшшното  се  зачертава ) на  сина  
ми/дъщеря  ии , еъм  еъr.гасен /не  сът  еъгласен  (излишното  се  зачертава ) еъщият /еьщата  да  

бъде  сниман /а  във  видео - или  фото -формат  във  връзка  с  участието  иу/й  в  дойностите  по  

Проект  BG05M20P001-2.004-0004 „ Раsеитис  на  спосо fiноститс  на  учениците  и  

иоеитаване  на  иотивацията  ит  за  учене  vрез  дейности , развиващи  специфични  знапия , 

умегшя  и  компстентноств  (Твоят  час ) - фаза  1" 

Съгласен  еъм /Не  еъм  съгласен  (излигшгаго  се  зачертава ) заснетите  изображения  да  бъдат  

свобоцио  публикуеана , включигелно  н  елсктронец  иЈш  qифров  выд , с  цел  публичност  на  

ироекта . 

Подпис  на  роди reля  .......................... 

Подлис  на  уиастника  (ученика ) : ............ 	Дага : ..................................... 
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Прwтожение :N_о  3 

ТЕМАТИЧКА  ПРОГРАМА  И  ГРАФИК  ЗА  РАБОТА  НА  ГРУПАТА  

I. 	Цели : 

I1.Очаквахи  резулгати :  

................................................................................................................. 

.................................................................................................... 

11L 	Разпределенеенасъдържанието  

N 
ПО  
сд  

Тсма 	/ 	Ялро 	на 	учебното  
еьдържаихе  

Дата 	на  
провеждахе  

Място 	на  
провеждаие  

Брой  
часове  

Началсн 	i 
час  

1. 

2. 

70. -- 

80. 

Общо : 

Рьководитсл  ....................... 	 Дирекгор : ...................... 
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Лрштжение  4 

АНКЕТНАКАУТА  

3A Y4EHNqN, КОИТО  ЖЕЛАНТ  ДА  УЧАСТВАТ  В  ЗАНИМАНИЯ  ПО  NHTEPF.CN В  ПРОЕКТ  
1,ТВОК 'ГЧАС " 

С  ТАЭИ  АНКЕ 'ГА  ЙСКАИ L ДА  НАУЧИМ  О ' Г  ТС 6 МАЛКО  ПОВЕЧС  ЭА  ТВОИТЕ  ИНТЕРЕСИ  И  

ДЕЙНОСТИТЕ , В  КОИТО  CN Y4ACTBAJI В  ИЭВЪНУЧЕБ IЮ  ВРСМЕ  И  КОИТО  11Е  СА  ЧАСТ  ОТ  
УЧЕБНАТА  ПРОГРАИА  6 УЧИЛИЩС . 

TRONTE OIIOBOPN IЦF. ПОМОПИТ  I1РИ  ВКЛЮЧВА IIЕТО  ТИ  В  ЗАНИМА IWЯТА  ПО  

ИНТЕРЕСИ  ЧРЕ3 Y4ACTNF В  ПРЕUIЮЧИТАНА  ОТ  TF.6 И3UЫ IКЛАСНА  Д F.ЙНОСТ . 

HF. CF. ПРИТЕС I WВАЙ  ДА  СПОД F.ЛИ 711 СВОЕТО  ЖGЛАНИ F. И  рП  О 'I I ОВАРЯШ  СВОБОПНО  И  
БE3 ПPNTECHF,HNN. 

ИМЕ .........................................11 УЕЗИ 4IЕ, ........................................... 

ФАМИЛИЯ .......................................................................................... 

КЛАG ............................................................................................... 

1. Кой  Е .люьиииит  ти  УчЕьен  пгеДме.т ? 
1.1. (34 I-1V кЛАс) 
ИНСГРУКqИА . Отбеяежи  г  Хв  npunmmo xaaJpamve 

БЬ'IГМС M1ИБЗИКИ .IИТГРА I'УУА 	❑ МП IЕМП IИКА  ❑ 

РОДЕНКРПй /ЧОдсКЬТ N О6IqггТРОТ 0 ❑ OkO:iEH сВят / ЧОІЗЕКЪТ  И  ПРИРОДАТА  ❑ 

Изоьгазит wl ноиэкчсгво 	 ❑ Дпиап lин sиi ипхникА  ❑ 

ФюиппsхоаъзпитпниУис l юv г 	❑ интоеианиашитихноЛо lии  ❑ 

МУЗИКА 	 ❑ А1I Г .lИИСКИГЗИК  ❑ 

НПМСКИ LЗИК 	 ❑ ФРГ IIСКИУуИК  ❑ 

Рчскигзик 	 ❑ Испа lскиГэик  ❑ 

ИТАЛИА IIСКИ  У3ИК 	 ❑ ДРУГ  ЧУМ11 У3ИК  ❑ 

1.2. (зА  V-VIII к.лАс) 
инсги .vкции  птбележ „ г  ха .таз llоп.о .Ваарй ,Л 3е  

БЪ IIГМСКИЕЗ NК N ЛNТГРАТЧРА 	❑ ИП 1tМПТ NКА  ❑ 

ИПдУЧ N И qИВNдиЗАПИЯ 	 ❑ ПАL РПФИяиИКОНОМ NКА  ❑ 

ЧОвЯКЪТ  И  111'И 1'ОДПТА 	 ❑ NИФОСИП qNОННИ 'СГХ IIОЛОГNИ   ❑ 

ИЭO6PП3NTLl110N3FYCTBO 	 ❑ МУЭNКП  ❑ 

Домпшиатсюмкпиикономикп 	❑ Фичичссковъзпитапиписпонг  ❑ 

СПОРТ IIАПОДпnдЧКл (С 11О 1'ТНоУ -ЩБ) ❑ ТПХ IIОЛОГNИ  ❑ 

А IIГЛИИПКИПИК 	 ❑ НБM1IСКИГЭИК  ❑ 
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ФРенские 3ик  ❑ ИпиИскиРзик  ❑ 

Рvски  ивик  ❑ Итл llипИски  r:зик  ❑ 

ЛРчгччмдг 3ик  ❑ 

1.3. (1Х-ХП  клдс ) 
ИИQРУХЦИА : Отбепе .жи  с .Ув  nртнпто  кеадратае  

Бъл i пгсхигзик  ❑ Jl итыептvгп  ❑ 

MAILMATuKA ❑ Фи 3икАилслгономия  ❑ 

ХNМNЯИ 011ПЗыА I1ГНлОКО .п 1АТАСгедА ❑ БИОЛОГИяИчдРАШ 10 ОЬГП 3ОыА IIИУ  ❑ 

1 ЕО I РАФИЯИИКОНОМИКА  ❑ ИСТОРИНИЦИП WIИЗАЦИЯ  ❑ 

NНФОРМАТ NКП  ❑ NIIФO Г MALLNOIIIIИ TYXHOIIOCNN ❑ 

ПСИКОЛОгИН N ЛОГNКл  ❑ HTNKnNIIPAыO ❑ 

МУЭNКА  ❑ N306PAlNTFJ1HON3KYCTПO ❑ 

ФN3NчГCKONF3IINTAIINГ NCIIOPY ❑ АНГ.IИNСКИУЗЧК  ❑ 

НGМСКИ  FЮИК  ❑ ФРФ IСКИ  FЭИк  ❑ 

ИсИп llскиГЗик  ❑ Рvскиезик  ❑ 

ИТАЛИпНСК NF3Nк  ❑ ДРУГУУЖДРаИК  ❑ 

ЛРУ 1'Y4EЬLII11PГдMFf .............. 

2. Имат  ли  хоби  и  какво  с  то ? 
ииг rиvкция : опд .,.,, с  х  в  пvо 3ыопп .капlн,тчг  

❑ ДА 	 ❑ HF. 

кпкыО  L TBOETO XOhu 
...___ .......... 	............... 	................ 	.... 	........_.... 	................... 	.._................. 	........... 

3. Посещавал /а  ли  еи  извьхкласни  и  извънучилищни  дейхости  през  мяналата  
учебна  годыха ? 
ИНСТРУКЦИН  Отбепежv е  Хе  npamomo кеадратае  

в  УПЧ :1 И 111Е 	 1ирЪ 11 УЧИJ N WE 

1lосешпыпл /А  ChM ❑ 
	

ПоспЛАпАа ;п  сьи  ❑ 

НЕ  съм  ппспдпнпл /п  ❑ 
	

Не  съи  i iocrщnnAn/А  ❑ 

4. Какви  изеънкласни  и  извънучилипщи  дейности  си  ітсе lдавал /а  през  миналата  
учебнагоииха ? 
ИИСТРУКЦИХ  напиши  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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5. Искаш  ли  да  участваш  в  извьхк .ласхи  ,тейностх  по  интереси , организирани  от  
училището ? 

NHCTPYKqNH: OmF пежv е  Хы  прптното  квадрат vе  

ЛА  ❑ 	 нг  ❑ 

Ь . В  какви  извьнкласхи  дейности  искаш  да  участваш  ? 
ИНГ%'РУКЦИА : Hanuwu в  какеа  дейновт  no т lтерем  6и .жvяыNа  даутгтеаш  

............._.............................................................. 	........................... 

.............................................................................. 	............ 

........................................................................................... 

7. Кога  предиочиташ  да  посещаваш  изаьнкласиите  дейности ? 
инсте v;пtии  глтбц„в ,жи  к  хв  воав,ютв  кводТ,отщ• 

дА 	јІі  

BY4F6HNlE ДHN,C1Lp П PNKЛ IOПPAIiFHA3/1Ъ 11ЖИТЕ 1IиNТгПАГДВ F 	 ❑ 	❑ 

1 Фгзплклн qии  re ❑ ❑ 

13 Почивнитеи lм  ❑ ❑ 

B ЗAIINMAIINATA ПO И HTtlPtlCNNOГIAIIЮNPAIIOTЛNX ❑ ❑ 

И  ФN3N4LIXA АКТИВНОСГ  
(ПГЙ  pNIDДH1BNA ПЛГА 11И iN1ИН  l/Д  у4GЬНИНДlК) 

Учеиик  ....................... РоАител ............ 
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Приаожение  N_в  5 

Изготвил  

Утвъриил  : ........................ 
прн 7н  г , Фнм  ,и  / 

iаирекмик , поnпнг , нн  нп) 
ИНДИВИДУАЛНА  ОБРАЗОВАТ F.ЛНА  КАРТА  

Раздеа  А  
—_. .. . ----- 	---. 	__...- -- - ------ 

..  -- ~—  - — 	--- 	--- - --- ~ 

На ... 	..... 	. .. . 	. ..... . 	..... 	..... 	11о  

/иие 	поез иие 	гЬамиvия 	на 	vчен ика ) 

Паспки  эардгрдбатаане  и  иэискнаних : 

_ 1. Настояшата  инди sидryална  обра sоватешна  карта  (ИОК ) има  зв  цел  

да  идснтифииира 	ипдивидуапнигс  иотребности  на  учсника  от  
поипоиагане  по  опреаелеы  учсбсн  пре,ъиет ; да  отрази  вналича  на  
причините , свързаии  с  обучи rелните  ватрудпепия ; да  сиетенатизира  
дейпостите , снирзани  с  динаииката  на  индинидуыния  цапредък  на  
ученика ; дв  отчете  пршюса  на  нзаииодействието  и  сътрудничесгното  

Раздел  Б  

Йдентифыцирахе  ха  потребностите (описеатес ): 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

.............................. _.......................................................... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 
Здбеяежка : Патребнпстите  се  идеитифицирдт , кдто  се  

иэnтiзаат  ретултатите  ат  абучениета 	текущи  оцепки , оденки  от  

аыгигна  аценяндне  и  другите  критериц  опреJеiени  с  Иvгструкцгита  na 

nроекта . 

Анализ  па  причинитс , свързапи  с  обучителнигс  
затруднсяия  
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Раздеа  В  (Анкепт  проучване - интервю ) 

Форми 	на 	апаимпдвйстаие 	и 	сътруJпичестао 	с  

podxmeiume/настойнирите  

І . Обша  оqенка  на  посгигнатите  резултати  от  ученика  в  ирая  на  периода  

(еъвиссгна  препепка  неродителя  и  учителя /ръкоеовителя ) 
i 

мнт ro висока  ~ 	висока  Г] 	заловоаителна  []  
II  

... 	 ... 	_... 	 .... 	............ 

(Забележка : При  нпадоволггте  ига  оуенни  се  пасочват  npuvu гитеJ~ 
2. Участие  иа  ро ;iителите  в  аикетно  проучване  ' 

З . Учасгие  на  родителите  и  инаивидуалнш  и 'и , іи  групови  срещи  
-- 	 — 

4 Учас .тие  нв  родитедмго  в  предетавителит  изяви   

5 Участие  иа  роди i елите  при  п.iшмранего  на  аейностите  

6 Учасгие  на  родителитс  ы  иртцеса  на  преаiаниране  (ако  се  naaars) 

Сепен  па  ефектиеност  при  сътрудни  Iестыото  г, родителит 'насгоини  

7 	... 	. 	... 	 ... 	 .... 	 ... 	.. 	.. 

... 	 ... 	 ... 	 _.. 	 ... 	. ~. 

Раздел  Г  ИНДИRИДУАЛНО  TEMATHLIHO РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

идгхтифхи  ~ 	. ~ I иредеаригих  Реиыэхрв  иsпалввх   Степехх  а  
 х 	хх  от ~вхирвых  

~ 
хх  х  пастхп iет 	~вn попт  '.. яiрудхеххх  дейхосгх  мвтсрхм  , 

~ . потсивта  '.,,. 	дейхостх  и  РvУлnпг  ; 

~г  

+

.... .L 
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ПриаожеииеХ  б  

БРОЙ  УЧЕНИЦИ  В  УЧИ .ЛИЩЕ  

- 	 до  80 	 от  81 до  250 	 хад  250 

Група  па  
училхщета 	Средства 	Усiовхо - 	Средстеа 	Услоех n- 	Среиства 	Условхо - 

за  1 	посгвяхпх  . 	за  1 	I ітстояххх 	за 1 	постояххх  
учехик 	' 	разкоди 	учехик  	paszopx 	учеяхк 	разходи  

1 	 179 	3600 	_ 	109 	8800 	89 	13300  
lI 	 165 	3300 	104 	_ 7800 	79 	- 	13800 
III 	159 	2700 	91 	7400 	68 	_12800 
1V 	_ 	138 	_ 	2600 	SO 	6600 	58 	11900 
V 	 119 	2400 	70 	_ 	6000 	51 	10400 
V1 	101 	2000 	' 	54 	5300 	46 	7200 
VII 	91 	1800 	48 	4700 	40 	6800 

у-ща  

i 
Спсциалци 	

119 	2400 	х 	 х 	 х 	 х  
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Приложение  Х_н  7 

МАКСИМАЛ F,Н  БРОЙ  ЧАСОВЕ  ЭА  ДИРЕКТОР  НА  УЧИЛИЩЕ  ЭА  ЕДНА  УЧЕБНА  ГОДИИА  

РУ  нв  иа  бр , бр .учен  бр . о'р . бр , 
6  

учс  и  бр . бр . бр . 
У  чнл  
иизет  
о  

учении  
; и  от  ( до  

50 

и qиат  
51- до  
100 

учениии  
, от  101 цп  

150 

учехици  
, 	от  151 

до  200 

У ' ~ снии  
; и  от  201 
до  ЭОО  

циот  
301 аа  
400 

ученици  
от  401 
до  500 

учеш iци  
от  501 до  

700 

ученици  
ат  701 до  

1000 

6р  
ученици  
наа  1000 

20 30 
1 80 часа  90 часа  100 часа  110 час_а  часа  часа  140 часа  150 часа  180 члса  220 часа  

1! ' 80 ча_са  90 часа  100 часа  ' 110 часа  
20 

часа  
30 

часа  140 часа  150 часа  180 часа  210 часа  
5 125 

III 75 часа  85 часа  95 часа  105 часа  часа  часа  135 часа  145 часа  170 часа  200 taca 
0 120 

IV 70 чага  80 часа  90 часа  100 часа  часа  часа  130 часа  140 часа  160 часа  190 часа   
05 115 

V 65 часа  75 часа  Я 5 часа  95 часа  часа  часа  125 часа  ~~ 	 135 часа  155 часа  185 часа  
00 І l0 

V] 60 часа  70 часа  80 часа  90 часа  часа  часа  120 часа  130 часа  150 часа  180 часа  
00 I І O 

V1I 60 члса  70 часа  80 часа   90 часа 	часа  часа  120 часа  130 часа  •  150 часа  170 часа  ец  — 
иаiн  
и  

учиЈі  
~ иша  70 часа  80 часа  I 90 часа 	I ~ 

МАКСИМАЛЕНБРОЙЧАСОВЕЗА  ФИНАНСОВО -СЧ F.ТОВОДНО  ОБСЛУЖВАНЕНА  
УЧИЛИЩЕ  ЭА  ЕДНА  УЧЕБНА  ГОДИНА  

груи  , бр . 
анв  бр . бр .учен  о'р . бр . бр . учени  бр . бр . бр . 
учил  У 'зеници  ици  от  ијениии  ученици  учениц  циат  ученици  ученици  учехици  бр . 
ни¢т  ат  1 до  51- до  от  101 от  151 и  от 201 301 до  от  401 от  501 до  от  701 до  ученицх  
в  so І 00 aolso дог 0о  апзоа  400 до sо0 700 1000 нanl о0о  

115 145 155 .. 
1 105 часа  часа  125 часа  135 часа  часа  часа  165 часа  175 часа  205 часа  245 часа   

15 145 55 
❑ 105 часа  часа  ]25 часа  135 часа  часа  часа  165 часа  175 чtaca 205 часа  235 часа  

110 І 40 І 50 
111 100 часа  часа  120 часа  130 часа  часа  i часа  160 чага  170 часа  195 часа  230 часа  

105 135 145 
IV 95 часа  часа  115 часа  125 часа  часа  часа  155 часа  165 часа  i 210 часа  225 часа  ' 

00 130 І 40 
V 90 часа  часа  110 часа  120 часа  часа  часа  150 часа  160 часа  180 часа  215 часа  

25 135 
VI 85 часа  95 часа  105 часа  115 часа  ; часа   часа 	~ 145 часа  155 часа  175 часа  205 часа  

125 135 
V11 85 часа  95 чшса  105 часа  115 часа  шса  тса  145 часа  155 часа  175 часа  195 часа  спси  
иалх  
и  
учнл  Н 0 
ища  100 часа  часа  120 уаса  

Ф  


