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Заповед  

№1286/15.07.2021 г. 

 
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, Заповед РД 09- 

1006/ 27.04.2021 г. на МОН, УКАЗАНИЯ за изпълнение на 

дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп 

до училищно образование в условията на кризи“, утвърдени със 

Заповед РД 09- 1048/10.05.2021 г. на МОН 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

I. Училищен екип на СУ „Васил Левски“гр.Елин Пелин за организиране и 

управление  на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ / УЕОУП/ в състав: 

1. Детелина Ангелова Николова – координатор Дейности 2, 3 и 4 

2. Ясен Георгиев Георгиев – координатор Технически средства 

3. Лиана Иванова Йордакиева – отговорник Финансови и счетоводни 

дейности 

4. Елка Кирилова Маркова – отговорник Дейност 5 

 

II. Основните функции на членовете на УЕОУП са: 

1. Организират, контролират и отговарят за цялостното изпълнение на проектните 

дейности в училището, като заявяват необходимостта от технически средства по Дейност 

1 и организират обученията предвидени в Дейности 2, 3, 4 и 5; 

2. Поемат финансови задължения и извършват разходи за дейностите по проекта 

на училищно ниво. Спазват указанията за допустимост на разходите, отговарят за 

разходването на средствата по проекта,  за техническото и финансовото отчитане на 

дейностите; 

3. Осигуряват материална база и техника, необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта; 

4. Контролират наличието, коректността, пълнотата и съхранението на 

документацията по проекта в училището; 

5. Предприемат всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси 

и не допускат двойно финансиране на дейностите по проекта; 

6. Осигуряват възможност на ТЕОУП, ЕОУП, Управляващия орган (УО) и 

Сертифициращия орган (СО) по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, националните одитни органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 

одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на 
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място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз 

основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, 

счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. 

7. Спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април 2016 г.  относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.  

8. Спазват приложимите указания за информиране и публичност съгласно 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на указанията за информация и 

комуникация 2014-2020 (поставя табели на помещенията, в които се съхраняват 

документи или се извършват дейности по проекта; използват бланки с логата на ЕС, на 

ОП НОИР и на проекта при комуникация, отчети и всякакви документи, 

кореспонденция, графици, сертификати и др., разпространяват материали, свързани с 

информиране и публичност на територията на училището и ги поставя на видни места, 

включително и на интернет страницата на училището). 

 9. Попълват Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, 

параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на 

Съвета . Декларациите се съхраняват в училището  и се предоставят при проверка.  

 

III. Членовете на УЕОУП са длъжни: 

 

1. Да се запознаят с Указанията за изпълнение на дейностите по проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“, утвърдени със Заповед на МОН. 

2. При необходимост да разпределят получените технически средства към 

целевите групи по следните  Критерии, заложени в Проекта:  

• Ученици застрашени от отпадане от системата на училищното образование 

• Ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, 

напрежения и кризи в семейството; 

• Ученици с отрицателно въздействие на домашната среда; 

• Ученици с функционална неграмотност и ниско образование на 

родителите; 

• Ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на 

навици за учене; 

• Ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на 

мотивация, голям брой отсъствия и др.; 

• Ученици с ниска степен на готовност за училище; 

• Ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на 

родителите за получаване на образование; 

• Ученици сираци или полусираци; 

• Ученици от етнически малцинства; 

• Ученици от семейства с две и повече деца- ученици в училището. 
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3. Да въвеждат в  информационната система по Проекта информация за вида на 

получените технически устройства, сериен номер, номер и дата на приемо-предавателен 

протокол. 

4. Да поставят  стикери на получените технически устройства за визуализация по 

Проекта 

5. В случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в 

електронна среда да предоставят техническите устройства  за временно ползване на 

ученици и педагогически специалисти. При предоставяне на техниката на педагогически 

специалист, за използването й за обучение от разстояние, изготвят списък на 

педагогическите специалисти получили технически устройства, в който се попълва 

информация с имената на педагогическите специалисти, датата на получаване и датата 

на връщане на устройството (срещу подпис). Техническите средства се предоставят на 

ученика или на родителя/настойника на ученика, ако той е непълнолетен срещу подпис, 

като процесът се документира с изготвяне на приемо-предавателен протокол  

6. След отпадане на необходимостта от използване на устройствата за обучение в 

електронна среда, същите следва да бъдат  върнати в училището. 

7. Създават условия за провеждане на съответните обучения по Дейности 2, 3, 4 и 

5 по Проекта като предоставят  документацията за проучване на нуждите от обучение на 

целевите групи, предлагат на Директора ръководители на групите и изготвят График за 

провеждане на обученията. След приключване на обучението приемат от провеждащия 

обучението наличната документация. 

8. Да  изготвят  разпределение на разходите по бюджета на училището за 

изпълнение на дейностите за всяка една учебна година. 

 

IV. Членовете на УЕОУП сключват Допълнително споразумение с Директора 

за изпълнение на дейността си и получават възнаграждение на база на отработени и 

отчетени часове.  Конкретните размери на часовите ставки се посочват във Вътрешните 

правила за работната заплата в училището. Изплащането на възнагражденията на 

училищния екип за организация и управление на проекта се извършва в края на всяко 

тримесечие. Отчетите за изпълнените дейности от УЕОУП се попълват в 

информационната система на проекта. 

 

V. Изпълнението на възложените дейности следва да започне от учебната 

2021/ 2022 година. 

 

Мониторинг на дейностите по проекта възлагам на Жени Милчева Щерева – 

главен учител. 

 Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
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