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Формуляр за кандидатстване

1. Основни данни

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

Приоритетни оси Образование и учене през целия живот

Наименование на процедура КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Код на процедура BG05M2OP001-2.010

Наименование на проектно предложение КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ

Срок на изпълнение, месеци 36

Наименование на проектно предложение на
английски език

QUALIFICATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL
SPECIALISTS

Местонахождение (Място на изпълнение на
проекта) Държава

Държава/EC 1 България

ДДС е допустим разход по проекта Да

Вид на проекта Друго

Проектът е съвместен план за действие Не Проектът използва финансови инструменти Не

Проектът включва подкрепа от
Инициатива за младежка заетост Не Проектът подлежи на режим на държавна помощ Не

Проектът подлежи на режим на
минимални помощи Не Проектът включва публично-частно партньорство Не

Кратко описание на проектното предложение

Дейностите по проекта ще се изпълняват в рамките на три учебни години - от
2018/2019 г. до 2020/2021 г. Проектът планира 52 900 педагогически специалисти от
системата на предучилищното и училищното образование да бъдат включени в
краткосрочни обучения за придобиване на от 1 до 3 квалификационни кредита.
Обученията ще се извършват по теми, насочени към: усвояване на знания и
формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни
методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати,
диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед
постигане на качествено образование и личностно развитие; прилагането на модели
за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на
взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за
по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа;
повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски
функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните
институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и
координация на педагогическите екипи. В рамките на проекта се планира общо 48
015 педагогически специалисти да се включат в процедури по придобиване на
професионално-квалификационна степен (ПКС), включително и подготвителни
курсове за придобиване на пета и четвърта ПКС. За да се подпомогне изпълнението
на основните дейности ще бъде разработена информационна система за
педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на
нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти;
форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми;
възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други. В рамките
на проекта ще бъде извършена и оценка на качеството на провежданите обучения и
на резултатите от тях.

Кратко описание на проектното предложение
на английски език The project activities will be implemented within three school years from 2018/2019 to

2020/2021. The project envisages for 52 900 pedagogical specialists from the pre-school
and school education system to be included in short-term trainings to acquire 1 to 3
qualification credits. The trainings will cover topics aimed at: enhancing knowledge and
forming skills and competencies related to the use of innovative methods of teaching;
contemporary methods of assessing learning results; diagnosing personal development and
counseling students in order to achieve quality education and personal development;
implementing models for the creation and development of a positive school environment,
incl. the improvement of the family-school interaction, involving parents more actively in
the school community and effective management of the class; enhancing the training of
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pedagogical specialists with managerial functions for implementing modern models for
managing educational institutions, leadership for effective organization of school activities
and coordination of pedagogical teams. Within the project, a total of 48 015 pedagogical
specialists are planned to be involved in Vocational Qualification procedures, including
preparatory courses for the acquisition of V and IV professional-qualification degrees
(PQD). To support the implementation of the main activities, an information system for
pedagogical specialists with basic functionalities for the registration of training needs will
be developed; selecting training topics for pedagogical specialists; forms for training
planning; selection of trainings and training programs; opportunities for on-line training
and testing; making inquiries and the like. The project will also assess the quality of the
trainings provided and their results.

Цел/и на проектното предложение

Основната цел на проекта е да мотивира и задържи в образователната система
младите педагогически специалисти, да подобри педагогическата, методическата и
управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти
мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните
предизвикателства пред образователната система в България. 
Специфичните цели на проекта са насочени към: 
• Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови
компетентности. 
• Развитие на капацитета и повишаване на квалификацията на заетите в областта на
образованието. 
Чрез изпълнение на дейностите по настоящото проектно предложение ще бъдат
постигнати следните резултати:  
• Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и
по-добри резултати при външното оценяване на техните възпитаници.  
• Подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно
израстване: повишено участие в краткосрочни обучения.  
• Подобряване на качеството на предоставяните услуги в предучилищното и
училищното образование, в частност постигане на по-добри резултати при
външното оценяване на учениците. 
• осигуряване на устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена
промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

2. Данни за кандидата

Пълно наименование МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Пълно наименование на английски език MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

Номер Булстат: 000695114

Тип на организацията Държавна администрация

Вид организация АМС / министерство

Публично правна

Категория/статус на предприятието Неприложимо

Код на организацията по КИД 2008 0 НЕПРИЛОЖИМО

Код на проекта по КИД 2008 0 НЕПРИЛОЖИМО

Седалище

Държава България

Населено място гр.София

Адрес на управление

Пощенски код 1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.) бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А

Адрес за кореспонденция

Държава България

Населено място гр.София

Пощенски код 1113

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.) бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 5, ет. 3, стая 315

Е-mail p.krasteva@mon.bg

Телефонен номер 1 02 9217799
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Телефонен номер 2

Номер на факс 02 9882485

Имена на лицето, представляващо
организацията Красимир Георгиев Вълчев

Лице за контакти Петя Ананиева Кръстева

Тел. на лицето за контакти 0889444572

E-mail на лицето за контакти p.krasteva@mon.bg

Допълнително описание

Със Заповед № РД09-1088/03.07.2018 г. министърът на образованието и науката
възлага на Петя Кръстева - директор на дирекция "Управление и изпълнение на
проекти" в изпълнение на своите правомощия да представлява Министерство на
образованието и науката като конкретен бенефициент по Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

3. Данни за партньори

4. Финансова информация – кодове по измерения

Измерение Стойност

1. Област на интервенция

115 Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и
насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно
образование, включващо формални, неформални и неофициални процеси на учене за
повторно включване в образователната и обучителната система
117 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за
всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид,
осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и
насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална
ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции

2. Форма на финансиране 01 Безвъзмездни средства

3. Вид на територията 07 Не се прилага

4. Механизми за териториално изпълнение 07 Не се прилага

5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд) 10 Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното
обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот

6. Вторична тема на ЕСФ 08 Не се прилага

7. Икономическа дейност 19 Образование

5. Бюджет (в лева)

Описание на конкретния разход Кодове по измерения БФП СФ Стойност/
Сума

I. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ

1. Разходи за провеждане на обучения на целевата група

1.1. Обучения, за които е присъден 1 квалификационен кредит 01. : 115 37 000.00 0.00 37 000.00

1.2. Обучения, за които са присъдени 2 квалификационни кредита 01. : 115 434 000.00 0.00 434 000.00

1.3. Обучения, за които са присъдени 3 квалификационни кредита 01. : 115 604 000.00 0.00 604 000.00

1.4. Обучения, за които е присъден 1 квалификационен кредит 01. : 117 395 900.00 0.00 395 900.00

1.5. Обучения, за които са присъдени 2 квалификационни кредита 01. : 117 4 131 000.00 0.00 4 131 000.00

1.6. Обучения, за които са присъдени 3 квалификационни кредита 01. : 117 5 216 000.00 0.00 5 216 000.00

2. Разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен

2.1. Разходи за участие в процедура за придобиване на Пета
професионално-квалификационна степен 01. : 117 1 584 100.00 0.00 1 584 100.00

2.2. Разходи за участие в процедура за придобиване на Четвърта
професионално-квалификационна степен 01. : 117 921 600.00 0.00 921 600.00

2.3. Разходи за участие в процедура за придобиване на Трета
професионално-квалификационна степен 01. : 117 435 000.00 0.00 435 000.00

2.4. Разходи за участие в процедура за придобиване на Втора
професионално-квалификационна степен 01. : 117 273 910.00 0.00 273 910.00
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Описание на конкретния разход Кодове по измерения БФП СФ Стойност/
Сума

2.5. Разходи за участие в процедура за придобиване на Първа
професионално-квалификационна степен 01. : 117 510 510.00 0.00 510 510.00

2.6. Разходи за подготвителни обучения за придобиване на пета и
четвърта професионално-квалификационна степен 01. : 117 2 191 000.00 0.00 2 191 000.00

II. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

3. Разходи за изграждане и поддържане на информационна система

3.1. Разходи за изграждане и поддържане на информационна система 01. : 115 15 417.69 0.00 15 417.69

3.2. Разходи за изграждане и поддържане на информационна система 01. : 117 224 582.31 0.00 224 582.31

4. Разходи за анализи/оценка на качеството

4.1. Разходи за анализи и оценка на качеството 01. : 115 21 841.73 0.00 21 841.73

4.2. Разходи за анализи и оценка на качеството 01. : 117 318 158.27 0.00 318 158.27

6. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)

Наименование Стойност

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)

- в т.ч. кръстосано финансиране

17 314 020.00
0.00

Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия) 0.00

вкл. финансиране от:

- ЕИБ

- ЕБВР

- СБ

- Други МФИ

- Други

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни предприятия) 0.00

вкл. финансиране от:

- ЕИБ

- ЕБВР

- СБ

- Други МФИ

- Други

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Общо съфинансиране 0.00

Общо допустими разходи

Общо допустими разходи (публично финансиране)

17 314 020.00

0.00

Съотношение Безвъзмездна финансова помощ към Общо допустими разходи 100.00 %

Очаквани приходи от проекта 0.00

Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо) 0.00
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Наименование Стойност

вкл. финансиране от:

- ЕИБ

- ЕБВР

- СБ

- Други МФИ

- Други

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Обща стойност на проектното предложение 17 314 020.00

7. План за изпълнение / Дейности по проекта

Организация отговорна за изпълнението
на дейността МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейност
Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които
завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалнот
о развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Описание
Дейността ще се изпълнява при спазване на нормативната уредба, уреждаща професионалното израстване и развитие на
професионалните умения на педагогически специалисти – Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и Наредба
№ 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(накратко „Наредбата”). Дейността предвижда организиране и провеждане на краткосрочни обучения, които завършват с
присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита (КК).  
Съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредбата, продължаващата квалификация на ПС ще се осъществява по програми за обучение от
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от
Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти,
публикувани на адрес: http://iropk.mon.bg/. 
Обучителните организации ще бъдат избрани по реда на ЗОП с възложител – РУО, училище или детска градина, включени в
проекта. Обученията в рамките на дейност 1 ще се извършват по теми, съответстващи на определените от МОН като приоритетни
тематични направления (ТН) за съответния регион/област, обобщени в справка - Приложение към т. 12 от формуляра за
кандидатстване. Справката с разпределение на приоритетните направления по области е разработена от дирекция „Квалификация и
кариерно развитие” в МОН, след анализ на годишните доклади на Началниците на РУО за дейността по квалификация на
педагогическите специалисти. По преценка на Възложителя обученията могат да бъдат организирани по примерни теми от
приложен Списък за квалификационни курсове за педагогически специалисти, насочени към: усвояване на знания и формиране на
умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на
учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено
образование и личностно развитие; прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за
подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната
общност и за ефективно управление на класа; повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции
за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на
училищните дейности и координация на педагогическите екипи. Примерният списък е приложен в т. 12 от Формуляра. В рамките на
дейността се планира да бъдат включени в обучения общо 52900 ПС, както следва: по индикатор 1 (до 34 г.)/код на интервенция 117
- общо 8000, за които е необходим финансов ресурс в размер на 1 900 100 лв.; по индикатор 2 (от 35 до 54г.)/код на интервенция 117-
общо 39100, за които е необходим финансов ресурс в размер на 7 842 800 лв.; по индикатор 3/код на интервенция 115 (и за двете
групи) - общо 5800 бр., за които е необходим финансов ресурс в размер на 1 075 000 лв.  
Във връзка с дейността по информация и комуникация на интернет страницата на МОН ще бъде разкрита секция УИП за
публикуване на информация за проекта. Предвижда се в РУО, училищата и детските градини да бъдат поставени информационни
табели или плакати. На обучаемите лица ще се предоставят рекламно-информационни материали (папки, химикалки, брошура,
листа), отговарящи на изискванията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация
2014-2020. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, ще се посочва финансовата подкрепа на ЕС, чрез ЕСФ по ОП
НОИР. При изпълнение на дейността ще се прилага принципа за екологична устойчивост, чрез използване на рециклирана хартия и
чрез насърчаване на електронен обмен на данни, при спазване на Общия регламент за защита на личните данни.

Начин на изпълнение
При подбора на целевата група за включването им в обучения КБ ще въведе изискване педагогическите специалисти (ПС) да
работят в системата на предучилищното и училищното образование. Покана за участие в проекта ще бъде публикувана на интернет
страницата на МОН, на РУО, на училищата/детските градини, в рубрика „Новини” на информационната система по дейност 3 на
проекта и с други подходящи методи (Facebook и Instagram страница). По този начин всички обучения ще бъдат оповестени
публично и така всеки ПС от целевата група ще може да заяви участието си чрез подаване на Заявление. Включването в обученията
ще се извършва по предложение на директора, въз основа на подадените заявления. Дейността ще се изпълнява целогодишно,
според вида и продължителността на курса, провеждан по възможност в неучебни и/или в почивни дни. Същите ще се организират
с различна продължителност в два варианта: „изнесени“ и „на място“ в подходящи зали/помещения на РУО, в кабинети в
училищата/детските градини (по възможност оборудвани с техника за видео-наблюдение) или в други помещения, определени от



10/2/2018 ИСУН 2020

https://eumis2020.government.bg/bg/b7980ee8/Project/Print 6/27

възложителя. При необходимост от провеждане или участие в обучение в учебно време директорът ще осигурява заместващ учител.
Обученията ще бъдат провеждани в групи по конкретни теми с максимум 25 обучаеми, при средна численост на групата - 15.
Числеността ще бъде съобразена с методиката за провеждане на курса и планираното разделяне по групи за практическо
отработване на казуси. Работата в групи предполага представяне на добри педагогически практики, които да станат достъпни за
всички участници. Броят на групите, разпределението на обучаемите, формата на обучение, метода на провеждане на обучението и
графикът ще се утвърждават и координират от възложителя. В подкрепа на техническото изпълнение на дейността ще се представят
материали, доказващи проведените обучения (присъствени списъци, снимки и др.). При изготвяне на междинен/окончателен отчет в
ИСУН ще се „зареждат” сканирани оригинали на всички издадени удостоверения за преминато обучение. По време на изпълнение
на дейността ще бъдат осигурени материали, които ще информират обществеността относно изпълнението на проекта. Всички
информационни материали, използвани при обученията, ще отговарят на условията и изискванията, описани в Единния наръчник
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 
При формиране на стойността за дейността е ползвана информация, предоставена от Центъра за информационно осигуряване на
образованието (ЦИОО). Обобщена информация за планираните обучения - по вид и брой участници е представена в приложение -
Annex VI_Детайлна разбивка и описана в т.11 на Формуляра. Разпределението на бюджета е направено след анализ на
информацията от ЦИОО за целевата група (до 34 г. и между 35 г. и 54 г. вкл.). Индикативният бюджет е определен за общо 52900
лица, от които 5800 включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване.

Резултат
Повишена квалификацията на 43 810 бр. педагогически специалисти, успешно преминали допълнително обучение за повишаване
на квалификацията, в съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. От тях: 
-Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (вкл.), които са преминали успешно курсове за повишаване на
квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 95 % от 8 000 бр.; 
-Дял на педагогическите специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията
по ОП и са останали в образователната система – 80 % от 39 100 бр.; 
-Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на
съвременни методи за оценяване – 85 % от 5 800 бр. 
Към 31.12.2018 г. стойностите на планираните индикатори за изпълнение са, както следва: 
- Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 1 200 бр.; 
- Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 9 000 бр.; 
- Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване – 1 000 бр. 
Планираният по-висок брой ПС за включване в обученията – 52 900 е с цел постигане на общия индикатор за изпълнение по
проекта, както и за да се гарантира успешното преминаване на обученията и придобиването на от 1 до 3 КК за постигане на
заложените индикатори за резултат.

Месец за стартиране на дейността 1

Продължителност на дейността (месеци) 34

Стойност 10 817 900.00

Организация отговорна за изпълнението
на дейността МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейност
Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, вк
лючително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен

Описание
Дейността ще се изпълнява при спазване на нормативната уредба, уреждаща професионалното израстване и развитие на
професионалните умения на педагогически специалисти. Дейността ще обхване три учебни години. В съответствие с чл. 58 и чл. 59
от Наредба № 12, за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационен степен (ПКС) педагогическите специалисти
(ПС) трябва да придобият допълнителни или нови професионални компетенции, чрез участие в обучения за повишаване на
квалификация в организации и институции, определени с чл. 43, ал. 2 от Наредбата, с обща продължителност не по-малка от 16
академични часа. Съгласно чл. 43, ал. 3 от Наредбата, повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по
избор на педагогическия специалист. Планира се в процедурите за присъждане на ПКС да бъдат включени 48 015 педагогически
специалисти, съответно за: пета ПКС – 21 700; четвърта ПКС – 9 600; трета ПКС – 8 700; втора ПКС – 3 010; първа ПКС – 5 005, а в
подготвителните курсове за 5 и 4 ПКС – 31 300. Присъдените ПКС-и ще се удостоверяват със свидетелство за професионално-
квалификационна степен, което ще се представя при отчитане на дейността. Включването в подготвителни курсове за придобиване
на пета и четвърта ПКС е допустимо само, ако има доказателство, че в рамките на периода на изпълнение на проекта, след
преминатия подготвителен курс педагогическият специалист е придобил 4 или 5 ПКС.  
Във връзка с дейността по информация и комуникация на интернет страницата на МОН ще бъде разкрита секция УИП за
публикуване на информация за проекта. Предвижда в РУО, училищата и детските градини да бъдат поставени информационни
табели или плакати. На обучаемите лица ще се предоставят рекламно-информационни материали (папки, химикалки, брошура,
листа), отговарящи на изискванията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация
2014-2020. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, ще се посочва финансовата подкрепа на ЕС, чрез ЕСФ по ОП
НОИР. При изпълнение на дейността ще се прилага принципа за екологична устойчивост, чрез използване на рециклирана хартия и
чрез насърчаване на електронен обмен на данни, при спазване на Общия регламент за защита на личните данни.

Начин на изпълнение
При подбора на целевата група КБ ще въведе изискване педагогическите специалисти (ПС) да работят в системата на
предучилищното и училищното образование. Покана за участие в проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на МОН, на
РУО, на училищата/детските градини, в рубрика „Новини” на информационната система по дейност 3 на проекта и с други
подходящи методи (Facebook и Instagram страница). По този начин включването в процедури за придобиване на ПКС, включително
участието в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС, ще бъдат оповестени публично и така всеки ПС от целевата група
ще може да заяви участието си в проекта. ПС заявява своето желание за участие в дейността като подава Заявление до директора на
училището/детската градина, в което посочва за коя процедура за придобиване на ПКС кандидатства или желанието си за
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включване в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС. При направен избор за включване в подготвителен курс за
повишаване на квалификацията ПС посочва програмата за обучение. Обучението може да бъде осъществено от висше училище, но
и от друга организация, която има одобрена квалификационна програма в Информационния регистър на МОН. Кандидатът е
свободен сам да избира квалификационния курс. В съответствие с чл. 55, ал. 2 от Наредбата обученията свързани с повишаването
на квалификацията за придобиването на ПКС, се осъществяват в системата на висшето образование от висши училища. Съгласно
Наредбата, присъждането на ПКС се извършва след успешно положен изпит и издадено свидетелство (по образец към Наредбата).
Дейността ще се изпълнява целогодишно. Провеждането или участието в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 ПКС ще се
извършва по възможност в неучебни и/или почивни дни. При необходимост от провеждане или участие в обучение в учебно време,
директорът ще осигурява заместващ учител. Екипите по региони ще извършват контрол за това лицата, които ще бъдат включени в
дейност 2 да отговарят на изискванията на Раздел VI „Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители,
директори и други педагогически специалисти“ на Наредбата. Стойността на дейността е формирана въз основа на информацията,
предоставена от Центъра за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО). Обобщена информация за планирания брой
ПС, които ще бъдат включени в процедури за придобиване на ПКС, включително в подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4
ПКС, е представена в приложение - Annex VI_Детайлна разбивка и описана в т.11 на Формуляра. Бюджетът е разпределен след
направен анализ на информацията от ЦИОО за всички образователни институции и за броя на ПС, попадащи в целевата група (до
34 г. и между 35 г. и 54 г. вкл.). За целия период на проекта КБ планира индикативен бюджет в размер на 5 916 120 лв.: 3 725 120 лв.
за участие на 48 015 лица в процедури за придобиване на ПКС и 2 191 000 лв. за обучения в подготвителни курсове на 31 300 лица.

Резултат
Осигурена възможност за участие в процедури за присъждане на професионално-квалификационна степени на 48 015 бр.
педагогически специалисти. 
Планираният по-висок брой ПС за повишаване на квалификацията е с цел постигане на индикатора за изпълнение, както и за да се
гарантира успешното присъждане на професионално-квалификационна степени и постигане на заложените индикатори за резултат.

Месец за стартиране на дейността 1

Продължителност на дейността (месеци) 34

Стойност 5 916 120.00

Организация отговорна за изпълнението
на дейността МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейност
Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите о
т обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обуч
ителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други

Описание
Цел на Дейност 3 е разработване на информационна система за автоматизиране на процеса за повишаване на квалификацията и
подобряване на професионалните им умения по отношение на педагогическата, методическа и управленската подготовка и
създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. 
Информационната система за педагогическите специалисти е инструмент за подкрепа на учителите и кариерното им израстване в
професията с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите
специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и
тестове; изготвяне на справки и други. 
В тази връзка информационната система ще изпълнява следните основни задачи: 
1. Предоставяне на публична информация за изискванията към желаещите да бъдат включени в краткосрочни обучения за
повишаване на квалификацията, за подобряване на професионалните умения на педагогическите специалисти, както и за участие в
процедури за придобиване на ПКС. 
2. Регистриране на педагогически специалисти с възможност за заявяване на желание за включване в проекта. 
3. Регистриране на звена, висши училища и организации с възможност за предлагане на краткосрочни обучения за повишаване на
квалификацията и подобряване на професионалните умения на педагогическите специалисти. 
4. Организиране на процеса за провеждане на краткосрочно обучение, включващ публикуване на тематични направления за
обучение, сформиране на групи за обучение, изготвяне на графици и др. 
5. Осигуряване на възможност за осъществяване на координация, контрол, наблюдение и отчетност на резултатите от дейностите,
свързани с повишаване на квалификацията на ПС. 
6. Предоставяне на обобщена информация и справки за нуждите на МОН и РУО с цел анализ на текущото състояние по отношение
на проведените краткосрочни обучения за повишаване на квалификацията и подобряване на професионалните умения на
педагогическите специалисти. 
Информационната система ще бъде разработена с уеб базиран потребителски интерфейс. Потребителският интерфейс ще бъде
адаптивен (responsive) от гледна точка на резолюцията на устройството и браузъра. Информационната система ще използва
релационна база от данни. 
Проектирането на системата ще бъде съобразено с възможността за интеграция с външни системи. Интеграцията се предполага, че
ще бъде извършена с помощта на уеб услуги. Към настоящия момент са идентифицирани следните възможности за интеграция: 
• Информационната система за училищна администрация АдминПро - https://www.adminpro-bg.com/ws/index.html ; 
• Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти -
http://iropk.mon.bg/. 
С оглед осигуряване на допълняемост, разработената информационна система по дейност 3 ще бъде позиционирана в облачната
среда по операция „Образование за утрешния ден“, предвидена в ИГРП за 2018 г. на ОП НОИР, при реализация на последната. Към
двете системи ще бъде осигурен единен достъп, чрез създаване на профил на потребителя. 
Чрез информационната система ще се осигурят условия за създаване на портфолио с основни данни за кариерното развитие и
професионално израстване на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обхванати от проекта. Това гарантира
постигане на устойчивост на проекта, тъй като педагогическият специалист ще има „мобилно” професионално досие.  
Събраните данни в системата ще отчетат изпълнението на заложените индикатори по ОП НОИР, както и ще послужат за
поддържане на база данни за педагогическите специалисти и придобитата от тях квалификация.
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Начин на изпълнение
Разработването на информационна система ще бъде възложено на изпълнител, избран от МОН по реда на ЗОП. За планираното
изпълнение, по смисъла на §6 от „Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на
съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или
внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи“, на
етап „кандидатстване” МОН не следва да съгласува проектното предложение с Държавна агенция „Електронно управление“
(ДАЕУ) по реда на чл. 53 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните
административни услуги, преди подаването му в ИСУН 2020. В тази връзка, към Формуляра кандидатът не представя съгласувано
проектно предложение от ДАЕУ. На етап „изпълнение на проекта”, преди обявяване на обществената поръчка от МОН, проектът на
техническа/и спецификация/и за разработване на информационната система ще бъде изпратен на ДАЕУ за удостоверяване на
съответствието му с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ, по реда на Глава трета от Правилата. Прогнозната стойност на поръчката е
формирана чрез проучване на данни за сходни договори с източник: АОП. Към т.12 са предоставени хиперлинкове към съответните
интернет базирани източници. Приложени са и разпечатки с видни дата и час на влизане на интернет страницата. 
Във връзка с дейността по информация и комуникация ще бъдат предприети действия от бенефициента, като на интерфейса на
информационната система ще се визуализира съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта, съгласно изискванията в Единния
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Във всеки документ, свързан с
изпълнението на проекта, ще се посочва финансовата подкрепа на ЕС, чрез ЕСФ по ОП НОИР. При изпълнение на дейността ще се
прилага принципа за екологична устойчивост, чрез осигуряване на електронен обмен на данни, при спазване на Общия регламент за
защита на личните данни.

Резултат
Разработена информационна система с основни функционалности, свързани с изпълнението на проектните дейности и с
осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта

Месец за стартиране на дейността 1

Продължителност на дейността (месеци) 7

Стойност 240 000.00

Организация отговорна за изпълнението
на дейността МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Дейност
Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията

Описание
Дейността за оценката на качеството ще се базира на обобщена информация и анализ на постигнатите резултати от проведените
обучения по дейност 1 и 2, както и придобитите ПКС по проекта. Дейността ще бъде изпълнена чрез използване на подходящи
методи, позволяващи оценка на качеството на провежданите обучения и на резултатите от тях. Оценката на качеството ще се
извършва чрез:  
1.Събиране, обработка и анализ на данните за изпълнението на дейности по обучения, с цел: 
- извършване на оценка за установяване на степента на удовлетвореност на ПС, чрез изготвяне на анкетна карта за целите на
проекта. В оценката може да се отчете ефекта от участието на ПС в обучения по ТН: за усвояване на знания и формиране на умения
и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните
резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и
личностно развитие; за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на
взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за
ефективно управление на класа; за повишаване подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане
на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните
дейности и координация на педагогическите екипи;  
- обобщаване на постъпили предложения от участниците за подобряване на обученията, планирани по проекта;  
- изготвяне на текущи доклади за отчитане изпълнението на дейността и обобщаване на резултатите от проведените през периода
обучения от страна на обучителните организации; 
- поставяне на оценка на качеството на обучението и/или извършване на самооценка от участието чрез провеждане на гласуване в
рамките на информационната система;  
- анализ на постигнатите резултати от проведените обучения.  
2. Извършване на текущ мониторинг за изпълнение на дейности по обучения, чрез изготвяне на протокол за извършена „проверка на
място” с отразени в него констатации и препоръки. Резултатите от извършения мониторинг ще послужат за оценка на провежданите
обучени и при необходимост за предприемане на мерки за подобряване на качеството им.  
3. Изготвяне на доклади за отчитане на резултатите от анализа на данните за проведените обучения по трите тематични направления
и по области/региони, отразяващ ефекта на въздействие върху образователната система/училищната среда и взаимодействието
училище-семейство. 
Крайната цел е оценката да послужи на ръководството на МОН при разработване на стратегическа визия за провеждане на политика
за професионално развитие и квалификация на педагогическите специалисти. 
Във връзка с дейността по информация и комуникация на интернет страницата на МОН ще бъде разкрита секция УИП за
публикуване на информация за проекта. По време на изпълнение на дейността ще бъдат организирани събития и отпечатани
материали, които ще информират обществеността относно изпълнението на проекта. Всички информационни събития и материали
ще отговарят на изискванията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-
2020. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, ще се посочва финансовата подкрепа на ЕС, чрез ЕСФ по ОП НОИР.
При изпълнение на дейността ще се прилага принципа за екологична устойчивост, чрез използване на рециклирана хартия и чрез
насърчаване на електронен обмен на данни, при спазване на Общия регламент за защита на личните данни.

Начин на изпълнение
Дейността за оценка и анализ на качеството ще се извършва от външен изпълнител, избран от МОН по реда на ЗОП. 
Предвижда се оценката на качеството да бъде направена въз основа на обобщена информация и анализ на постигнатите резултати от
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проведените обучения по дейност 1 и 2, както и придобитите ПКС по проекта. Дейността ще бъде изпълнена чрез използване на
подходящи методи, позволяващи оценка на качеството на провежданите обучения и на резултатите от тях.  
При организиране на квалификационни курсове за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с
използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на
личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие, в които
по програма, преди приключване на курса, е предвидена възможност за провеждане на уъркшоп в реална работна среда
(педагогическа ситуация), оценката на качеството може да се извърши и чрез изготвяне на „Карта за професионално развитие и
квалификация на педагогическия специалист“. Събраната информация чрез картата има за цел да отчете професионалните
компетентности, познания, личностни качества и умения на педагогическите специалисти за: планиране на урок; разбиране на
учениците; управление на класната стая; управление на ресурси; интегриране на ИКТ; отговорност за собственото си
професионално развитие; използване на практики за включване; използване на многоезични подходи; промотиране на умения на
21век; познания за образователни политики и практики; информираност за професионални практики и разбиране на значимостта
им; ангажираност в работата; интеграция (демонстриране на компетентност в професионалната практика и на систематичност в
прилагането й). Отчитането на резултата, въз основа на анализ на информацията от изготвената „Карта за професионално развитие
и квалификация на педагогическия специалист”, може да бъде допълнено и чрез попълване на въпросници за самооценка. В
наблюдението може да бъдат включени и други педагогически специалисти, които също ще попълват карта за оценка за работата на
своя колега. 
Прогнозната стойност на поръчката е формирана чрез проучване на данни за сключени договори със сходен предмет на възлагане с
източник: АОП. Към т.12. са предоставени хиперлинкове към съответните интернет базирани източници. Приложени са и
разпечатки с видни дата и час на влизане на интернет страницата.

Резултат
1. Проведен текущ мониторинг за изпълнение на дейност 1 и дейност 2 на проекта. 
2. Извършена оценка и анализ за качеството на провежданите квалификационни дейности по проекта. 
3. Изготвени доклади за отчетени резултати и анализ на данните за проведените обучения по трите тематични направления и по
области/региони, отразяващ ефекта на въздействие върху образователната система/училищната среда и взаимодействието училище-
семейство.

Месец за стартиране на дейността 2

Продължителност на дейността (месеци) 34

Стойност 340 000.00

Дейност
Месеци

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Подкреп
а за про
фесиона
лно изра
стване и
развити
е на про
фесиона
лните у
мения н
а педаго
гически
специал
исти чре
з обучен
ия, коит
о завър
шват с п
рисъжда
не на от
1 до 3 кв
алифика
ционни
кредита
съгласно
Наредба
№ 12 от
01.09.20
16 г. за с
татута и
професи
оналнот
о развит
ие на уч
ителите,
директо
рите и д
ругите п
едагогич

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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ески спе
циалист
и

2

Подкреп
а на пед
агогичес
ките спе
циалист
и за уча
стие в п
роцедур
и за при
добиван
е на про
фесиона
лно-ква
лификац
ионни с
тепени,
включит
елно пр
овеждан
е на под
готвител
ни курсо
ве за пр
идобива
не на пе
та и чет
върта пр
офесион
ално-ква
лификац
ионна ст
епен

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 Разрабо
тване на
информ
ационна
система
на педаг
огическ
ите спец
иалисти
с основн
и функц
ионално
сти за ре
гистрац
ия на ну
ждите о
т обучен
ие; избо
р на тем
и за обу
чение на
педагоги
ческите
специал
исти; фо
рми за п
ланиран
е на обу
чения; и
збор на
обучени
я и обуч
ителни
програм
и; възмо
жности
за on-lin
e обучен
ие и тес

X X X X X X X
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тове; изг
отвяне н
а справк
и и друг
и

4

Оценка
на качес
твото на
извърше
ните ква
лификац
ионни д
ейности
по опера
цията

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8. Индикатори

Наименование Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на
квалификацията по ОП

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Неприложимо

Тип Изпълнение

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 4 000.00

Източник на информация
Информация от отчетните доклади на конкретния бенефициент за изпълнението на проекта, включително по данни от
информационната система за проекта. 
Етапно изпълнение на заложените индикатори към 31.12.2018 г., съгласно Условията за кандидатстване по процедурата - 1 200 бр.

Наименование Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за
повишаване на квалификацията по ОП

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Неприложимо

Тип Изпълнение

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 30 000.00

Източник на информация
Информация от отчетните доклади на конкретния бенефициент за изпълнението на проекта, включително по данни от
информационната система за проекта. 
Етапно изпълнение на заложените индикатори към 31.12.2018 г., съгласно Условията за кандидатстване по процедурата - 9 000 бр.

Наименование Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни
методи за оценяване

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Неприложимо

Тип Изпълнение

Мярка Брой

Отчитане с натрупване Не

Целева стойност с натрупване Не

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 5 000.00
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Източник на информация
Информация от отчетните доклади на конкретния бенефициент за изпълнението на проекта, включително по данни от
информационната система за проекта. 
Етапно изпълнение на заложените индикатори към 31.12.2018 г., съгласно Условията за кандидатстване по процедурата - 1 000 бр.

Наименование
Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са
преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали
в образователната система

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Увеличение

Тип Резултат

Мярка %

Отчитане с натрупване Да

Целева стойност с натрупване Да

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 95.00

Източник на информация
Справка за отчетените метаданни в съответствие със структурата за справочни метаданни на Евростат (ESMS)

Наименование
Дял на педагогическите специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, които са преминали
успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в
образователната система

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Увеличение

Тип Резултат

Мярка %

Отчитане с натрупване Да

Целева стойност с натрупване Да

Базова стойност мъже 0.00

Базова стойност жени 0.00

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност мъже 16.00

Целева стойност жени 64.00

Целева стойност общо 80.00

Източник на информация
Справка за отчетените метаданни в съответствие със структурата за справочни метаданни на Евростат (ESMS)

Наименование Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили
допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяване

Вид индикатор Индивидуален за процедура

Тенденция Увеличение

Тип Резултат

Мярка %

Отчитане с натрупване Да

Целева стойност с натрупване Да

Базова стойност общо 0.00

Целева стойност общо 85.00

Източник на информация
Справка за отчетените метаданни в съответствие със структурата за справочни метаданни на Евростат (ESMS)

9. Екип

Име по документ за самоличност Петя Ананиева Кръстева

Позиция по проекта Ръководител на проект
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Квалификация и отговорности
Госпожа Петя Кръстева в качеството си на директор на дирекция "Управление и изпълнение на проекти" в МОН е определена за
ръководител на проекта. Дирекцията е създадена като специализирано звено да осигурява дейностите по изпълнение и/или
управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са
бенефициенти.  
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
*Ръководителят на проекта отговаря за цялостното управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите по съответния
проект съгласно договора за безвъзмездна помощ. 
*Ръководителят на проекта ръководи, организира, координира и контролира дейността на екипа за управление на проекта,
включително на териториалните екипи по области/региони. 
* Ръководителят на проекта обезпечава дейностите по избор на изпълнител и сключването на договорите по реда на Закона за
обществените поръчки. 
* Ръководителят на проекта, подпомогнат от екипа за организация и управление на проекта, осъществява общ мониторинг и
контрол върху изпълнението на проекта в отделните им етапи. 
* Ръководителят на проекта, подпомогнат от екипа за организация и управление на проекта, организира, координира и контролира
техническото и финансово междинно и финално отчитане на проекта. 
* Ръководителят на проекта, подпомогнат от екипа за организация и управление на проекта, осигурява необходимата публичност и
информация за изпълняваните дейности по проекта. 
*Ръководителят на проекта, подпомогнат от екипа за организация и управление на проекта, организира, координира и контролира
документооборота по проекта и отговаря за създаването на ред за съхраняването им. 
*За дейността си ръководителя на проекта се отчита текущо на представляващия организацията на конкретния бенефициент. 
Служителят отговаря на следните минимални изисквания за образователна степен и професионален опит за заемане на длъжността
"Ръководител на проект", а именно: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в управлението на проекти – минимум 3 /три/ години опит в управлението на проекти.  
Госпожа Кръстева доказва и специфичен опит в управлението/изпълнението на програми/проекти, финансирани с европейски
средства, чрез представена Автобиография – по образец на УО.

Телефонен номер 0889444572

Е-mail p.krasteva@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Гергана Георгиева Станчева

Позиция по проекта Координатор на проект

Квалификация и отговорности
Госпожа Гергана Станчева в качеството си на главен експерт в дирекция "Управление и изпълнение на проекти" в МОН е
определена за координатор на проекта. Дирекцията е създадена като специализирано звено да осигурява дейностите по изпълнение
и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или
от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са
бенефициенти.  
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
*Координаторът на проекта подпомага ръководителя на проекта, като осъществява координация с лица, организации и/или
структури – участници в проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори. За нуждите на проекта и за
осигуряване на по-добър контрол, на регионален принцип ще бъде извършено разпределение на дейността по координация между
всички координатори в проекта. 
*Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. извършва вътрешен и
външен мониторинг за дейностите, изпълнявани от образователните институции. 
Вътрешен мониторинг – координира изпълнението на проектните дейности в системата на образованието, като за целта използва
одобрените за целите на проекта карти за наблюдение на обученията, начина на документиране и отчитане на проектните дейности,
координация и контрол на графика за изпълнение на обученията/дейностите; подпомага териториалните екипи при изпълнение на
проекта; предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности; събира и обобщава информация за проекта;
подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществявания вътрешен мониторинг, които представя на екипа
за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – МОН. 
Външен мониторинг – осъществява връзка с обучителните организации и външни изпълнители на дейности по проекта, като за
целта документира взаимоотношенията под формата на справки, паметни записки, доклади, протоколи, отчетни документи,
образци/формуляри и др. Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на
искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си координатора на проекта се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Госпожа Станчева отговаря на следните минимални изисквания за образователна степен и професионален опит за заемане на
длъжността "Координатор на проект", а именно: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в
процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“, който е доказан с Автобиография – по образец на УО.

Телефонен номер

Е-mail g.stancheva@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Вероника Алексиева Георгиева

Позиция по проекта Координатор на проект
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Квалификация и отговорности
Госпожа Георгиева, в качеството си на служител в дирекция "Квалификация и кариерно развитие" в МОН, е определена за
координатор на проекта. Дирекцията е отговорна за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за
квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти. За нуждите на проекта е изготвена длъжностна
характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
*Координаторът на проекта подпомага ръководителя на проекта, като осъществява координация с лица, организации и/или
структури – участници в проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори. За нуждите на проекта и за
осигуряване на по-добър контрол, на регионален принцип ще бъде извършено разпределение на дейността по координация между
всички координатори в проекта. 
*Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. извършва вътрешен и
външен мониторинг за дейностите, изпълнявани от образователните институции. 
Вътрешен мониторинг – координира изпълнението на проектните дейности в системата на образованието, като за целта използва
одобрените за целите на проекта карти за наблюдение на обученията, начина на документиране и отчитане на проектните дейности,
координация и контрол на графика за изпълнение на обученията/дейностите; подпомага териториалните екипи при изпълнение на
проекта; предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности; събира и обобщава информация за проекта;
подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществявания вътрешен мониторинг, които представя на екипа
за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – МОН. 
Външен мониторинг – осъществява връзка с обучителните организации и външни изпълнители на дейности по проекта, като за
целта документира взаимоотношенията под формата на справки, паметни записки, доклади, протоколи, отчетни документи,
образци/формуляри и др. Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на
искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си координатора на проекта се отчита текущо на ръководителя на проекта.  
Служителят отговаря на следните минимални изисквания за образователна степен и професионален опит за заемане на длъжността
"Координатор на проект", а именно: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в
процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“, който се доказва с Автобиография – по образец на УО. 
Служителят доказва и специфичен опит в разработване и изпълнение на държавната политика, свързана с развитието на
педагогическите специалисти или в организация, координация и контрол при изпълнение на дейности, свързани с предучилищното
и училищното образование, и др. подобни дейности насочени към средното образование.

Телефонен номер

Е-mail v.a.georgieva@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Полина Владимирова Фетфова

Позиция по проекта Координатор на проект

Квалификация и отговорности
Госпожа Фетфова, в качеството си на служител в дирекция "Квалификация и кариерно развитие" в МОН, е определена за
координатор на проекта. Дирекцията е отговорна за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за
квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти. За нуждите на проекта е изготвена длъжностна
характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
*Координаторът на проекта подпомага ръководителя на проекта, като осъществява координация с лица, организации и/или
структури – участници в проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори. За нуждите на проекта и за
осигуряване на по-добър контрол, на регионален принцип ще бъде извършено разпределение на дейността по координация между
всички координатори в проекта. 
*Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. извършва вътрешен и
външен мониторинг за дейностите, изпълнявани от образователните институции. 
Вътрешен мониторинг – координира изпълнението на проектните дейности в системата на образованието, като за целта използва
одобрените за целите на проекта карти за наблюдение на обученията, начина на документиране и отчитане на проектните дейности,
координация и контрол на графика за изпълнение на обученията/дейностите; подпомага териториалните екипи при изпълнение на
проекта; предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности; събира и обобщава информация за проекта;
подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществявания вътрешен мониторинг, които представя на екипа
за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – МОН. 
Външен мониторинг – осъществява връзка с обучителните организации и външни изпълнители на дейности по проекта, като за
целта документира взаимоотношенията под формата на справки, паметни записки, доклади, протоколи, отчетни документи,
образци/формуляри и др. Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на
искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си координатора на проекта се отчита текущо на ръководителя на проекта.  
Служителят отговаря на следните минимални изисквания за образователна степен и професионален опит за заемане на длъжността
"Координатор на проект", а именно: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в
процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“, който се доказва с Автобиография – по образец на УО. 
Служителят доказва и специфичен опит в разработване и изпълнение на държавната политика, свързана с развитието на
педагогическите специалисти или в организация, координация и контрол при изпълнение на дейности, свързани с предучилищното
и училищното образование, и др. подобни дейности насочени към средното образование.

Телефонен номер

Е-mail p.fetfova@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Ремдие Сеид Ибрям
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Позиция по проекта Координатор на проект

Квалификация и отговорности
Госпожа Ибрям, в качеството си на служител в дирекция "Квалификация и кариерно развитие" в МОН, е определена за координатор
на проекта. Дирекцията е отговорна за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за квалификацията и
кариерното развитие на педагогическите специалисти. За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика, която
включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
*Координаторът на проекта подпомага ръководителя на проекта, като осъществява координация с лица, организации и/или
структури – участници в проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори. За нуждите на проекта и за
осигуряване на по-добър контрол, на регионален принцип ще бъде извършено разпределение на дейността по координация между
всички координатори в проекта. 
*Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. извършва вътрешен и
външен мониторинг за дейностите, изпълнявани от образователните институции. 
Вътрешен мониторинг – координира изпълнението на проектните дейности в системата на образованието, като за целта използва
одобрените за целите на проекта карти за наблюдение на обученията, начина на документиране и отчитане на проектните дейности,
координация и контрол на графика за изпълнение на обученията/дейностите; подпомага териториалните екипи при изпълнение на
проекта; предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности; събира и обобщава информация за проекта;
подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществявания вътрешен мониторинг, които представя на екипа
за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – МОН. 
Външен мониторинг – осъществява връзка с обучителните организации и външни изпълнители на дейности по проекта, като за
целта документира взаимоотношенията под формата на справки, паметни записки, доклади, протоколи, отчетни документи,
образци/формуляри и др. Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на
искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си координатора на проекта се отчита текущо на ръководителя на проекта.  
Служителят отговаря на следните минимални изисквания за образователна степен и професионален опит за заемане на длъжността
"Координатор на проект", а именно: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в
процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“, който се доказва с Автобиография – по образец на УО. 
Служителят доказва и специфичен опит в разработване и изпълнение на държавната политика, свързана с развитието на
педагогическите специалисти или в организация, координация и контрол при изпълнение на дейности, свързани с предучилищното
и училищното образование, и др. подобни дейности насочени към средното образование.

Телефонен номер

Е-mail r.ybryam@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Димитър Борисов Асенов

Позиция по проекта Координатор на проект

Квалификация и отговорности
С професионалната си Автобиография г-н Асенов доказва специфичен опит в разработване и изпълнение на политиката, свързана с
развитието на педагогическите специалисти или в организация, координация и контрол при изпълнение на дейности, свързани с
предучилищното и училищното образование, и др. подобни дейности насочени към средното образование. 
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
*Координаторът на проекта подпомага ръководителя на проекта, като осъществява координация с лица, организации и/или
структури – участници в проекта, с цел постигане целите на проекта и заложените в него индикатори. За нуждите на проекта и за
осигуряване на по-добър контрол, на регионален принцип ще бъде извършено разпределение на дейността по координация между
всички координатори в проекта. 
*Осъществява дейности по организация и координация на изпълнението на проектните дейности, в т.ч. извършва вътрешен и
външен мониторинг за дейностите, изпълнявани от образователните институции. 
Вътрешен мониторинг – координира изпълнението на проектните дейности в системата на образованието, като за целта използва
одобрените за целите на проекта карти за наблюдение на обученията, начина на документиране и отчитане на проектните дейности,
координация и контрол на графика за изпълнение на обученията/дейностите; подпомага териториалните екипи при изпълнение на
проекта; предлага мерки за подобряване на организацията на проектните дейности; събира и обобщава информация за проекта;
подготвя доклади, становища, анализи и предложения, свързани с осъществявания вътрешен мониторинг, които представя на екипа
за организация и управление на проекта на конкретния бенефициент – МОН. 
Външен мониторинг – осъществява връзка с обучителните организации и външни изпълнители на дейности по проекта, като за
целта документира взаимоотношенията под формата на справки, паметни записки, доклади, протоколи, отчетни документи,
образци/формуляри и др. Участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното изпълнение на проекта и в подготовката на
искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си координатора на проекта се отчита текущо на ръководителя на проекта.  
Служителят отговаря на следните минимални изисквания за образователна степен и професионален опит за заемане на длъжността
"Координатор на проект", а именно: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Професионален опит – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности на тези, предвидени в
процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“, който се доказва с Автобиография – по образец на УО.

Телефонен номер

Е-mail d.asenov@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Експерт „Финансово управление“
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Позиция по проекта Експерт „Финансово управление“

Квалификация и отговорности
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика за експерт „Финансово управление“, която включва следните
изисквания за квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния
бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони. По-конкретно
експертът организира дейността по изпълнение и отчитане на бюджетния процес на министерството – ПРБ и КБ по проекта чрез
планиране, разпределение, отчитане и контрол на финансовия ресурс за обезпечаване изпълнението на дейностите на регионално
ниво. За целта експертът осъществява комуникация с фирмата-изпълнител на специализирани счетоводни услуги за своевременно
предоставяне на трансфери към второстепенните разпоредители с бюджет – РУО, училища и детски градини. За изпълнение на
задачите по проекта експертът осъществява комуникация и с ресорните дирекции в министерството – дирекция ССД и дирекция
„Финанси”. 
* Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез:
изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на
процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и
мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
* В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното
изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Видно от представена Автобиография, служителят отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността
„Експерт“: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
- Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – „Финансово управление“.

Телефонен номер

Е-mail

Номер на факс

Име по документ за самоличност Експерт „Юрист“

Позиция по проекта Експерт „Юрист“

Квалификация и отговорности
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика за експерт „Юрист”, която включва следните изисквания за
квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния
бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони. По-конкретно
юристът осигурява правна помощ при изготвяне на документи, проект на документация за провеждане на провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки от страна на РУО и образователните институции като възложители и др.  
* Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез:
изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на
процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и
мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
* В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното
изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Видно от представена Автобиография, служителят отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността
„Експерт“: 
- Висше образование – ОКС „магистър“ за юрист 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – „Юрист“.

Телефонен номер

Е-mail

Номер на факс

Име по документ за самоличност Шенай Исмет Мюмюн

Позиция по проекта Експерт „ИКТ“

Квалификация и отговорности
Госпожа Мюмюн заема експертна позиция в специализираната дирекция ИКТ на министерството. За нуждите на проекта е
изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния
бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони.  
* Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез:
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изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на
процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и
мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
* В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното
изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
В конкретните задължения на експерта ще бъдат включени и задачи, свързани с комуникация с изпълнителя за поддръжка на
информационната система – задължение по договора за разработването й по дейност 3 на проекта. 
Видно от представена Автобиография, служителят отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността
„Експерт“: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
- Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – „ИКТ“.

Телефонен номер

Е-mail sh.myumyun@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Мария Малинова Петкова

Позиция по проекта Експерт „Организатор на обучения“

Квалификация и отговорности
С професионалната си Автобиография г-жа Петкова доказва специфичен опит в организирането на дейности, свързани със
спазването на плана за действие по проекта и с осигуряване на необходимото качество на обученията. За нуждите на проекта е
изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния
бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони.  
* Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез:
изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на
процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и
мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
* В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното
изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Видно от представена Автобиография, служителят отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността
„Експерт“: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
- Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – „Организатор на обучения“.

Телефонен номер

Е-mail m.petkova@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Даниела Златкова Недялкова

Позиция по проекта Експерт „Човешки ресурси“

Квалификация и отговорности
Госпожа Недялкова заема ръководна позиция в специализираната дирекция ЧРАО на министерството. За нуждите на проекта е
изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния
бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони. По-конкретно г-жа
Недялкова ще организира управлението на човешкия ресурс на териториалните екипи, за които се предвижда да получават
възнаграждения от бюджета на проекта. Експертът ще участва и в провеждането на конкурс за подбор на двама експерти, които ще
бъдат назначени за целите на проекта по допълнително щатно разписание към МОН.  
* Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез:
изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на
процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и
мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
* В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното
изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
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Видно от представена Автобиография, служителят отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността
„Експерт“: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
- Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – „Човешки ресурси“.

Телефонен номер

Е-mail d.nedyalkova@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Мария Валериева Димитрова

Позиция по проекта Експерт „Технически сътрудник“

Квалификация и отговорности
С професионалната си Автобиография г-жа Димитрова доказва придобит в административен опит и стаж в държавната
администрация, с които тя ще участва в дейности и задачи по: изготвяне на проектната документация на всички на изпълнение,
осигуряване на публичност и информация за изпълняваните дейности по проектите, спазване на процедурите по организира,
координиране и контрол на документооборота по проекта от страна на участниците в проекта, по създаването на ред за съхраняване
на проектната документация и др. 
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика, която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът подпомага екипа за организация и управление на проекта на конкретния
бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони.  
* Експертът подпомага екипа на проекта в изпълнението на проектните дейности, включително териториалните екипи, чрез:
изготвяне на писма, доклади, становища, анализи, документи, разработване на образци/формуляри, участия в провеждане на
процедури по реда на ЗОП, участия в комисии и/или работни групи, участия в организиране и провеждане на събития и
мероприятия за популяризиране на проекта и в други относими към изпълнението на проекта задачи.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
* В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът участва в приемането на продукти/резултати от отчетеното
изпълнение на проекта и в подготовката на искания за плащане – авансово, междинно/и и окончателно. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Видно от представена Автобиография, служителят отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността
„Експерт“: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“ 
- Професионален опит, според експертизата на лицето за позиция – „Технически сътрудник“.

Телефонен номер

Е-mail ma.dimitrova@mon.bg

Номер на факс

Име по документ за самоличност Подбор чрез конкурс за назначаване по Кодекса на труда

Позиция по проекта Експерт – „Логистика на обученията”

Квалификация и отговорности
За нуждите на проекта е изготвена длъжностна характеристика за експерт „Логистика на обученията”, която включва следните
изисквания за квалификация и отговорност: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертът ще съдейства и подпомага териториалните екипи по области/региони, във
връзка с логистиката при организация на обученията по дейност 1 и 2, с което да подпомогне осъществяването на добра
координация между възложителя, обучителната организация и педагогическите специалисти.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности 1 и 2, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Експертът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“. 
Минималните изисквания за заемане на длъжността се доказват с Автобиография – по образец на УО.

Телефонен номер

Е-mail

Номер на факс

Име по документ за самоличност Подбор чрез конкурс за назначаване по Кодекса на труда

Позиция по проекта Експерт – „Администратор на информационна система”

Квалификация и отговорности
За нуждите на проекта ще бъде изготвена длъжностна характеристика за експерт „Администратор на информационна система”,
която включва следните изисквания за квалификация и отговорност: 
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* Със своята експертиза и професионален опит експертът ще съдейства и подпомага екипа за организация и управление на проекта
на конкретния бенефициент – Министерство на образованието и науката, както и териториалните екипи по области/региони.
Дейността ще се изразява в администриране на информационната система за ползване от страна на потребителите й, контрол на
достъпа на потребителите до базата данни, управление при добавяне на нови потребители на системата, с цел недопускане на
неоторизиран достъп. 
* Публикуване на актуална информация в рубрика „Новини” на информационната система, с цел осигуряване на публичност в
организирането и провеждането на обучения по дейност 1 и дейност 2, както и за процедурите за присъждане на ПКС. 
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертът предлага на ръководителя на проекта конкретни мерки за
дейности 3, свързани със събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта, осъществяване на контрол върху
изпълняваните дейности и др. 
* Съхраняване на натрупаната информация, чрез периодичното й архивиране на електронен носител. 
* Участие в изработването на правила и инструкции относно ползването на базата данни. 
* При обработка на информация от системата съблюдава за спазването на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните
данни. 
*За дейността си експертът се отчита текущо на ръководителя на проекта. 
Експертът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за заемане на длъжността: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“. 
Минималните изисквания за заемане на длъжността се доказват с Автобиография – по образец на УО. 
Експертът ще бъде включен в проекта след като бъде разработена информационната система по дейност 3 и с ангажимент до края
на изпълнението му.

Телефонен номер

Е-mail

Номер на факс

Име по документ за самоличност Вътрешен подбор

Позиция по проекта Териториални екипи към РУО – 28 бр. - по един Координатор и по един експерт

Квалификация и отговорности
За осигуряване изпълнението на проекта на регионален принцип към всяко РУО ще се сформира териториален екип за управление
на проекта. В екипа ще бъдат определяни служители от щатното разписание на регионалното управление. С оглед сложността на
задачите и осигуряване на административен капацитет за възлагане на обществени поръчки, се предвижда в екипа ще бъдат
включени двама служители: 
- Координатор – служител на ръководна длъжност в съответното РУО; 
- Експерт – служител, отговорен за провеждане на политиката за квалификация на педагогическите специалисти или за
предучилищното и училищно образование. 
Служителите ще имат дневна ангажираност по проекта до 4 часа, в зависимост от текущото изпълнение на проекта, като: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертите отговарят за изпълнението на дейност 1 и 2, включително участват в
процедурите за избор на изпълнител. 
* Осъществяват координация с централния екип на министерството за изпълнение на всички дейности по проекта.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертите предлагат на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности 1 и 2, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
*За дейността си експертите се отчитат текущо на ръководителя на проекта. 
Координаторът и експертът трябва да отговарят на следните минимални изисквания за заемане на длъжността: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“. 
Минималните изисквания за заемане на длъжността се доказват с Автобиография – по образец на УО.

Телефонен номер

Е-mail

Номер на факс

Име по документ за самоличност Вътрешен подбор

Позиция по проекта Териториални екипи към образователни институции, включени в проекта 
- по един Координатор и по един експерт

Квалификация и отговорности
За осигуряване изпълнението на проекта на регионален принцип само към училища и детски градини – възложители по дейност 1 и
2 на проекта ще се сформира териториален екип за управление на проекта. В екипа ще бъдат определяни служители от щатното
разписание на образователната институция. С оглед сложността на задачите и осигуряване на административен капацитет за
възлагане на обществени поръчки, се предвижда в екипа ще бъдат включени двама служители: 
- Координатор – служител на ръководна длъжност в съответното училище/детска градина; 
- Експерт – служител, отговорен за провеждането на обученията. 
Служителите ще имат дневна ангажираност по проекта до 4 часа, в зависимост от текущото изпълнение на проекта, като: 
* Със своята експертиза и професионален опит експертите отговарят за изпълнението на дейност 1 и 2, включително участват в
процедурите за избор на изпълнител. 
* Осъществяват координация с централния екип на министерството за изпълнение на всички дейности по проекта.  
*В рамките на своята експертиза, опит и компетентност експертите предлагат на ръководителя на проекта конкретни мерки за
подобряване на организацията на проектните дейности 1 и 2, събиране и обобщаване на информация за нуждите на проекта,
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осъществяване на контрол върху изпълняваните дейности и др. 
*За дейността си експертите се отчитат текущо на ръководителя на проекта. 
Координаторът и експертът трябва да отговарят на следните минимални изисквания за заемане на длъжността: 
- Висше образование – минимум ОКС „бакалавър“ 
- Опит в изпълнение/управление на проекти – минимум 1 /една/ година опит в изпълнението на проекти и/или сходен тип дейности
на тези, предвидени в процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“. 
Минималните изисквания за заемане на длъжността се доказват с Автобиография – по образец на УО.

Телефонен номер

Е-mail

Номер на факс

10. План за външно възлагане

Предмет на предвидената процедура
Организиране и провеждане на обучения за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически сп
ециалисти за присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита и подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта профе
сионално-квалификационна степен

Обект на поръчката Услуга

Приложим нормативен акт ЗОП

Тип на процедурата Друго (По указание на УО)

Стойност 84 000.00

Планирана дата на обявяване 01.10.2018

Описание
Дейностите в предвидената процедура могат да бъдат изпълнявани от субектите, попадащи в обхвата на чл. 43, ал.2 от Наредба №
12/2016 г. С оглед спецификата на предвидените обучения, вида образователна институция и необходимостта от отчитане на
регионалните особености в образователния процес е необходимо организирането и провеждането на процедурата да бъде
извършено на регионален принцип чрез Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини като
възложители. За системен подход и по-голяма ефективност от дейностите ще бъдат взети предвид идентифицираните нужди от
обучения по тематични направления за региона, определени на база годишните доклади на съответното РУО. В тази връзка се
планира РУО да бъдат определяни за самостоятелни възложители по ЗОП на обучения и подготвителни курсове за педагогически
специалисти (ПС) за училищата и детските градини не само за областния град, но и за по-отдалечени населени места спрямо него,
както и за такива в района на областния град или в близост до него, но в които концентрацията на ПС е по-ниска. Чрез избора на
РУО за възложител ще се предостави възможност за обособяване на групи за провеждане на обучения на конкретни ПС от по-
малките образователни институции, които нямат капацитет или не е ефективно самостоятелно да извършват възлагане на
обществената поръчка. Училищата и детските градини от областните центрове, които разполагат с достатъчен административен
капацитет, в т.ч. и за възлагане на обществени поръчки, и в които ПС са с по-голяма концентрация, се планира да бъдат отделни
възложители, тъй като те на ниво „институция” ще могат да сформират самостоятелни групи за обучения, в зависимост от
идентифицираните нужди. В съответствие с чл. 16, ал. 1 от Правилника за устройството и функциите на РУО, след анализ на
извършените дейности за повишаване квалификацията на ПС и установените дефицити от квалификация на регионално ниво през
съответната година, на етап изпълнение на проекта КБ ще извърши планиране на броя на обученията по тематични направления,
включително и на броя на ПС за всяко обучение, за региона. В тази връзка и възлагането на дейностите, предмет на поръчката, ще
се извършва регулярно за всяка една от трите учебни години, през които ще се изпълнява проекта. Редът за възлагане на
обществените поръчки ще бъде определян от възложителите ежегодно и при съобразяване с останалите потребности със сходен
предмет. Базирайки се на определените от УО единични разходи за провеждане на обучения за придобиване на от 1 до 3 КК и за
участие в подготвителни курсове за присъждане на 5 и 4 ПКС, както и на предварителните анализи на потребностите на ПС от
квалификационни дейности, се очаква стойността на планираните в процедурата дейности на регионално ниво за всеки отделен
Възложител да не надвиши праговете по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП за период от дванадесет месеца. В този смисъл всеки възложител
се предвижда да възлага ежегодно обучения в размер на до 70 000 лв. без ДДС (съгласно Приложение № 2 на ЗОП). На този етап,
изхождайки от предходни анализи на извършените дейности за повишаване квалификацията на ПС, не се установява необходимост
за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. Чрез тези възлагания ще бъдат разходвани средства в общ размер
на 13 008 900 лв. с ДДС от всички възложители, изпълняващи дейност 1 и дейност 2. При определяне на ред за възлагане по чл. 20,
ал. 4, т. 2 от ЗОП и за осигуряване на достатъчно конкуренция между икономическите оператори - предоставящи услугите, предмет
на обществената поръчка, ще бъде изпращана покана до достатъчен брой кандидати (минимум три), които отговарят на
изискванията за провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на ПС. Поканите до потенциалните изпълнители ще
бъдат изпращани на регионално ниво до звена, висши училища или организации, които предоставят услуги по обучение в района на
месторабота на ПС. Описаната процедура ще бъде приложима за всички възложители на дейности за обучения по проекта.

Предмет на предвидената процедура
Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за нуждите на проект "Квал
ификация за професионална развитие на педагогическите специалисти"

Обект на поръчката Услуга

Приложим нормативен акт ЗОП

Тип на процедурата Публично състезание

Стойност 240 000.00

Планирана дата на обявяване 01.10.2018
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Описание
Информационната система ще служи за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите
специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и
тестове; изготвяне на справки и други.

Предмет на предвидената процедура
Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициен
т по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Опе
ративна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обект на поръчката Услуга

Приложим нормативен акт ЗОП

Тип на процедурата Открита процедура

Стойност 252 000.00

Планирана дата на обявяване 29.10.2018

Описание
Възлагането ще се извършва в рамките на сключено Рамково споразумение № Д03-133/01.11.2017 г. между МОН и три фирми-
изпълнители - "Си Консулт 2" ЕООД, "Компания за управление на бизнеса" ЕООД и "Акаунт" ЕООД. Изборът на изпълнител по
договор, сключван въз основа на рамковото споразумение, ще се извършва по реда на глава III от споразумението. Действието на
рамковото споразумение е със срок 4 години, считано от датата на сключването му - 01.11.2017 г. 
Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в
качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020 г. Специализираните счетоводни услуги, които изпълнителите на поръчката трябва да реализират,
се изразяват в следното:  
1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проект по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., отразяващи счетоводна информация за активите, пасивите, приходите, разходите
и други операции на касова и начислена основа по проекти, по реда, предвиден за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно утвърдените указания на министъра на финансите.  
2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди на ниво проект.  
3. Изготвяне на финансови отчети във връзка с изпълнението и отчитането на проектите.  
4. Изготвяне на справки и предоставяне на счетоводната документация при извършване на проверки от национални и европейски
контролни органи. Описаните услуги, детайлизирани в документацията, ще се възлагат на избраните изпълнители по рамковото
споразумение, като едно възлагане ще включва извършването на всички описани дейности, необходими за счетоводно обслужване
на един проект. 
Документацията за проведената процедура за сключване на рамково споразумение е достъпна на следния линк: 
http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?ilVqE6gb2/O6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

Предмет на предвидената процедура
Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по процедура „Квалификация на педагогическите специ
алисти”

Обект на поръчката Услуга

Приложим нормативен акт ЗОП

Тип на процедурата Открита процедура

Стойност 340 000.00

Планирана дата на обявяване 19.11.2018

Описание
Процедурата предвижда оценката на качеството да бъде направена въз основа на обобщена информация и анализ на постигнатите
резултати от проведените обучения по дейност 1 и 2, както и придобитите ПКС по проекта. Дейността ще бъде изпълнена чрез
използване на подходящ инструмент, позволяващ оценка на качеството на провежданите обучения и на резултатите от тях. Оценката
на качеството ще се извърши чрез:  
1.Събиране и обработка на данни за изпълнението на дейност 1 и 2 с цел извършване на анализ и оценка за установяване на
степента на удовлетвореност на ПС. 
2.Оценка на качеството на обученията, изпълнявани в рамките на проекта чрез изготвяне на карта за текущ мониторинг и оценка (по
образец на КБ). 
3.Изготвяне на Доклад с анализ на въздействието на настъпили промени в подзаконовата нормативна уредба, регламентираща
дейността за КПС, отразени в изпълнението на дейностите по проекта.

Предмет на предвидената процедура
Дейности по информация и комуникация на проекта

Обект на поръчката Доставка

Приложим нормативен акт ЗОП

Тип на процедурата Открита процедура

Стойност 144 000.00

Планирана дата на обявяване 15.10.2018
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Описание
Процедурата ще има за цел да осигури изпълнението на мерките по информация и комуникация, чрез които да се повиши
обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането от Европейския съюз на проект „Квалификация за
професионално развитие на педагогическите специалисти“. Мерките ще бъдат фокусирани върху популяризиране на целите,
дейностите и резултатите от изпълнението на проекта, както и на приноса на ЕС, чрез Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ). 
Дейностите за информация и комуникация ще отговарят на условията и изискванията, описани в Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на ОП
НОИР: http://sf.mon.bg/?go=pageamp;pageId=67.

11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение

Финансов капацитет на конкретния бенефициент
(Кандидатът следва да обоснове финансовия си капацитет за изпълнение на дейностите по проекта като посочи размера на
разходите по бюджета си за текущата финансова година, утвърдени в Закона за държавния бюджет.)

Съгласно чл. 2 от Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката: „(1) Министерството на образованието и
науката е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Дондуков 2а. и (2) Министерството на образованието и
науката е администрация, която подпомага министъра на образованието и науката при осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.“. 
Размерът на разходите по бюджета на Министерство на образованието и науката за текущата финансова година (2018 г.), утвърдени в
чл.16(1) и (2) на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017 г.), е в размер на
584 470,5 хил. лв.

Опит на конкретния бенефициент в управлението на проекти
(Кандидатът следва да предостави подборна информация за натрупания опит по проекти, финансирани от структурните
фондове, националния бюджет или други финансови инструменти на кандидата, свързани с провеждане на обучения за повишаване
на квалификацията на педагогически специалисти и/или изпълнението на сходен тип дейности през последните три години. Тук
следва да бъде посочено и дали дейностите, предвидени в настоящия проект, се изпълняват за първи път или имат допълващ и/или
надграждащ ефект спрямо финансирани до момента програми в областта, свързана с конкретната процедура, финансирани от
националния бюджет, бюджета на Европейския съюз и други донорски програми.)

Кандидатът е изпълнил следните финансирани от структурните фондове проекти през последните 5 години, относими към
настоящата процедура: 
1. BG051PO001-3.1.03-0001-C0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“  
Период на изпълнение: 27.01.2012-31.12.2014 г.; статус – приключен;  
Цел на проекта: Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на
научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и
самоусъвършенстване;  
Постигнати резултати:  
1/ Създадени възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители. 
2/ Създадени условия за системна и непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за
усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 
3/ Създадени условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез
осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния
интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни
специализирани педагогически издания. 
4/ Създадена система за управление на квалификацията. 
5/ Изградени и усъвършенствани базови управленски компетентности на педагогическите специалисти. 
6/ Усъвършенствани мениджърски умения на директори на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите
ресурси. 
7/ Обучени 45 930 педагогически специалисти. 
 
2. BG051PO001-3.1.04-0001-C0001 „За по-качествено образование“ 
Период на изпълнение: 12.01.2012-31.05.2014 г.; статус – приключен;  
Цел на проекта: Подобряване качеството на образователните услуги, образование, ориентирано към усвояване ключовите
компетентности за учене през целия живот;  
Постигнати резултати:  
1/ Създаден единна система от индикатори за съответствие между стандартите за учебно съдържание и средствата за тяхното
постигане.  
2/ Актуализирани ДОИ за учебното съдържание и на учебните програми във всички етапи и степени на общото образование. 
3/ Актуализирани ДОИ за учебниците и учебните помагала и разработване и апробиране на процедура по оценяването и
одобряването им. 
4/ Учители и оценители, включени в обучения – 40 000. 
 
3. BG051PO001-4.3.03-0001-C0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ 
Период на изпълнение: 2013-2014 г.; статус – приключен;  
Цел на проекта: Да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания,
умения и компетентности;  
Постигнати резултати:  
Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставка за: 
- Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на нейната
конкурентоспособност на пазара на труда; 
- Улесняване на трудовата мобилност – както в рамките на държавата, така и извън нея и др. 
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Всички планирани дейности по настоящия проект ще се изпълняват за първи път и няма да имат допълващ ефект. Единствено за
обученията по дейност 1 и дейност 2 се очаква да има надграждащ ефект за участниците от целевата група, които са били включени в
проект BG051PO001-3.1.03-0001-C0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, както и спрямо тези, които са обхвани от
Националната програма "Квалификация". 

Опит на екипа за организация и управление в управлението на проекти и/или сходен тип дейности
(Кандидатът следва да опише проведената процедура за подбор на членовете на екипа за организация и управление, в
съответствие с Указанието на УО на ОП НОИР за конкретни бенефициенти относно изискванията за сформиране на екипи за
организация и управление на проекти, като приложи в секция 12 документи, доказващи извършения подбор.Кандидатът следва да
предостави и подробна информация за опита на всеки един от членовете на екипа, описани в секция 9, в организацията и
управлението на сходен тип дейности и/или проекти. Информацията следва да съдържа натрупания опит към момента на
кандидатстване (брой години), както и конкретна информация за съответните проекти и/или дейности в същата или сходна
област. Кандидатът следва да обоснове предложената численост на екипа за организация и управление, включително
териториалните екипи (ако е приложимо).)

Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът проведе процедура за подбор на членовете на екипа за организация и управление
на проекта (ЕОУП). Процедурата се извърши в съответствие с Указанието на УО на ОП НОИР за конкретни бенефициенти относно
изискванията за сформиране на ЕОУП. При спазване на Таблица 1 от Указанията, предвид индикативния бюджет на проекта – до 20
млн. лева, участието на училища и детски градини в техническото и финансово изпълнение на проекта, сложността и мащаба на
изпълняваните дейности – на територията на цялата страна, се предвижда в министерство да бъде сформиран екип от максимум 13
позиции, който да бъде подпомаган от териториални екипи. Териториалните екипи ще бъдат формирани на регионален принцип за
всяка област, в зависимост от стойността на управлявания бюджет и сложността на изпълняваните дейности. Дейността по
счетоводно отчитане на проекта ще бъде възложена на външен изпълнител, избран от МОН според условията на действащо Рамково
споразумение. Процедурата за подбор на вътрешни експерти се извърши сред служителите на кандидата, при спазване на принципите
за публичност и прозрачност. Осигурена бе възможност за участие на всички лица, отговарящи на предвидените изисквания. В
извършения подбор не участват служители от дирекция УИП в МОН, тъй като дирекцията по функционална характеристика отговаря
за цялостното управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите по съответния проект съгласно договора за БФП с
бенефициент – МОН. Документите, доказващи извършения подбор са приложени в т.12 от формуляра. Подборът се извърши чрез
обява на Интранет страницата на министерството, за публикуването на която служителите своевременно бяха информирани по ел.
поща с адрес: INTRANET@mon.bg. Обявата е насочена към всички служители, които желаят да участват за следните позиции:
Координатор на проект – 4 броя и по 1 брой от следните видове експерти: „Финансово управление“; „Юрист“; „ИКТ“; „Организатор
на обучения“; „Човешки ресурси“ и „Технически сътрудник“. Документите за конкурса са достъпни на Интранет страницата в секция
"Управление и изпълнение на проекти" - папка "Обява за процедура КПС”. Подаването на заявленията за участие в подбора се
извърши по електронен път на адреси: p.krasteva@mon.bg и lspasova@mon.bg. Към кандидатите бе поставено изискване
приложенията - Автобиографии (по образец на УО) и длъжностни характеристики за заеманата от тях позиция по проекта да бъдат
сканирани във вид, одобрен за прилагане към проектното предложение. Определи се срок за подаване на документите от 23.08.2018
до 29.08.2018 вкл. Процесът на оценяване по допустимост и класиране на кандидатите по обективни критерии за участие в ЕОУП се
извърши от комисия в 3-членен състав. За резултата от извършения подбор комисията изготви доклад до министъра. Списък с
резултата от класирането е публикуван на Интранет страницата на МОН, непосредствено след одобрение на доклада. Към проектното
предложение е приложен Доклад с одобрения ЕОУП от министъра. Съставът на ЕОУП ще бъде определен със заповед на министъра
на образованието и науката, след оценка на проектното предложение и подписване на административния договор. Предложената
численост на ЕОУП е съобразена с Указанията на ръководителя на УО, както и със сложността, обема и вида на изпълняваните задачи
за изпълнение на проектните дейности. За членове на териториалните екипи за РУО ще бъдат определени служители на щат -
минимум по двама на РУО. Изборът на експертите ще бъде направен за всяко РУО при спазване на вътрешните правила, определящи
възможността за допълнителна ангажираност на лицата чрез участие в проекти. При подбора ще се извършва и проверка за
допустимост на лицето за заемане на експертна длъжност по проекта, съгласно минималните и/или специфични изисквания. Само
училища и детски градини - възложители по реда на ЗОП ще могат да сформират екипи по проекта, но на етап кандидатстване не
могат да бъдат идентифицирани кои от тях ще бъдат в това качество. Дейностите по проекта ще се подпомага от двама експерти,
назначавани по трудово правоотношение по утвърдено допълнително щатно разписание - § 16, ал. 7 от ПЗР към ЗИД на Закона за
администрацията. Подборът на тези експерти ще се осъществи съгласно Правила за избор на външни експерти за участие в ЕОУП по
ОП НОИР 2014-2020 г. с бенефициент МОН, утвърдени със заповед № РД09-5805/29.11.2017 г. Експерт "Логистика на обученията"
ще подкрепя изпълнението на дейности 1 и 2 от проекта, а по дейност 3 ще бъде назначен експерт "Администратор на
информационна система". За експерти - „Финансово управление“ и „Юрист“ ще бъде проведен нов конкурс за подбор,
непосредствено след подписване на договор за БФП. За тях допълнително ще бъдат представени Автобиографии, доказващи
спазването на изискванията на УО. Подробна информация за опита в организацията и управлението на сходен тип дейности и/или
проекти на всеки един от членовете на екипа, описани в секция 9 "Екип" се съдържа в приложените документи в т.12 на Формуляра.

Връзка между цели, предвидени дейности и резултати
(Кандидатът следва да обоснове съответствието на предвидените дейности и планираните резултати с целите на проекта.)

За изпълнение на проекта са допустими за финансиране следните дейности:  
Дейност 1 - Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез
обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  
Дейност 2 - Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни
степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна
степен;  
Дейност 3 - Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на
нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на
обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други;  
Дейност 4 - Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.  
Дейности 1 и 2 са насочени към постигане на целите на проекта за:  
• мотивиране и задържане на млади педагогически специалисти в системата на училищното и предучилищното образование;  
• подкрепа на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и подобряване на професионалните им умения по
отношение на педагогическата, методическа и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и
самоусъвършенстване.  
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Резултатите от изпълнението на Дейности 3 и 4 имат за цел да осигурят устойчивост и надграждане на добрите практики за
качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.  
Планираните дейности ще помогнат за изпълнението на специфичните цели на проекта:  
• Подобряване на постиженията на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности;  
• Развитие на капацитета и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в областта на образованието. За
осигуряване на координация и взаимодействие между МОН, РУО и училищата и детските градини - включени в проекта, екипът за
организация и управление в министерството ще изготви Инструкция за изпълнение на дейностите, с която ще се определят правилата
и изискванията за изпълнението и за отчитането на дейностите по проекта.

Описание на целевата група
(Кандидатът следва да посочи конкретна информация за целевите групи и техните характеристики, като следва да бъде посочен и
броя на лицата, включени в проекта, както и да се опишат идентифицираните им нужди и проблеми.)

МОН всяка година извежда приоритетни направления за професионално развитие на педагогическите специалисти, определени на
национално ниво. Изпълнението на политиката по описаните приоритети ще се извършва с национални и европейски средства. С
оглед демаркация с други проекти по ОП НОИР, планираните краткосрочни обучения в рамките на настоящата процедура ще бъдат
насочени към повишаване на капацитета на педагогическите специалисти, но не за работа в мултикултурна среда. КБ ще осигури
демаркация и с изпълнение на НП „Квалификация“. При подбора на целевата група КБ ще въведе изрично изискване педагогическите
специалисти (учители, директори и др. съгласно ЗПУО, Глава 11, Раздел I, чл. 211) да работят в системата на образованието.
Дейностите по проектното предложение обхващат целева група, включваща общо 60600 лица, които отговарят на зададените
критерии за участниците в проекта по възраст – от 34 г. до 54 г. възраст. От тях:- ПС до 34 г. възраст – не по-малко от 8000 ще
участват в изпълнението на дейност 1 и 2 по проекта; - ПС между 35 и 54 г. възраст - не по-малко от 39100 ще участват в дейност 1 и
2 по проекта. И от двете групи, не по-малко от 5800 ПС ще бъдат включени в обучения за прилагане на съвременни методи за
оценяване – по индикатор 3 за изпълнение. Изпълнението на индикатор 3 е ориентирано предимно към млади педагогически
специалисти (≤ 34г.) с цел усвояване на компетентности в прилагането на съвременни методи за оценяване на постиженията на
учениците. Всички участници ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени теми, които съответстват на
нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейност 2 ПС ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока ПКС,
съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на обучения и разходи
за придобиване на ПКС, вкл. за подготвителен курс за придобиване на 5 или 4 ПКС. Въз основа на анализ на целевата група, за
извадка от 60600 ПС, е направен прогнозен бюджет за изпълнение на дейност 1 и 2, както следва: Дейност I. Разходи за провеждане
на обучения на целевата група с общ бюджет 10 817 900 лв. - по индикатор 1 (до 34 г.) - общо 8 000, от които за 1 КК – 1300 бр., за
2КК – 3300 бр. и за 3КК- 3400 бр.; - по индикатор 2 (от 35 до 54г.) - общо 39 100, от които за 1КК – 9400 бр., за 2КК – 15000 бр. и за
3КК- 14700 бр.; - по индикатор 3 (и за двете групи) - общо 5 800 бр. Дейност II. Разходи за придобиване на професионално-
квалификационна степен с общ бюджет 5 916 120 лв., от които за допълнителни курсове – 2 191 000 лв.; - по индикатор 1 (до 34 г.) -
общо 8 215, от които за 1ПКС – 5 бр., за 2ПКС – 10 бр., за 3ПКС - 200 бр., за 4ПКС - 500 бр. и за 5ПКС - 7500 бр.; - по индикатор 2 (от
35 до 54г.) - общо 39 800, от които за 1ПКС – 5000 бр., за 2ПКС – 3000 бр., за 3ПКС - 8500 бр., за 4ПКС - 9100 бр. и за 5ПКС - 14200
бр. Данните са прогнозни и се базират на информация, получена от ЦИОО към момента на подготовка на проектното предложение.

Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните принципи на ОП НОИР
(Кандидатът следва да аргументира как предложените дейности съответстват и допринасят за реализиране на хоризонталните
политики. В проектното предложение следва да са застъпени задължително и трите хоризонтални принципа: устойчиво
развитие; равни възможности и недопускане на дискриминация; равенство между половете. Тук следва да бъде посочено и как при
изпълнение на дейностите по проекта ще бъде спазен принципът за екологична устойчивост в контекста на ОП НОИР.)

1. Устойчиво развитие 
Проектът цели повишаване на квалификацията на педагогическия състав в системата на предучилищното и училищното образование,
което е основна предпоставка за конкурентна икономика, основана на знанието. С изпълнението на проекта ще се осигурят по-високи
образователни резултати, по-стабилна заетост чрез привличане на млади учители в професията и условия за устойчиво развитие на
пазара на педагогическите специалисти. Проектното предложение утвърждава практиката за учене през целия живот, която също е
необходимо условие за поддържане на конкурентна икономика. Дейностите по проекта са програмирани така, че да се съблюдават
принципите на екологична устойчивост, залегнали в ОП НОИР. На ниво изпълнение на проекта принципът на устойчиво развитие ще
бъде спазен, чрез всички проектни дейности, подкрепящи устойчивото развитие в: 
- социален аспект - създаване на равностойни стандарти за качество на живот, задоволяване на основните нужди на лицата, включени
в проекта; 
- икономически аспект – насърчаване на устойчивия икономически растеж с избягване на необратими вреди върху природните
ресурси;  
- в екологичен аспект – свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност и използване на природните
ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо самовъзстановяване. 
Предвид факта, че дейностите, които се финансират от ОП НОИР са предимно „меки мерки”, изпълнението на проекта не оказва
пряко въздействие върху околната среда. 
2. Равни възможности и недопускане на дискриминация 
Проектът осигурява равен достъп на педагогическите кадри за включване в целевата група и всички, постигнати с изпълнението на
проекта, резултати, което допринася за утвърждаване на принципа за равните възможности. Включването на лица в целевата група и
участието им в планираните за тях дейности на всички етапи на изпълнение на проекта се определя само от индивидуалните
потребности на всеки един от тях, което гарантира превенция от страна на КБ за недопускане на дискриминация, основана на
етнически произход, религиозни убеждения, социален произход, религия, убеждения и др. Предвидените по проекта обучения
гарантират преодоляване на дефицитите и несъответствията и превръщането на качествената подготовка в стимул за професионално
израстване на педагогическите специалисти без значение на техния пол, възраст, етническа принадлежност и т.н. Разработената по
дейност 3 информационна система ще съдържа обучителните материали, разработени в рамките на проекта, които ще са достъпни за
всички педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Материалите ще могат да се
използват за усъвършенстване и занапред. Принципите на равнопоставеност и недискриминация ще бъдат запазени както по
отношение на идентифицирането на целевата група, така и по отношение на дейностите, заложени за изпълнение в проектното
предложение. 
3. Равенство между половете 
Проектът осигурява равен достъп за участие в проектните дейности на представители от целевата група и от двата пола. Жените и
мъжете са представени наравно сред участниците в проекта. Прилага се изцяло принципа на равенство между половете, осигурено
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чрез еднакви възможности за участие в проектните дейности, за които има еднакво заплащане и се очаква еднакъв резултат. Проектът
цели да създаде условия за конкурентно професионално развитие и за двата пола, създавайки възможност за повишаване на
квалификацията им. По този начин ще се създаде реална възможност за развитие на капацитета на педагогическите специалисти и ще
им се предостави подходяща работна среда, възможности за активност на пазара на труда и мотивиран избор за подходящо
професионално развитие.

Устойчивост на проекта
(Кандидатът следва да предостави информация по какъв начин ще осигури устойчивост на резултатите и какъв е очаквания
ефект върху целевите групи. Кандидатът следва да посочи също така конкретна информация дали проектът създава модел, който
може да бъде мултиплициран, както и информация за потенциалните източници за финансиране след приключване на проекта и
конкретни ангажименти във връзка с осигуряване на устойчивост на дейностите и техните резултати след приключване на
проекта.)

Планираните дейности по проекта са насочени към повишаване на квалификацията на ПС и качеството на трудовия ресурс в сферата
на образованието, което се явява инвестиция в човешкия капитал. Част от обученията са насочени към целевата група на младите
учители – до 34г., което се обосновава от нуждите за подмладяване на състава на педагогическите кадри в системата, с оглед
устойчивост на развитието им в професията и осигуряване на възвръщаемост на инвестицията. 
Проектът ще допринесе за значително укрепване на създадените междуинституционални партньорства и от друга страна ще осигури
възможност за съвместна ангажираност споделена отговорност за продължаване на проектните дейности, след приключване на
проекта. В същността на устойчивостта стои принципът, че заложените цели и разписаните дейности са припознати от всички
обхванати от системата на предучилищното и училищното образование заинтересовани страни.  
Разработената по проекта информационна система ще бъде администрирана от екипа за управление на проекта в министерството,
като за целта ще се определи бюджет от разходно перо „Непреки разходи“ за възнаграждение на експерт „Администратор на
информационна система”, с което ще се гарантира поддръжката й в рамките на проекта. Тъй като системата ще продължи да се
ползва за нуждите на квалификацията на педагогическия състав и след приключване на проекта, поддържането й ще продължи да се
финансира със средства от бюджета на министерството. По този начин ще се гарантира устойчивост на проекта, включително за
провеждането на политиката на МОН в областта на квалификацията на педагогическите специалисти. 
В рамките на проекта ще бъдат изпълнявани дейности по информация и комуникация с цел да се повиши обществената осведоменост
и прозрачност по отношение на съфинансирането от Европейския съюз на проект „Квалификация за професионално развитие на
педагогическите специалисти“. Дейността ще бъде фокусирана върху популяризиране на целите, дейностите и резултатите от
изпълнението на проекта, както и на приноса на ЕС, чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ). Дейностите за информация и комуникация ще отговарят на условията
и изискванията, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020,
публикуван на интернет страницата на ОП НОИР: http://sf.mon.bg/?go=pageamp;pageId=67 . Изпълнението им ще бъде възложено по
реда на ЗОП. Изборът на изпълнители ще бъде извършван по открит, прозрачен, в достатъчна степен публичен, недискриминационен
и безусловен начин. 
Устойчивост на резултатите от проекта ще бъде постигната и чрез изпълнение на дейност 4 „Оценка на качеството на извършените
квалификационни дейности по операцията“. Дейността ще бъде изпълнена чрез използване на подходящи методи, позволяващи
оценка на качеството на провежданите обучения или на отчетените резултати от тях. Крайната цел е оценката да послужи на
ръководството на МОН при разработване на стратегическа визия за провеждане на политика за професионално развитие и
квалификация на педагогическите специалисти.

12. Прикачени електронно подписани документи

Вид Описание Файл Подпис

Заповед за упълномощаване на лицето,
което ще представлява конкретния
бенефициент по конкретния проект и ще
подписва всички документи, свързани с
подаването, оценката и изпълнението на
проекта

Заповед № РД09-1088/03.07.2018 г. за
възлагане на директора на дирекция
УИП" в изпълнение на своите
правомощия да представлява МОН като
КБ по ОП НОИР 2014-2020 г.

Заповед РД09-1088 от 03.07.2018
- ИСУН 2020.pdf

Декларация на конкретния бенефициент Annex_I_Декларация на представляващия
кандидата

Annex_I_Декларация на
представляващия кандидата.pdf

Декларация от кандидата относно
задължението да представя оригинали на
УО

Annex_II_Декларация оригинали Annex_II_Декларация
оригинали.pdf

Декларация за съгласие на кандидата за
ползване и разпространение на обобщените
данни по проекта от УО и от НСИ

Annex_III_Декларация_НСИ Annex_III_Декларация_НСИ.pdf

Декларацията за липса на двойно
финансиране

Annex_IV_Декларация двойно
финансиране

Annex_IV_Декларация двойно
финансиране.pdf

Детайлна разбивка на предвидените разходи Детайлна разбивка на предвидените
разходи Annex VI_Детайлна разбивка.xlsx

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на ръководителя на
проекта - Петя Кръстева

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
ръководител на проекта.pdf
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Вид Описание Файл Подпис

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография и длъжностна
характеристикана координатор на проекта
- Гергана Станчева

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристикана
координатор на проекта-1.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография и длъжностна
характеристика на координатор на
проекта - Вероника Георгиева

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
координатор на проекта-2.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на координатор на
проекта - Ремдие Ибрям

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
координатор на проекта-3.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на координатор на
проекта - Полина Фетфова

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
координатор на проекта-4 .pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на координатор на
проекта - Димитър Асенов

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
координатор на проекта-5.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на експерт "ИКТ" -
Шенай Мюмюн

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
експерт ИКТ.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на експерт "Организатор
на обучения" - Мария Петкова

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
експерт Организатор на
обучения.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на експерт "Човешки
ресурси" - Даниела Недялкова

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
експерт Човешки ресурси.pdf

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Автобиография на експерт "Технически
сътрудник" - Мария Димитрова

Annex_V_Автобиография и
длъжностна характеристика на
експерт Технически
сътрудник.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Обосновка за определяне на тематичните
направления с приложена справка Obosnovka za temi.docx

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Списък за определяне на тематичните
направления с приложена справка за
приоритетни теми

Spravka_obobshtenie_temi_DKKR-
31.08.2018.xls

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност III

АОП таблица за Д3.xlsx

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност III

1 NACID.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност III

2 PU Paisii Hilendarski.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност III

3 VTU.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност IV

AOP spravka Deinost IV_Ocenka-
Monitoring.xlsx
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Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност IV

1 MON_2018_08_27.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност IV

2 MS_2018_08_27.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Източници за удостоверяване
съответствието на заложените единични
цени с пазарните такива за Дейност IV

3 MRR_2018_08_27.pdf

Оферти и/или извлечения от каталози на
производител/ доставчик и/или проучвания
в интернет за активи/услуги – с предложени
цени от производителя/доставчика.

Писмо № 80814-349/ 22.08.2018 г. от
ДСОП в МОН със становище за
прилагане на ЗОП за възлагане по
дейност 1 и дейност 2

Писмо от ДСОП - Становище за
прилагане на ЗОП - прил. 2 за Д1
и Д2-22.08.2018.docx

Автобиографии на членовете на екипа за
организация и управление на проекта,
придружени от документи, доказващи
извършения подбор на членовете на екипа

Процедура за провеждане на подбор за
сформиране на ЕОУП

Процедура за провеждане на
подбор за сформиране на
ЕОУП.pdf


