
Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Приложение № 9 към чл. 90

Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Видове разходи Единичен

разход

(лв.)

I. Разходи за провеждане на обучения на педагогическите 

специалисти за прилагане на инструментариума за ранно 

идентифициране на ученици в риск, както и други видове 

семинари/обучения, според естеството и спецификата на 

идентифицираните нужди за изпълнение на проектните дейности*

 

1. Единичен разход за един обучаем в еднодневно обучение/семинар 29,00

2. Единичен разход за един обучаем в двудневно обучение:

2.1. При обучение без нощувки на обучаемите 54,00

2.2. При изнесено обучение с нощувки на обучаемите 242,00

II. Разходи за осъществяване на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата

за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по 

учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за 

преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното 

съдържание **

1. Начален етап на образование 80,00

2. За прогимназиален етап на образование 92,00

3. За първи гимназиален етап на образование 70,00

4. За първи гимназиален етап на професионално образование 84,00

III. Разходи за допълнителни обучения във втори гимназиален етап

за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното 

съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел 

успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български 

език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други 

предмети от общообразователната подготовка**
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1. За втори гимназиален етап на образование 75,00

2. За втори гимназиален етап на професионално образование 75,00

IV. Разходи за осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване 

на занимания по интереси – за учениците от училищата с по-ниска 

концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% 

от общия брой на учениците в съответното училище)***

135,00

Забележки:

*Определените средства се възстановяват за всеки обучаем, който успешно е завършил

съответно еднодневно, двудневно (без нощувки), двудневно (с нощувки), тридневно (без

нощувки), тридневно (с нощувки) обучение и е получил удостоверение за това.

**За да се постигне и отчете видим конкретен резултат, допълнителното обучение е с

продължителност  от  10  учебни  часа.  Изчисленият  единичен  разход  за  1  ученик  за

допълнително обучение е с продължителност от 10 учебни часа и съответно средствата

се  възстановяват  след  всяко  успешно  проведено  допълнително  обучение  с

продължителност от 10 часа.  

***Всеки  ученик,  успешно  завършил  заниманията  по  интереси,  следва  да  получи

удостоверение за преминато обучение. Наличието на ясен краен резултат е основание

отчитането  да  се  извършва  чрез  прилагане  на  стандартна  таблица  на  разходите  за

единица продукт.
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