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Относно: Училища, определени да участват в изпълнение на дейностите по проект

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, през учебната 2019/2020

година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,

Уведомявам  Ви,  че  със  Заповед  №  РД09-2779/28.10.2019  г.  министърът  на

образованието  и  науката  определи  училищата,  които  да  участват  в  техническото  и

финансовото изпълнение и да  извършват разходи през  учебната  2019/2020 година по

проект  BG05M2ОP001-2.011-0001  „Подкрепа  за  успех“,  финансиран  по  Оперативна

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020).

Основната  цел  на  проекта  е  да  се  подпомогне  равният  достъп  до  качествено

образование  и  по-пълното  обхващане  на  учениците  в  училищното  образование  чрез

дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на

учебното  съдържание,  както  и  за  развитие  на  потенциала  и  възможностите  им  за

успешно завършване  на  средно образование  и  за  бъдеща социална,  професионална  и

личностна реализация.

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

ПО ПРОЕКТ  BG05M2ОP001-2.011-0001 

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ЧРЕЗ:

НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Изпълнението  и  отчитането  на  проектните  дейности  се  осъществява  чрез

информационната платформа за управление и отчитане https://podkrepazauspeh.mon.bg/, в

която ще се генерира документацията по проекта.

Директорите  на  училищата,  които  са  определени  в  Заповед  №  РД09-

2779/28.10.2019 г. за включване в дейностите по проект „Подкрепа за успех“ за учебната

2019/2020 година и не са представили на екипа на проекта към МОН Декларация за

липса на конфликт на  интереси  по смисъла на  чл.  61,  параграф 3 от Регламент (ЕС,

Евроатом) № 2018/1046, изготвена за участие през учебната 2018/2019 година, следва да

я подпишат и изпратят на електронен адрес duip@mon.bg  .    

В случай, че  не желаете ръководеното от Вас училище (само за включените в

Приложение  2  към  заповедта)  да  участва  в  изпълнението  на  дейностите  по  проект

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ през учебната 2019/2020 година, следва

да  изготвите,  подпишете,  сканирате  и  изпратите  на  електронен  адрес  duip@mon.bg

Заявление с мотивиран отказ по приложения към настоящото писмо образец.

В допълнение, приложено Ви изпращам за сведение утвърдените от МОН Общи

методически указания за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно

защитата на данните/GDPR).

Приложения: 

1. Заповед №  РД09-2779/28.10.2019 г., заедно с Приложение 1 и Приложение 2.

2. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла.

3. Заявление за отказ от участие по проекта.

4. Общи  методически  указания  за  прилагане  на  Регламент  (ЕС)  2016/679  (Общ

регламент относно защитата на данните/GDPR).

С уважение,

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове.
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Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

структурни и инвестиционни фондове.

29.10.2019 г.

X  
Грета Ганчева
Ръководител на проекта
Signed by: Greta Dimitrova Gancheva


