Проект
Изменени текстове в Инструкцията:
1. Чл. 2, ал. 2 се изменя така:
„ (2) Официалната кореспонденция, свързана с Проекта, трябва да бъде в
писмена форма, да съдържа текста: „договор № BG051PO001-4.2.05-0001” и
наименованието на Проекта и да се адресира до административния ръководител на
проекта”
2.

Чл. 2, ал. 3 се изменя така:

„(3) Кореспонденцията се осъществява и по електронен път”
3. Чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„(6) За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение
за 68 часа за учебната година, от които 64 часа са за занятия, а 4 часа са за
представителни изяви (2 пъти по 2 часа).”
4. Чл. 9, ал. 2, т. 7 се изменя така:
„7. Издава заповед, с която определя областите и формите, по предварително
подадени заявления от учениците, тематичните разпределения за ИИД, ръководителите
на групите и времевия график (ден от седмица, място на провеждане, продължителност
– брой часове, начален час).
5.

Чл. 9, ал. 2, т. 8 се изменя така:

„8. Сключва допълнителни споразумения по реда на КТ с ръководителите на
ИИД, работещи на трудов договор с училището, в които определя задълженията им,
размера на възнаграждението за астрономически час, начина на отчитане и сроковете за
изплащането на възнаграждението.”
6. Чл. 9, ал. 2, т. 9 се изменя така:
„9. Сключва допълнително споразумение с асистент/и оперативно изпълнение
(технически сътрудник/сътрудници и/или счетоводител/и) - служител в училището по
реда на КТ за извършване на технически и/или финансово-счетоводни дейности на
ниво училище.”
7. В чл. 9, ал. 2 се създава нова т. 10:
„10. Сключва граждански договор по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)
с външните за училището ръководители на ИИД и асистент/и оперативно изпълнение,
като изборът им се извършва при спазване на изискванията на Закона за обществените
поръчки.”
8.

Чл. 9, ал. 2 точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 и 21 стават

съответно 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22

9. Чл. 9, ал. 2, т. 11 се изменя така:
„11. Приема отчети от ръководителите на групи за извършената работа и от
асистент оперативно изпълнение на проекта.”
10. Чл. 9, ал. 2, т. 19 се изменя така:
„19. Приема обоснованите заявки за материали от ръководителите на ИИД,
необходими за ИИД, групира и организира закупуването на материали и консумативи,
необходими за провеждането на ИИД, като има предвид праговете на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) за сумите за съответния вид консуматив/материал от
всички източници - делегиран бюджет, проектно финансиране, дарения и др.”
11. В чл. 9, ал. 2 се създава нова т. 23:
„23. След приключване на всяка година директорът анализира дейностите по
проекта и предприема мерки за по-ефективното постигане целите на проекта.”
12. Чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. Приема тригодишна програма за развитие на ИИД или нейната
актуализация;”
13. Чл. 11, ал. 1, т. 1.1 се изменя така:
„1.1. изготвената тригодишна програма на училището за ИИД или нейната
актуализация;”
14. Чл. 11, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1.

Определя

със

заповед

експертите/лицата,

работещи

по

служебно

правоотношение, в която определя задълженията им, размера на възнаграждението им
под формата на часова ставка, начина на отчитане и сроковете за изплащането му. За
експертите на РИО се прилагат разпоредбите на ПМС 330/2011 г. С външните за РИО
лица сключва граждански договор по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) като
изборът им се извършва при спазване на изискванията на Закона за обществените
поръчки. В случай, че в един РИО е необходимо да се сключат договори по ЗЗД с
еднакъв/сходен предмет с повече от едно лице, следва да се сумират общите
възнаграждения на всички лица за тригодишния период на проекта и по този начин да
се определи по какъв ред да се сключат договорите и дали се налага провеждане на
процедури по ЗОП.”
15. В чл. 12, ал. 5 се създава нова т. 5:
„5. проверка и потвърждаване на документи в електронната система по проекта;”
16. В чл. 12, ал. 6 се създава нова т. 7:
„7. проверяват и потвърждават документи в електронната система по проекта.”
17. В чл. 12, ал. 6 се създава нова т. 8:

„8. обучават на експертно ниво експерти от РИО и директорите на училища”
18. В чл. 12, ал. 7 се създава нова т. 8:
„8. подпомагат проверката и потвърждаването на документи в електронната
система по проекта.”
19. Чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„(3) Директорът на училището представя в РИО заявлението за участие,
въведено в електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности” и заявление
за участие на хартиен носител.”
20. Чл. 16, ал. 2 се изменя така:
„(2) Размерът на средствата, предоставени на всяко училище за учебната
2012/2013 г., включва допустимите разходи по ПМС № 180/№27.07.2007 г. в следните
размери:”
21. Чл. 16, ал. 2, т.1 се изменя така:
„1. до 30% за материали, необходими за дейността на групата;”
22. Чл. 16, ал. 2, т. 3 се изменя така:
„до 9 % за външни услуги във връзка с изпълняваните дейности за:”
23. В чл. 16, ал 2, т. 3.3 се отменя и точки 3.4, 3.5 и 3.6 стават съответно 3.3, 3.4 и
3.5
24. Чл. 16, ал. 2, т. 3.5. се изменя така:
„3.5. възлагане на услуги, представляващи неразделна част от дейността на
групите по ИИД, за които не са налице необходимите технически условия за
цялостното им изпълнение или за придаване на завършен вид на готовия продукт от
дейността.”
25. В чл. 16, ал. 2 се създава нова точка 6:
„6. до 12,5% за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за
провеждането на дейностите.”
26. Чл. 16, ал. 3 се изменя така:
„(3) При

осигуряването на материалите, консумативите, оборудването,

обзавеждането и договарянето на външните услуги, необходими за изпълнението на
дейностите по проекта, следва да се спазват изискванията на ЗОП и утвърдените от
Агенция по обществени поръчки (АОП), УО и МЗ на ОПРЧР образци и указания.”
27. Чл. 16, ал. 4 се изменя така:
„(4) Разходите за материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, външни
услуги и възнаграждения се планират и отчитат общо за училището, а не по групи за
ИИД, като се има предвид, че за доставки/услуги с еднакъв/сходен предмет

приложимият вид процедура по ЗОП се определя като се сумират стойностите на
всички планирани разходи за текущата финансова година.”
28. В чл. 17 се създава нова ал. 2:
„(2) Изплащането на възнагражденията по ал.1 се извършва за реално отработен
астрономически час, включващ продължителността на занятието и времето, свързано с
неговата организация.”
29. Чл. 17, ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Възнагражденията на лицата, осъществяващи организацията на дейностите
по проекта на ниво училище се определят на астрономически час в размер на 8.00 лв.
за директор и 6.00 лв. за асистент оперативно изпълнение на проекта, включващи
осигуровките за сметка на осигуряваното лице.”
30. Чл. 17, ал. 3 става ал. 4
31. Чл. 18, ал. 3 се изменя така:
„(3) Средствата по ал. 1 и ал. 2 се предоставят по бюджетните сметки на
училищата и РИО.”
32. Чл. 18, ал. 5 се изменя така:
„(5) Годишното финансово и техническо отчитане на изпълнението на
дейностите по чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се извършва в срок до 5 септември на
съответната учебна година за училищата и до 15 септември за РИО.”
33. Чл. 19, ал. 1 се изменя така:
„(1) При изпълнение на дейностите по проекта на основание ПМС № 228 от
28.07.2011 г. и заповед на министъра на образованието, младежта и науката,
директорите на училищата възлагат

закупуването на материалите, консумативите,

оборудването и обзавеждането, необходими за провеждането на ИИД,

и възлагат

външните услуги по чл. 16, ал. 2., съгласно изискванията на ЗОП. (Приложение №
11)”
34. Чл. 19, ал. 2 се изменя така:
„(2) При разходване на средства по проекта за суми до 500 лв. без ДДС се
доказва с първични платежни документи., а за суми от 500 лв. до 20 000 лв. без ДДС с
писмен договор по образец”
35. В чл. 19, ал. 2 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
36. Чл. 19, ал. 4 става ал. 3
37. Чл. 19, ал. 5 става ал. 4
38. В чл. 19 се създава нова ал. 5:

„(5) При възлагане на обществени поръчки над праговете по чл. 14, ал.2, т.2 от
ЗОП, документацията се съгласува с юристите от Екипа за управление на проекта.”
39. Чл. 20, ал. 5 се изменя така:
„(5) Не се финансират разходи за закупуване на дълготрайни материални активи
на единична стойност над 700 лв. без ДДС (чл.50, т. 2 от Закона за корпоративното
подоходно облагане).”
40. В чл. 20, ал. 6 се отменя, като алинеи 7, 8 и 9 стават съответно 6, 7 и 8
41. Чл. 21, ал. 3 се изменя така:
„(3) Възнаграждението на ръководителите на ИИД се изплаща за реално
отработени и отчетени часове.”
42. Чл. 23, ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се формират на база брой сформирани и одобрени групи
за ИИД в училищата от съответния регион за всяка учебна година.”
43. Чл. 25, ал. 2, т. 6 се изменя така:
„обобщен годишен доклад от директора на училището до началника на РИО –
Приложение № 7”

