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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТ 1 ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ – УЧАСТИЕ В КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ  

 

Етапи на 

реализиране на 

проекта/ 

Категория на 

документа 

„Договаряне” 

 

Вид на документа / Подкатегория Образец и номер на приложение от 

Инструкцията за изпълнение на проекта 

Кой качва 

документа в 

инф.система на 

проекта? 

Д
О

Г
О

В
А

Р
Я

Н
Е

 

   

Договор за провеждане на обучение по 

Дейност 1 – пакет документи за избор на 

изпълнител по реда на ЗОП 

 

12_Прил_4_Пакет док за избор на изпълнител 

по Д1 

Възложител 

Заявление от директора на образователна 

институция за участие като възложител по 

дейност 1 

 

25_Прил_16_Заявление_самостоятелни 

Възложители 

Възложител 

Декларация за банкова сметка на 

Възложител – РУО, училище или детска 

градина 

6_Образец_Декларация-Банкова сметка на 

възложител-РУО 

 

6_Образец_Декларация-Банкова сметка на 

възложител у-ще или ДГ 

Възложител 

Декларация за липса на конфликт на 

интереси 

7_Образец_Декларация-конфликт на интереси Възложител 
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и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Заявка за организиране на конкретно 

обучение 

8_Образец_Заявка за обучения по проект 

КПРПС-възложител РУО 

 

8_Образец_Заявка за обучения по проект 

КПРПС-възложител у-ще или ДГ  

 

Възложител 

Поименен списък към заявката за обучение 8_Образец_Поименен списък към заявка за 

обучения-възложител РУО 

 

8_Образец_Заявка за обучения по проект 

КПРПС-възложител у-ще или ДГ 

 

Възложител 

Д
О

Г
О

В
А

Р
Я

Н
Е

 
 

Предложение на обучаващата организация 

(Изпълнителя) по заявка за конкретно 

обучение 

По образец на Изпълнителя Изпълнител 

Писмо, с което Възложителят потвърждава 

предложените условия за конкретното 

обучение 

По образец на Възложителя Възложител 

Заявка за финансиране на възложител – 

училище/детска градина 

6_Образец_Заявка_финасиране на възложител 

у-ще или ДГ-вариант 2-2019 

 

Възложител 

 

Указания на етап на „Договаряне“ на обученията по Дейност 1: 

1. Договорът за провеждане на обучение по Дейност 1 се подписва еднократно до края на проекта – 03.10.2021 г. Договорът се 

подписва първо от обучаващата организация, след това от Възложителя. Възложителят го извежда с номер и дата. Подписването 

му предшества заявката за организиране на конкретно обучение. 
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2. Договорът може да се подпише в следните два варианта: 

- в електронен вид в 1 /един/ оригинален екземпляр, чрез полагане на квалифициран електронен подпис от представляващите / 

упълномощените лица от всяка от двете страни. В този случай електронно подписаният договор се „качва” в 

информационната система на проекта – категория „Договаряне”; 

- на хартиен носител в 3 /три/ оригинални екземпляра, чрез полагане на печат и подпис от представляващите / 

упълномощените лица от всяка от двете страни. В този случай подписаните екземпляри се предават на хартиен носител, 

съответно: на Възложител, на Изпълнител и на екипа на МОН (към проектното досие).  

Важно!!! Не се допуска комбиниране на двата подхода.  

3. Като неразделна част от Договора за провеждане на обучения по Дейност 1 се считат Техническото задание (Приложение I) и 

Приемо-предавателния протокол (Приложение II). Същите се изпращат от Възложителя със Заявката за организиране на 

обучение и поименния списък към нея. В съответствие с чл. 15, ал. 1 от договора, в петдневен срок от получаване на заявката 

Изпълнителят представя на Възложителя предложение на конкретната заявка за утвърждаване, придружена с изискуемите 

документи. В последствие в тридневен срок Възложителят уведомява Изпълнителя дали е одобрил предложението и дали 

утвърждава представените документи, респективно ако има корекции по тях, се предвижда тридневен срок за отстраняването 

им. Преди сключването на договор, Възложителят изпраща до Изпълнителя писмо, с което окончателно потвърждава приетите 

условия в предложението.  

 

4. В пакета документи за сключване на Договор (към Инструкция – вариант 2, 2019 г.) не се предвижда образец на Покана до 

изпълнител с Възложител – РУО, но по преценка на РУО същият образец може да се използва, за да бъдат поканени повече от 

един изпълнител за провеждане на конкретно обучение, преди изпращане на заявката с поименен списък за обучението.  

 

5. Образците на документи „Декларация за липса на конфликт на интереси“ и „Декларация за банкова сметка на Възложител“, 

същите се изготвят непосредствено след включване в Дейност 1 по проекта. Последващо подписване и представяне се 

предвижда САМО при промяна на обстоятелствата, посочени в съответния образец на декларация. Всички образци се „качват” в 

информационната система към съответния профил. 

 

http://www.eufunds.bg/


   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Етапи на 

реализиране на 

проекта/ 

Категория на 

документа 

„Изпълнение” 

 

Вид на документа / Подкатегория Образец и номер на приложение от 

Инструкцията за изпълнение на проекта 

Кой качва документа в 

инф.система на 

проекта? 

  
  
  
  
  
 И

З
П

Ъ
Л

Н
Е

Н
И

Е
 

 

Учебен график По образец на Изпълнителя 

 

Изпълнител 

Присъствен списък 13_Прил_5_ Присъствен списък  

 

Изпълнител 

Декларация за целева група 16_Прил_7a_Декларация за целева група-

дейност 1  

 

Изпълнител 

Карта за участие в обучение 15_Прил_7_Карта за участие  

 

Изпълнител 

Формуляр за проверка на място 20_Прил_11_Формуляр за проверка на 

място  

 

Възложител 
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Етапи на 

реализиране на 

проекта/ 

Категория на 

документа 

„Отчитане” 

 

Вид на документа / Подкатегория Образец и номер на приложение от 

Инструкцията за изпълнение на проекта 

Кой качва документа в 

инф.система на 

проекта? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
Т

Ч
И

Т
А

Н
Е

 

Приемо-предавателен протокол към 

Договора за възлагане на обучение 

по Дейност 1 – за конкретното 

обучение 

12_Прил_4_ Протокол към Договор Възложител 

Фактура за отчитане на конкретното 

обучение 

В оригинал, с посочване на КОДА на 

конкретната група (генериран от 

информационната система) 

 

Възложител 

Таблица микроданни 17_Прил_8_Таблица микроданни-НОВА  

 

Изпълнител 

Анкетна карта за удовлетвореност от 

проведеното обучение, ако е 

подписана на хартиен носител 

 

19_Прил_10_Анкетна карта за 

удовлетвореност от обучение  

Изпълнител 

Декларация за извършени преки 

разходи от възложител – РУО, 

училище/детска градина 

4_Образец_Декларация-преки-разходи-

възложител РУО 

 

4_Образец_Декларация-преки-разходи-

възложител у-ще или ДГ 

 

Възложител 

Декларация за извършени непреки 

разходи от РУО 

5_Образец_Декларация-непреки-разходи-

РУО 

Възложител 

Commented [PK1]: Моля, отидете на стр. 7 от настоящите 
Указания за отчитане! 

Commented [PK2]: Моля, отидете на стр. 23 от настоящите 

Указания за отчитане! 
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О

Т
Ч

И
Т

А
Н

Е
 

Извлечение от счетоводната система 

на Възложителя – оборотна ведомост 

 

По образец на Възложителя Възложител 

Мерки за публичност на обучението 

(снимки, публикации, др. материали) 

Информацията трябва да бъде за конкретни 

публикации или да посочва линк към такива 

за популяризиране на проекта. Към тази 

подкатегория си прилагат и снимки (във 

формат - .rar или .zip) 

Възложител 

 

Анкетните карти за удовлетвореност от проведеното обучение се попълват on-line в информационната система на проекта от всеки 

участвал в обучение по проекта педагогически специалист, след влизане в профила му. При обективна невъзможност за това, 

анкетата за съответното лице се изготвя и подписва на хартиен носител, след което се „качва“ в системата като сканирано копие. 

Всички документи се „качват” в електронен вид в информационната система на проекта, след като бъдат категоризирани по вид - 

„Договаряне”, „Изпълнение” и „Отчитане”. С оглед на указанията на информационната система за максимален обем/капацитет на 

файла, същият може да се архивира и „качи” във формат .rar или .zip. 

Важно!!! За всяка група се отчитат САМО свързаните с нея документи. 

Всички създадени отчетни документи (електронни и на хартиен носител), след като бъдат „качени” в информационната система на 

проекта, се съхраняват в проектно досие при Възложителя (РУО, училище или детска градина), при Изпълнителя и при екипа на 

МОН. Срокът за съхранението и за архивирането им е за период до 3 /три/ години след приключване на ОП НОИР 2014 – 2020 г. 

 

ПРОВЕРКАТА НА ОТЧЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ИЗВЪРШВА ОТ ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА В МЕНЮ „ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ”. 
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ОТЧИТАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ – РУО, УЧИЛИЩЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА 

Стъпка 1: Вход в информационната система през профил за достъп. Избор на меню „Квалификации“/подменю „Програми за обучение“ 
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Стъпка 2: Избор на кампания за обучение, за която ще се отчита дейността. Избира се бутона „Филтър“ 
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Стъпка 3: Избор на програма за обучение, по която има сформирана група, чрез показалеца вдясно с текст „Виж сформираните групи 

за програмата“ 
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Стъпка 4: Избор на конкретна група за обучение със списък на педагогическите специалисти, включени в нея 
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и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 5: Избор на опция за добавяне на отчетни документи за избрана група, чрез показалеца вдясно с текст „Документи за 

групата“ 
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Стъпка 6: Добавяне в меню „Моите документи“ на всички отчетни документи за избраната група, след като същите бъдат 

категоризирани по вид - „Договаряне”, „Изпълнение” и „Отчитане”. За тази цел се избира конкретната кампания, за която се отчита 

групата. Всеки добавен документ се записва в системата и се отразяват данни за това дали документът е валиден и дали е подписан 
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Стъпка 7: Всеки документ се записва към номера на групата, генериран автоматично при Стъпка 5. За въвеждане на отчетни 

документи към друга група, следва да се върнете на Стъпка 5. В поле „Описание на документа“ се въвежда пояснителен текст 
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Стъпка 8: Проверка на данните за въведения документ.  
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Стъпка 9: Получаване на съобщение за необходимост от корекция на въведените данни. При грешка, отстраняване на пропуска и 

записване 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 10: Получаване на съобщение за необходимост от корекция на въведените данни. При грешка, отстраняване на пропуска и 

записване. В резултат на записването се получава следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 11: Системата допуска да се извършва корекция на въведен вече документ, чрез избор на бутон „Редактиране“. Веднъж 

въведен документът не може да бъде изтриван, а само редактиран. 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 12: При направен избор за редактиране на документа, в системата се отваря следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 13: В съответните полета се извършена редакция на документа, както е показано на следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 14: След извършена редакция на документа, в системата се отваря следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 15: Всички въведени отчетни документи се визуализират в меню „Квалификации“/подменю „Моите документи“. Тук може да 

извърши повторна проверка на данните за въведен вече документ и преценка дали същият е необходимо да бъде редактиран
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 16: Чрез избор на „Файл“ от системата се извършва експорт на документа с уникален номер. Същият може да бъде записан на 

локалния компютър е редактиран, така че да бъде прикачен отново в системата 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УНИВЕРСИТЕТ, НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Стъпка 1: Вход в информационната система през профил за достъп. Чрез задаване на филтър за програмите се извършва избор на 

конкретна програма, към която ще се отчитат документи - от меню „Групи за обучения“/подменю „Групи за обучение“ 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 2: Избор на конкретна група, за която ще се отчитат документи 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 3: Избор на опция за добавяне на отчетни документи за избрана група, чрез показалеца вдясно с текст „Документи за 

групата“ 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 4: Добавяне в меню „Моите документи“ на всички отчетни документи за избраната група, след като същите бъдат 

категоризирани по вид - „Договаряне”, „Изпълнение” и „Отчитане”. За тази цел се избира конкретната кампания, за която се отчита 

групата. Всеки добавен документ се записва в системата и се отразяват данни за това дали документът е валиден и дали е подписан 

 

 

http://www.eufunds.bg/


   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 5: Всеки документ се записва към номера на групата, генериран автоматично при Стъпка 3. За въвеждане на отчетни 

документи към друга група, следва да се върнете на Стъпка 3. В поле „Описание на документа“ се въвежда пояснителен текст 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 6: Проверка на данните за въведения документ.  
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 7: Получаване на съобщение за необходимост от корекция на въведените данни. При грешка, отстраняване на пропуска и 

записване 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 8: Получаване на съобщение за необходимост от корекция на въведените данни. При грешка, отстраняване на пропуска и 

записване. В резултат на записването се получава следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 9: Системата допуска да се извършва корекция на въведен вече документ, чрез избор на бутон „Редактиране“. Веднъж въведен 

документът не може да бъде изтриван, а само редактиран 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 10: При направен избор за редактиране на документа, в системата се отваря следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 11: В съответните полета се извършена редакция на документа, както е показано на следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 12: След извършена редакция на документа, в системата се отваря следния екран: 
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 13: Всички въведени отчетни документи се визуализират в меню „Обучения“/подменю „Моите документи“. Тук може да 

извърши повторна проверка на данните за въведен вече документ и преценка дали същият е необходимо да бъде редактиран
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Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Стъпка 14: Чрез избор на „Файл“ от системата се извършва експорт на документа с уникален номер. Същият може да бъде записан на 

локалния компютър е редактиран, така че да бъде прикачен отново 
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