
 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001„РАВЕН ДОСТЪП ДО 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП 

НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния 

процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят 

условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска 

от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в 

общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. 

Основните дейности по проекта, по които се работи в РПГ “Никола 

Стойчев” са: 

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически 

специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в 

условията на кризи; 

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за 

придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; 

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване 

на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в 

електронна среда; 



 

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за 

придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни 

платформи, търсене на електронно съдържание и др.); 

В РПГ “Никола Стойчев” е създаден училищен екип за организация и 

управление на проекта /УЕОУП/ на основание Заповед № РД-12-0659/ 

07.06.2021г и Заповед № РД-12-0025/16.09.2021г с посочени членове и 

функции на /УЕОУП/. 

По Дейност 1  в  РПГ “Никола Стойчев” са доставени технически 

устройства/ компютърна техника/ . 

• Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 – общо 21 броя от доставчик A1 

България ЕАД.  Всичките компютри са раздадени с приемо-

предавателни протоколи. 

• Универсален шкаф за зареждане на таблети / преносими 

компютри - /LANDE/LN-CS22U6060-BL-541-B1 – 1 брой от 

доставчик КЕЙСИЕМ ЕООД 

• Lenovo ThinkPad L14 Gen2 -  учителски тип – 7 брой от доставчик: 

“СИЕНСИС-ЛИРЕКС БГ” ДЗЗД. Всичките компютри са раздадени с 

приемо-предавателни протоколи. 

 

  



 

В РПГ “Никола Стойчев” са проведени обучения по:  

Дейност 2 на 03.09.2021г – 10 ученици с получени сертификати за 

успешно завършено обучение на тема “Учене с Microsoft Teams ”. 

Дейност 3 на 01.09.2021г – 10 педагогически специалисти с получени 

сертификати за успешно завършено обучение на тема “Преподаване с 

Microsoft Teams ”. 

Дейност 4 на 02.09.2021г – двама родители специалисти с получени 

сертификати за успешно завършено обучение на тема: Работа с електронен 

дневник/ бележник. 

В модул “Финансиране” в системата по проекта са прикачени: 

1. Декларация годишна училище – размер на извършени и 

осчетоводени преки и непреки разходи. 

2. Извлечени от счетоводна система – Главна книга. 

3. Извлечение от счетоводна система – Оборотна ведомост. 

4. Справка придобити ДМА и ДНА. 

5. Инвентарна книга. 

6. Амортизационен план.  

❖ В документацията по проекта са съхранени разходоправдателни и 

платежни документи.    

❖ Всички необходими документи са прикачени в системата по проекта 

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ и се съхраняват в класьор. 

 

 


