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 привлекателно за младите хора” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

                

Предстоящи дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната 

дейност за учебната 2014/2015 година 

№ Дейности 

 

Срок 

 

1. Приемане на ПС  на актуализираната програма за ИИД за учебната 

2014/2015 г. За училищата, които кандидатстват за първа година – 

приемане на 3 годишна програма за развитието на ИИД в 

училището. 

Септември 

2014 г. 

2. Училищата въвеждат данни за новопостъпилите и преместените 

ученици в системата AdminL, AdminR, AdminPro като осигуряват 

интернет връзка за компютрите, от които се въвеждат данните, 

което е гаранция за интегриране на тези данни в системата. 

17.09.2014 г. 

3. Подаване на заявленията от учениците за участие в ИИД и  

съгласие на родителите/настойниците/попечителите   

 (Приложение № 4).  

Заявленията се съхраняват в училището. 

25.09.2014 г. 

4. Педагогическият съвет на свое заседание определя ръководителите  

на ИИД. 

29.09.2014 г. 

5. Ръководителите на ИИД  въвеждат в електронната система данни за 

групите, които ще водят. 

От електронната  система ръководителите отпечатват  Приложение 

№ 2 и го представят на директора за утвърждаване. 

06.10.2014 г.  

6. Училищата представят в РИО необходимите документите за 

кандидатстване по проекта (Приложение №3 - за училището и 

Приложение № 2 - за отделните групи). 

13.10.2014 г. 

7. Потвърждаване от РИО на заявките на училищата в системата. 15.10.2014 г. 

8. Обобщаване на постъпилата в РИО информация за учениците и 

групите и предоставянето и в МОН. (Приложение 13 А). 

20.10.2014 г. 

9. Начало на дейностите в училищата (след заповед на министъра). Очакван срок - 

31.10.2014 г. 

10. Подаване на заявление от директора до началника на РИО за 

сключване на договор за управление на проекта на ниво училище  и 

за ръководител на ИИД (ако изпълнява такава функция).  

До 3 работни 

дни след  

датата на 

заповедта на 

министъра 

11. Определяне на реда за възлагане на доставките за материали и 

консумативи за провеждане на ИИД на ниво училище. Процедури 

по ЗОП. 

След датата на 

заповедта на 

министъра до 

м.12.2014 г. 

12. Издаване на заповед на директора (Приложение №18) и подписване Съобразно 



на споразумения по чл.119 с учителите от училището и асистент/и 

оперативно изпълнение и трудови договори с външни лица. 

 

датата на 

заповедта на 

министъра и 

началото на 

дейността на 

групата 

13. Подписване на споразумения по чл.119 с директорите на училища 

за управление на проекта на ниво училище  и за ръководител на 

ИИД (ако изпълнява такава функция). 

Съобразно 

датата на 

заповедта на 

министъра 

 


