Приложение № 18 към т. 1, буква „с“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОТНОВО ЗАЕДНО“
1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
През последните три учебни години учениците в по-голяма част от учебното време се
обучават неприсъствено вследствие на въведената извънредната епидемична обстановка в
страната, свързана с COVID-19, и последвалото обучение от разстояние в електронна среда.
Това се отрази негативно на психо-емоционалното и физическото състояние на учениците и
доведе до затруднения при общуването и социалното им взаимодействие.
Настоящата програма предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания
с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален
живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще
допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците,
както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата
предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да
спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да
стимулират тяхното личностно развитие. Реализирането на активна почивка на учениците
през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих, спорт и други
занимания на открито, е от ключово значение за преодоляване на негативните тенденции от
пандемичната криза.
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 5
„Ефективно

включване,

трайно

приобщаване

и

образователна

интеграция”

на

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030).
2.1 Цели на програмата
Създаване на условия за социализация и общуване на ученици и педагогически
специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните
последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.
2.2. Обхват
Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни,
общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I клас до XI клас през учебната
2020/2021 и 2021/2022 година.
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Участници в туристическите пътувания са ученици от I клас до XI клас, учители, други
педагогически специалисти – възпитатели, психолози, педагогически съветници и
медицински специалисти от училища и центрове за специална образователна подкрепа
(ЦСОП) – по преценка на ръководителя на институцията, инициатор на пътуването.
Учениците се организират в групи със съответни ръководители на групите, като на всеки
10 ученици се определя не по-малко от 1 възрастен. Ръководители на групи могат да бъдат
учители, а по изключение и други педагогически специалисти.
Децата в ученическа възраст, които се обучават в ЦСОП, могат да бъдат включени в
туристическите пътувания от квотата на съответното училище, където са записани за
ученици. Координаторът по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, приета
с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г., в съответното училище може да
предложи от квотата на училището сформирани съвместно с ЦСОП групи от ученици със
специални образователни потребности, като всички в групата трябва да са ученици от едно
училище.
3. БЮЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
Общ бюджет на програмата: 22 600 000 лв.
4. ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Бенефициенти на средствата по програмата са държавни, общински, частни и духовни
училища, обучаващи ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 и 2021/2022
година.
Посочените училища са посредник при заплащане от страна на държавата на цената на
туристическия

пакет

на

туроператорските

фирми,

организатори

на

ученическите

туристически пътувания. Крайната цел е да бъде обезпечено шестдневното пътуване на
всички участници по настоящата програма. За туроператорите не се генерира икономическо
предимство в сравнимата ситуация без публична намеса и сделките ще се осъществяват при
пряко установимо съответствие с пазарните условия по смисъла на т. 89-96 от Известие на
Комисията относно понятието за държавна помощ. Разходването на ресурса се извършва в
съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.
5. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
Осигуряване на шестдневен туристически пакет за всички участници, включени в
националната програма, който обхваща:
-

туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка);
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-

посещения

на

културно-исторически

забележителности,

музеи,

занаятчийски

работилници, спортни изяви, театри, кина и други за участниците по време на
туристическото пътуване;
-

провеждане на различни спортни дейности, дискусии и образователни игри в
различни области за учениците по време на туристическото пътуване;

-

провеждане на срещи и дейности с изявени личности за участниците по време на
туристическото пътуване.

6. РАЗХОДИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, И ЕТАПИ НА ФИНАНСИРАНЕ
По националната програма са допустими разходи за шестдневен туристически пакет:
туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка); посещения
на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници, спортни
изяви, театри, кина и други; провеждане на различни спортни дейности, дискусии и
образователни игри в различни области; провеждане на срещи и дейности с изявени
личности.
Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500
лв. (с ДДС) за шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност 500 лв. (с ДДС) на
един участник.
7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срок на програмата – 31.12.2022 г.
8. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Очаквани резултати
-

повишено емоционално, интелектуално и физическо развитие на учениците чрез
дейности за обща подкрепа за личностно развитие;

-

придобити умения за опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските
традиции и култура;

-

подобрени комуникационни умения и умения за работа в екип и повишена социална
активност на учениците и учителите.

Показатели за изпълнение
-

Брой участници, включени в туристическите пътувания по програмата – до 45 000.
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9. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
Размерът на средствата, който се предоставя на съответното училище, не може да
надвишава посочената обща сума на бюджета в подадените формуляри за кандидатстване.
Одобрените средства за изпълнение на програмата се предоставят еднократно на
училищата (100%) за държавни и общински училища чрез финансиращия орган, за частните
училища чрез общината, на чиято територия се намира училището, и за духовните училища
чрез Министерството на образованието и науката, след представяне на сключения договор/и
с туроператор/и по електронен път в МОН.
Одобрените средства за изпълнение на програмата се предоставят по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет за държавните училища, на общините за
общинските и частните училища и чрез МОН за духовните училища по предложение на
министъра на образованието и науката.
На училищата, с одобрено финансиране през 2021 г. по националната програма и
получили само аванс в размер на 70% от сумата, с която са кандидатствали, се предоставят и
останалите 30%, след представяне на сключения договор/и с туроператор/и по електронен
път в МОН.
10. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ
ДОКУМЕНТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
Разглеждане и оценяване
Министърът на образованието и науката определя със заповед комисия за преглед и
обобщаване на формулярите, с които кандидатстват училищата, заедно с приложените към
тях документи, както и за одобряване на училищата, които ще участват в националната
програма.
Комисията разглежда и обобщава получените по електронен път в МОН формуляри и
приложените към тях документи по реда на тяхното изпращане в МОН и класира одобрените
училища по реда на тяхното кандидатстване.
Комисията информира по електронната поща училищата, които са одобрени за
финансиране по националната програма. Списъците на училищата, за които са одобрени
средства по националната програма, се публикуват на интернет страницата на МОН.
Одобрените училища за участие в националната програма сключват договори с
избраните туроператорски фирми и изпращат сканирани копия на договорите на електронен
адрес: otnovozaedno@mon.bg.
Списъците на пътуващите ученици, ръководителите на групи и другите придружаващи
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групите педагогически специалисти и непедагогически персонал се изпращат в съответното
регионално управление на образованието заедно с копие на сключения договор/и с
туроператорска/и фирма/и.
Училищата с одобрено финансиране през 2021 г. по националната програма и получили
само аванс в размер на 70% от сумата представят сключени договор/и с туроператор/и в срок
до 30 април 2022 г.
Процедура за кандидатстване
Всяко училище, обучаващо ученици от I клас до XI клас през учебните 2021/2022 и
2022/2023 години, може да кандидатства по програмата, като подаде формуляр за участие по
електронен път на електронен адрес: otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното
регионално управление на образованието (РУО).
Кандидатстването се извършва в следните срокове:
-

от датата на приемането на Решението на Министерския съвет за одобряване на
програмата до 30 юни 2022 г. (I етап);

-

от 01 юли 2022 г. до 01 септември 2022 г. или изчерпване на средствата (II етап).

-

Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата
през I етап, като:

-

училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия
брой, но не повече от 165 участници общо по програмата;

-

училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници.

През II етап могат да кандидатстват всички училища с допълнителен брой участници, но
не повече от максималния брой определен за двата етапа на програмата – 165 участници.
Във всеки подаден формуляр могат да бъдат включени една или няколко групи, а всеки
ученик може да бъде включен само в една група.
Учениците, които ще вземат участие в туристическите пътувания по програмата, се
определят по критерии, избрани от педагогическия съвет.
Примерните критериите за подбор на учениците могат да включват някои от следните:
-

продължителност на обучението от разстояние в електронна среда;

-

представяне на ученика в учебния процес;

-

социален статус на ученика;

-

здравен статус на ученика.

Педагогическият съвет може да определи и други критерии, съобразени с особеностите
на съответното училище.
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Условия за кандидатстване
Ученическите туристически пътувания се провеждат съгласно условията и по реда на
Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.
Условията за кандидатстване са следните:
-

извършен подбор за участие на учениците в туристическите пътувания по програмата
и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;

-

представяне на решение на педагогическия съвет за избор на туроператор;

-

представяне на проект договор с туроператор

Договорът с избрания туроператор задължително трябва да включва в предмета си
маршрут, местоположение и вид на обекта за настаняване, брой нощувки, брой и вид на
храненията, застраховка, други услуги, включени в общата цена (дейности, свързани с
посещения на забележителности, входни такси, екскурзии и др.); към договора задължително
трябва да се приложи офертата на избрания туроператор, която става неразделна част от
договора.
Възникналите правоотношения между туроператора и служителите на институцията,
определени като придружаващи лица при провеждането на туристическото пътуване, се
уреждат с договор в писмена форма. (чл. 4, ал. 3 от Наредбата за детските и ученическите
туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на
Министерския съвет от 2016 г.).
Изисквани документи
-

формуляр за кандидатстване по образец, който включва:

• цели;
•

очаквани резултати;

•

програма за шестдневното ученическо туристическо пътуване, включваща дейности,
свързани с посещения на забележителности, входни такси, екскурзии и др.;

•

брой групи, включени от училището;

•

брой ученици в групите, вкл. ръководителите;

•

финансов план/бюджет;

-

решение на педагогическия съвет.
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11. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
Училищата изготвят и представят в РУО отчет (по образец) за изпълнението на
предвидените туристически пътувания в срок до 10 януари 2023 г.
РУО представя в МОН отчет (по образец) за изпълнението на програмата до 20 януари
2023 г.
МОН изготвя обобщен отчет за изпълнението на дейностите от програмата.
12. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Мониторингът по реализацията на дейностите от програмата се осъществява чрез
проверки от МОН и РУО. Мониторингът включва проверка по електронен път на
разходооправдателните документи съобразно предвиденото в заявените бюджетни дейности
във формуляра за кандидатстване.
Предоставените финансови средства по програмата следва да бъдат разходвани до
31.12.2022 година.
13. ДЕМАРКАЦИЯ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
ИЛИ

ПРОЕКТИ,

ФИНАНСИРАНИ

ОТ

ЕВРОПЕЙСКИ

ИЛИ

ДРУГИ

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
13.1. Дейностите и средствата по националната програма не могат да дублират дейности
и средства с еднакво предназначение по други национални програми за развитие на
образованието, друго национално финансиране, фондовете на Европейския съюз, както и
други донорски програми, което се декларира от съответния бенефициент, подал проектно
предложение/искане за финансиране.
13.2. Декларацията по т. 13.1. е задължителна и следва да съдържа следния текст:
„Декларирам, че дейностите, за които кандидатствам, не са финансирани по друг проект,
програма или каквато и да е друга финансова схема или процедура от националния бюджет,
бюджета на Общността или друга донорска програма“.

7

