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ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2018
Основни дейности по програмата:
Дейност 1 - Разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за
предоставяне на услуги за нуждите на българското образование, както и на дейности,
свързани с обезпечаване на работоспособността им.
Компонентът включва дейности за изграждане и разширяване на център за
съхранение на данни и предоставяне на облачни услуги за нуждите на образованието и
науката в изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и
науката на Р България.
Процедура за кандидатстване – не се предвижда
Очаквани резултати:


Обновени

центрове

за

данни,

е-услуги

и

съдържание,

обслужващи

институциите от системата на предучилищното и училищното образование в
страната.
Дейност 2 – Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или
иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование.
Дейността включва предоставяне на интерактивни дъски и късофокусни
проектори на детски градини за въвеждане на ИКТ в предучилищното образование.
Ограничения: Няма да се подкрепят детски градини, получили средства по
програмата през 2016 и 2017 година.

Процедура за кандидатстване:
За реализирането на дейността Министерство на образованието и науката е
осигурило 395 комплекта за интерактивно обучение, състоящи се от интерактивна дъска
и късофокусен проектор. Всяка детска градина на бюджетна издръжка може да заяви
желание за получаване на един комплект през онлайн платформата на МОН за
кандидатстване по национални програми за развитие на образованието - 2018 г.
(https://np2018.mon.bg/).
Класирането се извършва в низходящ ред по критерий брой деца в детската
градина до изчерпване на количеството осигурени комплекти.
Очаквани резултати:
•

Минимум 300 нови институции от системата на предучилищното образование

с внедрени модерни технологии в образователния процес.
Дейност 3 - Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от
системата на училищното образование.
Дейността включва предоставяне на преносими компютри, както и средства на
училища за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на
училищното образование.
Ограничения:
Мярка 3.1. Училищата, получили техника по тази мярка, не могат да
кандидатстват и няма да бъдат класирани по Мярка 3.2.
Мярка 3.2. Училища, които са получавали средства за хардуер по настоящата
програма през 2015, 2016 и 2017 г. в размер над 5 000 лева общо (това не изключва
училища, които са получавали финансиране под тази сума), няма да бъдат класирани.
Максималната сума по тази мярка, за която може да кандидатства дадено училище, е 20
000 лева.
Процедура за кандидатстване:
Мярка 3.1. Предоставяне на преносими компютри - не се предвижда процедура за
кандидатстване.

Приоритетно
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на

математическите гимназии с профил „Информатика“ по списък, определен и утвърден
от МОН.

Мярка 3.2. Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и
въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование.
За реализирането на тази мярка от дейност 3, всяко училище на бюджетна
издръжка може да кандидатства чрез онлайн платформата на МОН за кандидатстване по
национални програми за развитие на образованието - 2018 г. (https://np2018.mon.bg/)
като опише техниката и общата сума, за която кандидатства. Директорът следва да е
изискал предварителна оферта от доставчик и да я прикачи в платформата.
Класирането става във възходящ ред на получените оценки (най‐ниската стойност
се класира първа) по формула:
Оу =

Сума
∗ Ки
Брой ученици

Оу – оценка на училището, което кандидатства
Сума – сумата, за която кандидатства училището
Ки - коефициент на използване
Сумата за финансиране на заявената техника и съпътстващите разходи се разделя
на броя ученици в училището и се умножава с допълнителен коефициент Ки, който има
стойност 0.8 - ако заявеното оборудване представлява цялостно интегрирано решение,
позволяващо едновременно обучение на цял клас/група (например закупуване на
компютри и оборудване за цялостно изграждане на компютърен кабинет, закупуване на
комплект мултимедиен проектор с лаптоп/интерактивна дъска/интерактивен дисплей и
др., което позволява визуализирането на съдържание пред всички ученици в класа) и
стойност 1 - ако не е (например закупуване на техника, която да обезпечава изпълнението
на административни процеси).
Очаквани резултати:


Минимум 50 нови училища, подпомогнати в дейностите по обновяване на
компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с
учебния процес.

Дейност 4 – Внедряване на образователни електронни ресурси, електронни
платформи, електронен дневник.
Процедура за кандидатстване – не се предвижда.

Дейност 5 – Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие
и разширяване на опорната мрежа.
Дейността включва предоставяне на целеви средства на българските училища на
бюджетна издръжка и на регионалните управление на образованието за достъп до
интернет и комуникационна свързаност, както и доизграждане и разширяване на
опорната оптична мрежа на образованието и науката към развойни и научни центрове
със съдействието на Държавната агенция „Електронно управление“.
Предвидените дейности включват и съпътстващи действия, свързани с
обезпечаване на дейността на мрежата, вкл. гаранционна поддръжка на мрежови
устройства, проучвания и инженерингови дейности.
Процедура за кандидатстване – не се предвижда
Очаквани резултати:


Финансиране на 100% от училищата на бюджетна издръжка с интернет
свързаност, както и средства за опорна мрежа



Високоскоростна оптична инфраструктура, свързваща всички регионални
управления на образованието, дата центровете на МОН и водещите научни и
развойни центрове в страната, с възможност за осигуряване на поетапно
включване на всички образователни институции към единната инфраструктура;

Дейност 6 - Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното
образование.
Процедура за кандидатстване – не се предвижда процедура за кандидатстване.
Дейността ще се извърши съгласно процедурите, предвидени в Решение на МС.

