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ТАБЛИЦА 

за отразяване на предложения и коментари по Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M2OP001- 3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“  

получени в периода на обществено обсъждане 07.12.2021 г. - 21.12.2021 г. 

 

 

№ 

 

Лице подало 

коментара 

 

Коментари 

 

Приема/ Не приема 

Мотиви 

Къде е отразен 

коментарът в Насоки 

за кандидатстване 1  

(стр., раздел, точка) 

1 проф. Николай Изов, 

ректор на НСА „Васил 

Левски“ – София 

 

/коментар от 

14.12.2021 г. заведен в 

деловодната система 

на ИАПО с № 0425-3/ 

14.12.2021 г./ 

 

 

 

След като се запознахме подробно с новата 

процедура „Подкрепа за уязвими 

групи за достъп до висше образование“, 

представена за обществено обсъждане, 

изразяваме одобрението си за цялостния подход, 

обхващащ всички етапи на подкрепа - от 

завършване на средно образование през 

пълноценно включване в студентски програми до 

квалификация на кадрите в училищен и 

обществен план.  

Бихме искали в тази връзка да предложим 

включване на уточняващ текст относно позицията 

и квалификацията на образователните медиатори 

(за целите на тази процедура), за да се избегне 

каквото и да е недоразумение в подготовката на 

проектните предложения. 

Приема се. В Условията за 

кандидатстване на стр. 

43 е добавен следният 

пояснителен текст: 

 

За целите на 

настоящата процедура 

образователни 

медиатори са лица, 

назначени в 

образователни 

институции (училища и 

детски градини) или 

общини – на длъжност 

5312-3004 – 

„Образователен 

медиатор“, съгласно 

                                                 
1 Попълва се само, когато УО е приел коментара. 
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№ 

 

Лице подало 

коментара 

 

Коментари 

 

Приема/ Не приема 

Мотиви 

Къде е отразен 

коментарът в Насоки 

за кандидатстване 1  

(стр., раздел, точка) 

Националния 

класификатор на 

професиите и 

длъжностите (НКПД 

2011). По процедурата 

е допустимо подкрепа 

на образователни 

медиатори/помощник 

учители, които след 

участие в 

допустимите обучения 

по дейност 4 

кандидатстват във ВУ 

по специалност с 

педагогически профил 

съгласно 

Класификатор на 

областите на висше 

образование и 

професионалните 

направления (описани 

по-долу) и са приети за 

студенти задочно 

обучение в рамките на 

продължителността 

на проекта. 

Образователни 

медиатори, които не 
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№ 

 

Лице подало 

коментара 

 

Коментари 

 

Приема/ Не приема 

Мотиви 

Къде е отразен 

коментарът в Насоки 

за кандидатстване 1  

(стр., раздел, точка) 

са участвали в 

обучения по дейност 4 

не се подкрепят чрез 

предоставяне на 

индивидуална помощ за 

семестриални такси за 

първата академична 

година във ВУ. 

2 Георги Гугучков, 

областен управител на 

Област Велико Търново 

 

/коментар получен на 

14.12.2021 г. заведен в 

деловодната система 

на ИАПО с № 94-315 от 

15.12.2021 г./ 

С настоящото писмо изразявам своето 

положително становище относно публикувания за 

обществено обсъждане Проект на Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG05M2OP001-3.019 

„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше 

образование“. По отношение на така цитирания 

проект нямам допълнителни предложения. 

Приема се за сведение.  
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