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 Постигнат резултат – възстановява се определеният единичен разход

 Пред УО не се отчитат разходооправдателни документи; трудови 

договори; граждански договори; договори с външни изпълнители и т.н.

 С бюджета, формиран от единичните разходи за Дейност 1 и Дейност 2.1, 

се покриват всички необходими разходи за извършване на съответните 

дейности. Бенефициентът самостоятелно определя начина на 

изпълнението, вида и размера на разходите, които реално се извършват.

 Индивидуалните помощи по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4 се 

предоставят на съответните целеви групи и служат за финансиране на 

обученията по Дейност 2.2 и Дейност 4; участието в кандидатстудентска 

кампания; менторството на студенти; годишната такса за обучение; 

годишният разход за наем за първата академична година.

Планиране и разходване на бюджет, формиран  от единични разходи
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 Идентифициране – единичен разход 11 лв.

 Мотивиране – единични разходи 11 лв. – 88 лв. – 99 лв. – 110 лв.

 Допълнително обучение – единични разходи 80 лв. – 480 лв. 

 Участие в КС кампания – индивидуална помощ от                                               

40, 85, 70, 115, 155, 462, 45 или 352 лв. 

 Менторство за първокурсници – индивидуална помощ 240 лв. 

(отработени 12 часа за 3 месеца до декември 2023 г.) или до 800 лв. 

(отработени 40 часа за студенти през 2022-23 академична година)

 Такси за обучение – индивидуална помощ 580 лв. – 1110 лв.

(за академичната 2023-24 се възстановява една втора от сумата)

 Такса за наем – индивидуална помощ 400 лв. или 800 лв. 

Ученици от уязвими групи от 12 клас – възможни разходи
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 Идентифициране – единичен разход 11 лв.

 Мотивиране – единични разходи 11 лв. – 44 лв. – 55 лв.

 Допълнително обучение – единични разходи 240 лв. или 480 лв. 

 Участие в КС кампания – индивидуална помощ от                                               

40, 85, 70, 115, 155, 462, 45 или 352 лв. 

 Менторство за първокурсници – индивидуална помощ 240 лв. 

(отработени 12 часа за 3 месеца до декември 2023 г.) или до 800 лв. 

(отработени 40 часа за студенти през 2022-23 академична година)

 Такси за обучение – индивидуална помощ 580 лв. – 1110 лв.

(за академичната 2023-24 се възстановява една втора от сумата)

 Такса за наем – индивидуална помощ 400 лв. или 800 лв. 

Лица/младежи от уязвими групи – възможни разходи
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 Обучение в училище – единични разходи 240 лв. или 480 лв. 

 Обучение за КС изпити – единични разходи 240 лв. или 480 лв. 

 Участие в КС кампания – индивидуална помощ от                                               

40, 85, 70, 115, 155, 462, 45 или 352 лв. 

 Такси за обучение – индивидуална помощ 580 лв. – 1110 лв.

(за академичната 2023-24 се възстановява една втора от сумата)

Медиатори/помощник на учителя – възможни разходи

Непреки разходи – 12 % от верифицираните преки разходи

• Определяне на размера на непреките разходи за всяка от участващите 
институции по предварително зададени правила. 

• Самостоятелно разходване от участващите институции на определения 
бюджет за организация и управление.


