
Учебна 

година 

Брой 

педагогичес

ки 

специалист

и, включени 

в 

иновацията 

Разходи за 

разширяван

е и 

техническа 

поддръжка 

на онлайн 

платформа 

Разходи за 

заплащане 

на един 

учебен час 

Разходи за 

техника и 

оборудване 

Разходи за 

обучение 

Разходи за 

интернет 

Разходи за 

ремонти и 

подобряван

е на 

учебната 

среда 

Администрира

не и 

ръководство на 

иновацията 

от екип за 

иновации 

2017/2018 

година 

 10 педагоги-

чески 

специалисти 

10+ на брой 

виртуални 

класни стаи 

– 3400 

лв/год без 

ДДС 

10 педагоги-

чески 

специалисти 

с базова 

норма 36 

онлайн 

учебни 

часа/годишно

; 

 11 лв/ уч.час 

– 3960 лв 

 

Извънредни 

и 

допълнителн

и часове до 

108 часа/год. 

11 лв/ уч.час 

– 1188 лв 

Център 

„Иновации“ 

техническо 

оборудване – 

настолни 

компютри/лапто

пи по 

изисквания, 

мебели кабина 

 и др. –  

Не по-малко от 

15 000 лв. по 

оферта 

Квалифика-

ционен курс за 

синхронно 

дистанционно 

преподаване в 

средното 

училище, 

инструменти, 

методика, 

практика 

Сертификат и 

2,12 кредита от 

Департамента за 

информация и 

усъвършенстван

е на учители 

към СУ „ Св. 

Климент 

Охридски“ – 120 

лв/на участник 

без ДДС 

1200 лв без 

ДДС 

Високоскоросте

н оптичен 

интернет в 

център 

„Иновации“ 

 

до 900 Mbps 

скорост на 

download / до 

300 Mbps 

upload 

24 месечен 

договор – 

149,80 

лв/месечно 

1797,60 лв/ год 

Център 

„Иновации“ 

– ремонт на 

помещение; 

Ремонт 

стени, 

врати, 

подова 

настилка, 

осветление 

и др. 

Не по-

малко от 

6000лв 

7 членове на 

екипа 

8часа/месечно 

11лв/час 

 

8064 лв 

Допълни

телни 

разходи 

за 

  гост-лектор 

за работа с 

виртуалната 

класна стая 

Закупуване на 

служебни 

лаптопи на 

педагогическите 

 Изплащане на 

месечна 

добавка към 

договори за 

  



учебната 

година 

при 

възмож-

ност 

 

9 сесии – 380 

лв без ДДС 

специалисти, 

работещи от 

дома, във връзка 

с изискванията за 

работа на онлайн 

платформата и 

техническа 

подкрепа 

6000 лв. 

домашен 

интернет на 

педагогичес-

ките 

специалисти, 

работещи от 

дома в размер 

на не по-малко 

от 

10лв/месечно 

във връзка с 

изискванията за 

работа на 

онлайн 

платформата 

1200лв 

 

2018/2019 

година 

15 + 

педагоги-

чески 

специалисти 

10+ на брой 

виртуални 

класни стаи  

– 3400 

лв/год без 

ДДС 

15  педагоги-

чески 

специалисти 

с базова 

норма 36 

онлайн 

учебни 

часа/годишно

; 

 11 лв/ уч.час 

– 4950 лв 

 

 

Извънредни 

и 

допълнителн

и часове до 

216 часа/год. 

11 лв/ уч.час 

– 2376 лв 

Закупуване на 

оборудване за 

учебен кабинет 

за онлайн гост-

лектори, 

заместващ 

онлайн учител, 

обучения и др. 

Смарт телевизор 

65’ 

6000 лв. 

Квалифика-

ционен курс за 

синхронно 

дистанционно 

преподаване в 

средното 

училище, 

инструменти, 

методика, 

практика 

Сертификат и 

2,12 кредита от 

Департамента за 

информация и 

усъвършенстван

е на учители 

към СУ „ Св. 

Климент 

Охридски“ – 120 

Високоскоросте

н оптичен 

интернет в 

център 

„Иновации“ 

 

до 900 Mbps 

скорост на 

download / до 

300 Mbps 

upload 

24 месечен 

договор – 

149,80 

лв/месечно 

1797,60 лв/ год 

Център 

„Иновации“ 

– 

Текуща 

поддръжка 

1000лв. 

7 членове на 

екипа 

8часа/месечно 

11лв/час 

 

8064 лв 



лв/на участник 

без ДДС 

600 лв без ДДС 

Допълни

телни 

разходи 

за 

учебната 

година 

при 

възмож-

ност 

  гост-лектор 

за работа с 

виртуалната 

класна стая 

 

9 сесии – 380 

лв без ДДС 

Закупуване на 

служебни 

лаптопи на 

педагогическите 

специалисти, 

работещи от 

дома, във връзка 

с изискванията за 

работа на онлайн 

платформата и 

техническа 

подкрепа 

3000 лв. 

 Изплащане на 

месечна 

добавка към 

договори за 

домашен 

интернет на 

педагогичес-

ките 

специалисти, 

работещи от 

дома в размер 

на не по-малко 

от 

10лв/месечно 

във връзка с 

изискванията за 

работа на 

онлайн 

платформата 

1800лв 

 

  

2019/2020 

година 

15 + 

педагоги-

чески 

специалисти 

10+ на брой 

виртуални 

класни стаи  

– 3400 

лв/год без 

ДДС 

15+  

педагоги-

чески 

специалисти 

с базова 

норма 36 

онлайн 

учебни 

часа/годишно

; 

 11 лв/ уч.час 

– 4950 лв 

 

 Квалифика-

ционен курс за 

синхронно 

дистанционно 

преподаване в 

средното 

училище, 

инструменти, 

методика, 

практика 

Сертификат и 

2,12 кредита от 

Департамента за 

Високоскоросте

н оптичен 

интернет в 

център 

„Иновации“ 

 

до 900 Mbps 

скорост на 

download / до 

300 Mbps 

upload 

24 месечен 

договор – 

Център 

„Иновации“ 

– 

Текуща 

поддръжка 

1000лв. 

7 членове на 

екипа 

8часа/месечно 

11лв/час 

 

8064 лв 



 

Извънредни 

и 

допълнителн

и часове до 

216 часа/год. 

11 лв/ уч.час 

– 2376 лв 

информация и 

усъвършенстван

е на учители 

към СУ „ Св. 

Климент 

Охридски“ – 120 

лв/на участник 

без ДДС 

600 лв без ДДС 

149,80 

лв/месечно 

1797,60 лв/ год 

Допълни

телни 

разходи 

за 

учебната 

година 

при 

възмож-

ност 

  гост-лектор 

за работа с 

виртуалната 

класна стая 

 

9 сесии – 380 

лв без ДДС 

  Изплащане на 

месечна 

добавка към 

договори за 

домашен 

интернет на 

педагогичес-

ките 

специалисти, 

работещи от 

дома в размер 

на не по-малко 

от 

10лв/месечно 

във връзка с 

изискванията за 

работа на 

онлайн 

платформата 

1800лв 

 

  

2020/2021 

година 

15 + 

педагоги-

чески 

специалисти 

10+ на брой 

виртуални 

класни стаи  

– 3400 

лв/год без 

ДДС 

15 + 

педагоги-

чески 

специалисти 

с базова 

норма 36 

онлайн 

 Квалифика-

ционен курс за 

синхронно 

дистанционно 

преподаване в 

средното 

училище, 

Високоскоросте

н оптичен 

интернет в 

център 

„Иновации“ 

 

Център 

„Иновации“ 

– 

Текуща 

поддръжка 

1000лв. 

7 членове на 

екипа 

8часа/месечно 

11лв/час 

 

8064 лв 



 

учебни 

часа/годишно

; 

 11 лв/ уч.час 

– 4950 лв 

 

 

Извънредни 

и 

допълнителн

и часове до 

216 часа/год. 

11 лв/ уч.час 

– 2376 лв 

инструменти, 

методика, 

практика 

Сертификат и 

2,12 кредита от 

Департамента за 

информация и 

усъвършенстван

е на учители 

към СУ „ Св. 

Климент 

Охридски“ – 120 

лв/на участник 

без ДДС 

600 лв без ДДС 

до 900 Mbps 

скорост на 

download / до 

300 Mbps 

upload 

24 месечен 

договор – 

149,80 

лв/месечно 

1797,60 лв/ год 

Допълни

телни 

разходи 

за 

учебната 

година 

при 

възмож-

ност 

  гост-лектор 

за работа с 

виртуалната 

класна стая 

 

9 сесии – 380 

лв без ДДС 

  Изплащане на 

месечна 

добавка към 

договори за 

домашен 

интернет на 

педагогичес-

ките 

специалисти, 

работещи от 

дома в размер 

на не по-малко 

от 

10лв/месечно 

във връзка с 

изискванията за 

работа на 

онлайн 

платформата 

1800лв 

 

  


