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Въпроси, свързани с управлението на проекти по дейност 

„Партньорства” на секторна програма „Коменски”  

 

Въпрос 1: При провеждане на мобилностите по проекта, необходимо ли е 
със заповед на директора да бъдат командировани  бенефициентите? 
 

Отговор 1: Директорът следва да командирова със заповед учителите и 
служителите от своето училище за предстоящата мобилност. Легитимни 
участници в мобилности по дейност „Партньорства” са и учениците. 
Директорът разписва списък с пътуващите ученици, който е желателно да 
се представи с финалния отчет. 

 
Въпрос  2: Може ли да извършим повече от заложените мобилности по 
проекта? 
 

Отговор 2: При добро планиране на бюджета е напълно възможно да 
осъществите по-голям брой мобилности по проекта. Задължително е да 
извършите броя мобилности, посочен в договора между вашето училище и 
ЦРЧР. Следете да бъде спазвано заложеното във Формуляра за 
кандидатстване процентно съотношение между броя на пътуващите: ученици 
и учители.  

  
Въпрос 3: Може ли едно и също лице да участва в няколко мобилности? 

Отговор 3: Да,  но е желателно да отидат по-голям кръг от хора, работещи по 
проекта. 

 

Въпрос 4: Може ли да разместим план-графика на партньорските срещи 
поради отпадане на един от партньорите по време на работата по 
проекта? 
 

Отговор 4: Да, план-графикът задължително трябва да се преразпредели, но 
това е добре да се случи на някоя от първите партньорски срещи. Тази 
промяна трябва да се посочи в междинния и крайния отчет  към ЦРЧР.  

  

Въпрос 5: По проект по секторна програма „Коменски”, дейност 
„Двустранни партньорства”, може ли ползвател да бъде дете на 11 години 
от училището и да извърши мобилност поради големия интерес, който 
проявява към проекта? 
 

Отговор 5: Децата, участващи в мобилност по секторна програма „Коменски”, 
дейност „Двустранни партньорства”, трябва да са навършили 12 години към 
датата на мобилността. 
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Въпрос 6: По проект по секторна програма „Коменски”, дейност 
„Многостранни партньорства”, може ли ползвател да бъде дете на 11 
години от училището и да извърши мобилност поради големия интерес, 
който проявява към проекта? 
 

Отговор 6: Да, деца под 12-годишна възраст могат да извършват мобилност 
по проект Многостранни партньорства по програма „Коменски”. 

 

Въпрос 7: Полагат ли се дневни на учениците по време на мобилност? 

Отговор 7 Да, по време на мобилност на учениците се полагат дневни за 
сметка на проекта. 
 

Въпрос 8: Приемливи ли ще са разходите за закупуване на видеокамери, 
фотоапарати, компютри за изпълнение целите на проекта?  
 

Отговор 8: Нуждата от този вид разходи трябва да е много добре 
обоснована, да е обвързана тематично с работата по проекта и с 
качественото изпълнение на заложените по него дейности. Разходите следва 
да бъдат извършени в приемлив период (не в края на работата по проекта). 

 

Въпрос 9: Необходимо ли е да има протокол, отразяващ критериите, по 
които са избрани  участниците в мобилностите  по проекта? 
 

Отговор 9: С цел по-голяма прозрачност на работата ви по проекта е 
препоръчително да има селекция за избор на участниците в мобилностите по 
проекта и тя да бъде отразена в протокол. 

 

Въпрос 10: Трябва ли да се води дневник на дейностите по проекта? 

Отговор 10: Препоръчително е воденето на такъв дневник. Наличието му ще 
улесни междинното и крайното Ви отчитане към ЦРЧР. 

 


