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Проект  „Обучение за успех“ Договор за БФП  № BG05M2OP001-3.002-0413-C01,  финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект  

 „Обучение за успех“ 

 

Вече втора година Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект " Обучение 

за успех", Договор за предоставяне на БФП № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, сключен на 

23.01.2017 г., на обща стойност 376 540,00 лв. и реализацията на проект „Обучение за успех“, 

финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Тази година в Коледните празници се включиха клубовете, които  са създадени в 

изпълнение на   Дейност 5 „Съхранение и развитие на културната идентичност“. 

Дейността се изпълнява в 4 училища партньори по проекта: НУ „Христо Смирненски“ гр. 

Бяла Слатина,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Попица, ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава,  

Средно училище „Христо Ботев“ с. Галиче във вече  сформираните  5 клуба.  

В клубовете: "Изворче", ,,Пъстри ритми”, ,,Магията на танца”, „Шарена черга“ и 

„Веселие"  са обхванати 60 ученика. Ръководителите на клубовете продължават изпълнението 

на дейностите по проекта на втори трудов договор.  

Участието на клубовете в Коледната вечер на 20 декември 2017 г. е свързано с 

предвидената за реализиране по проекта една представителна изява.  

На открита сцена, на централния площад в град Бяла Слатина с много песни и танци 

учениците от клубовете представиха наученото в клубовете и показаха таланта си в рамките на 

Коледната вечер, която премина под надслов: „Заедно в танците и песните“. 

За обезпечаване на заниманията в клубовете по Дейност 5 и останалите дейности с 

ученици по проекта, екипът за организация и изпълнение на проекта обмисля да внесе 

предложение до кмета на общината за обявяване на  нова процедура  с предмет: „Доставка на 

допълнително оборудване по проект "Обучение за успех", необходимо и произтичащо от 

дейности, свързани с изпълнение на проект "Обучение за успех", по договор за БФП № 

BG05M2OP001-3.002-0413-C01, по Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно 

социално приобщаване" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

Работата по проект „Обучение за успех“ продължава до 23.09.2018 г. Бенефициент на 

проекта е община Бяла Слатина. Партньори при изпълнението на проекта са: НУ "Христо 

Ботев" – гр. Бяла Слатина, НУ „Христо Смирненски" – гр. Бяла Слатина, ОУ "Георги Стойков 

Раковски" - с. Търнак, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Попица, ОУ "Христо Ботев" – 

с.Търнава, ОУ "Св. Климент Охридски" град Бяла Слатина, СУ "Христо Ботев" - с. Габаре, СУ 

"Христо Ботев"  с. Галиче, ПАГ "Н. Й. Вапцаров" гр. Бяла Слатина, ПГО "Елисавета Багряна" 

гр. Бяла Слатина и Сдружение с нестопанска цел "Първи юни" гр. Бяла Слатина. 

 

Общата цел на проекта е създаване на условия за образователна интеграция на ученици 

и младежи от етническите малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен 

достъп до училищно образование за постигане на успешна професионална, социална и 

творческа реализация. 
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