
   

Община Бяла Слатина приключи успешно изпълнението 

на дейностите на проект „Обучение за успех“ 

Община Бяла Слатина приключи изпълнението на дейностите по 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., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Изпълнението на проекта стартира на 23.01.2017 г. и приключи на 23.09.2018 г. 

В продължение на 20 месеца бяха реализирани 8 дейности, 4 от които включващи пряка работа с 

ученици от маргинализираните общности насочени към приобщаването им в училище и интегрирането им 

в образователния процес. Паралелно с учениците бе проведена и работа с техните родители, целяща 

създаване на модел за отговорно родителство и повишаване на знанията и уменията на уязвимите 

семействата, както и към  мотивиране на родителите от уязвимите групи за по-активно участие в 

образователния процес, сформиране на групи за взаимопомощ и информиране на уязвимите семейства за 

възможностите за включване в различни социални услуги. 

На 20.09.2018 г. в Актовата зала на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина, ул. „Димитър 

Благоев” № 57, от 15.30 ч. беше проведена заключителната пресконференция по проекта. По време на 

пресконференцията Ръководителят на проекта отчете постигнатите резултати от изпълнението на осемте 

дейности. 

По дейност 1 „Организация и управление“ са постигнати следните: 

количествени резултати: сформиран ЕОУП от 4 броя участници - ръководител, координатор, 

счетоводител и технически сътрудник; разработен подробен план за действие - 1 брой; създадена 1 брой 

ефективна система за координация, вътрешен контрол и мониторинг на проектните дейности. 

качествени резултати: осигурено добро управление на проекта на принципа на законност и прозрачност 

при вземането на решения и гарантиране ефикасност и ефективност при постигане на заложените цели; 

прозрачно и ефективно изпълнени договори с доставчици и външни изпълнители; изготвена отчетна 

документация – 1 авансов и 3 междинни и 1 окончателен  технически  и финансови доклади; изготвени 2 

предложения за промяна на бюджета на проекта; закупени канцеларски материали; успешно реализиран и 

отчетен проект. 

По дейност 2 „Информиране и публичност“ са постигнати следните: 

количествени резултати: изготвени и публикувани 2 публикации в местни и регионални печатни медии; 

информационна табела - 1 бр.;  банер със стойка – 1 бр.; проведена информационна кампания  1 бр.; 

организирани и проведени 2 броя пресконференции (начална и заключителна); изготвени и раздадени на 

участниците на заключителната пресконференция рекламни материали - 50 комплекта; публикувана 

информация за проекта на интернет страницата на общината и общинския информационен бюлетин - 

общо 6 бр.; 

качествени резултати: повишена информираност на жителите на община Бяла Слатина, както и 

жителите на област Враца за етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати; популязиране 

на условията за равен достъп до училищно образование в община Бяла Слатина; повишена 

информираност на обществеността относно образователната интеграция на учениците от етническите 

малцинства, използваните практики и подходи за намаляване процента на отпаднали ученици на 

територията на община Бяла Слатина; повишена информираност относно привличането на родителска 

общност в учебновъзпитателния процес. 

По Дейност 3 „Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският 

език не е майчин“ са постигнати следните: 

количествени резултати: създадени са 13 клуба за допълнително обучение по български език в шест 

училища; проведени 1352 часа занимания по български език; обхванати 163 ученици; наети 13 учители; 

извършено 1 бр. мониторингово проучване за установяване нивото на знания на учениците,  за които  

българският език не е майчин; закупени са материали и оборудване за работата на клубовете. 

качествени резултати: осигурена е съвременна среда за провеждане на учебните занимания  по 

български език; създадена е мотивация за редовно присъствие и общуване в училищна среда; овладяване 

на български език от учениците билингви и повишаване на индивидуалните им постижения,  съотносими 

с държавните  образователни стандарти; предоставяне на интерактивна образователна среда за постигане 

на по-високи резултати по български език и литература; понижаване степента на трудности при усвояване 

на минимума от  знания по български език  и литература в училище; предизвикване на желание и интерес 

за участие в образователния процес; предоставяне на равен шанс на децата за успешна социализация. 



По Дейност 4 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици“ са 

постигнати следните: 

количествени резултати: сформирани 40 клуба в 10 училища; обхванати 521 ученици; проведени 4160 

часа извънкласни занимания; наети 41 броя учители; закупени материали и оборудване. 

качествени резултати: създадени условия за успешна професионална и творческа реализация на 

учениците, застрашени от отпадане; създадени са предпоставки за неформална комуникация и опознаване 

между учениците в условията на извънкласни и извънучилищни занимания; утвърждаване на 

интеркултурната диалогичност между учениците от ромския и българския етнос чрез творческо 

себеизразяване и междукултурен обмен; намаляване броя на отпаднали ученици. 

По Дейност 5 „Съхранение и развитие на културната идентичност“ са постигнати следните: 

количествени резултати: сформирани 5 клуба в 4 училища на територията на община Бяла Слатина; 

обхванати 70 ученици;  наети 6 броя учители; проведени 260 часа извънкласни занимания; закупени 

материали и оборудване за 5 клуба; участие на учениците от клубовете в 3 изяви: Коледа, Великден, Ден 

на Европа. 

качествени резултати: създадени условия за успешна творческа реализация на учениците от етническите 

малцинства; създадени предпоставки за неформална комуникация и опознаване между учениците в 

условията на извънкласни и извънучилищни занимания; утвърждаване на интеркултурната диалогичност 

между учениците от ромския и българския етнос чрез творческо себеизразяване и междукултурен обмен; 

съхраняване и развитие на културната идентичност. 

По Дейност 6 „Подкрепа на ученици от етническите малцинства  за успешно завършване на 

средно образование“ са постигнати следните: 

количествени резултати: сформирани общо 8 клуба за допълнителна подготовка за ДЗИ в 3 училища на 

територията на община Бяла Слатина; обхванати 106 ученици; проведени 832 часа допълнителни 

занимания за успешно завършване на средно образование; наети 8 учители; закупени материали и 

оборудване. 

качествени резултати: създаване на мотивация за редовно присъствие и общуване в училищна среда; 

понижаване степента на трудности при усвояване на минимума от знания в училище; засилване интереса 

за участие в образователен процес; създаване на условия за успешно завършване на средното образование 

и продължаване на образованието в следваща степен и реализиране в професия; предоставяне на равен 

шанс за успешна професионална реализация. 

По Дейност 7 „Насърчаване участието на родителите  в  образователния процес“ са 

постигнати следните: 

количествени резултати: сформирани групи „Добри родители“ във всички 10 партниращи училища на 

територията на община Бяла Слатина; разработени 10 програми за работа на всяка отделна група; 

проведени 2 тематични срещи с родители на ученици от целевите групи; проведени 10 тематични среща с 

родители на ученици от целевите групи на тема „Образователна интеграция” във училищата – партньори 

по проекта; назначени 2 експерти. 

качествени резултати: активно включване на родителите на деца и младежи от етническите малцинства 

в образователния процес; създаване на условия за специализиран организационно-административен 

механизъм за образователна интеграция; повишаване на сътрудничеството и сближаване на родителите. 

По Дейност 8 „Работа с родители от етнически малцинства, които възпрепятстват  децата си  

от редовно посещение на учебните занятия“ са постигнати следните: 

количествени резултати: назначени 3 бр. медиатори; оказана подкрепа на 300 семейства; 

оказано съдействие на 87 родители за включване в социални услуги. 

качествени резултати: подобрено ниво на знания на 300 родители от етническите малцинства за ползите 

от образователната интеграция; повишена мотивация на 300 родители за осигуряване на подкрепа в 

образователната и културна интеграция на децата и учениците от ромския етнос; оказана подкрепа за 

включване в социални услуги; повишаване на посещаемостта в училище на учениците от етническите 

малцинства. 

Проектът беше реализиран от община Бяла Слатина в партньорство с 10 училища: 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“ – гр. 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. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

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. 

http://www.eufunds.bg/

