
1 
 

              Проект! 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна 

интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми. 

 

 

Цел 1. Повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване на дела на 

отпадналите и преждевременно напусналите училище 
 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

отнася се за 

2020/2021 уч. г. 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

1.1. Повишаване на обхвата на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст по 

механизма за обхват 

 

Текущ 2021 - 

2023 

г. 

Детски 

градини, 

училища, 

РУО, 

Община 

Бюджет на 

образователните 

институции и 

Национални 

програми 

Брой посещения 

на адрес на деца и 

ученици в риск от 

отпадане и/или 

необхванати в 

образователната 

система 

  

1.2. Осигуряване на 

приобщаваща среда за 

деца, които не владеят 

добре български език, в 

предучилищна възраст 

чрез осъществяването на 

допълнителни модули по 

български език 

Текущ 2021- 

2023 

г. 

Детски 

градини, 

РУО 

Средства по ОП 

НОИР   

Брой деца от 

уязвими групи, 

които не владеят 

добре български 

език, включени в 

модули за 

допълнително 

обучение 

 

  

1.3. Осигуряване на 

допълнително обучение 

по учебни предмети с 

акцент върху изучаването 

на български език за 

ученици, за които 

българският език не е 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

Училища, 

РУО 

 

 

 

Средства по 

национални 

програми;  

Средства по 

ОП НОИР  

 

Брой ученици от 

уязвими групи, 

включени в 

допълнително 

обучение 
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майчин и които не 

владеят добре български 

език за преодоляване на 

обучителните 

затруднения, вкл. и за 

преодоляване на 

последиците от Covid 

кризата 

1.4. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за прилагане 

на диференциран подход 

при обучението на 

учениците, които имат 

пропуски или срещат 

затруднения при 

овладяването на учебното 

съдържание чрез 

използване на 

Инструментариум за 

ранно идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната система 

и за диференциран подход 

при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална подкрепа 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

Училища Средства по ОП 

НОИР 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментариум 

за ранно 

идентифициране 

на ученици в риск 

от 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система 

Неприложимо  

1.5. Реализиране на 

интегрирани  дейности за 

образователна интеграция 

на деца и ученици от 

етническите общности в 

уязвимо положение чрез 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

Община, 

РУО, 

училища, 

ЦПЛР 

Общински 

бюджет,  

бюджет на 

училищата и на 

ЦПЛР 

1. Брой обхванати 

деца в детски 

градини, в които 

се изпълняват 

мерки за по-пълно 

обхващане и 
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осигуряване на ефективен 

процес на обхват, 

включване и 

реинтеграция в 

образователната система 

задържане на деца 

между 3- и 6/7-

годишна възраст 

от уязвими групи 

в образователната 

система 

 

2. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система 

 

3. Брой ученици 

от етническите 

общности в 

социално уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им 

в гимназиален 

етап  

 

4. Брой ученици 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища 

5. Брой ученици 
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от уязвими групи, 

завършили средно 

образование и  

кандидатствали 

във висши 

училища 

 

6. Брой ученици от 

уязвими групи, 

приети във висши 

училища 

Неприложимо 

 

 

 

 

неприложимо 

1.6. Осъществяване на 

психологическа и 

социална подкрепа  на 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми чрез 

назначаване на 

образователни медиатори, 

наставници, помощник на 

учителя и др.  

Текущ 2021 -

2023 

г. 

Детски 

градини, 

училища 

Средства по ОП 

НОИР, целеви 

средства, 

бюджетни 

средства 

Брой назначени 

образователни 

медиатори, 

наставници, 

помощник на 

учителя и др. в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование 

  

Цел 2. Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и 

за преодоляване на стереотипи и дискриминационни нагласи 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

2.1. Преодоляване на 

дискриминационните 

нагласи чрез провеждане 

на различни инициативи 

(екскурзии, отбелязване 

на дати от празничния 

календар, информационни 

кампании и други 

дейности) 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

Детски 

градини и 

училища 

 

 

Бюджет на 

образователните 

институции 

Брой проведени 

инициативи 
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2.2. Реализиране на форми на 

взаимодействие между 

децата и учениците от 

различен етнически 

произход за 

утвърждаването на 

междукултурните 

ценности и 

многообразието в 

образователната среда с 

цел изграждане и 

възпитаване у 

подрастващите на 

социокултурен модел на 

поведение, основан на 

поведенчески модели за 

хуманизъм и 

толерантност 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

Детски 

градини, 

училища и 

ЦПЛР 

Бюджет на 

училища и на 

ЦПЛР 

1. Брой проведени 

занимания по 

интереси, 

насочени към 

усвояване на 

знания с елементи 

на гражданско 

образование и 

интеркултурно 

образование 

 

2. Брой деца и 

ученици от 

различни етноси, 

включени в 

занимания по 

интереси и 

извънучилищни 

занимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 3. Насърчаване на образователните институции за формиране на подкрепяща образователна среда, междуучилищни дейности, 

създаване на партньорство с местните общности и гражданския сектор 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

3.1. Дейности за 

образователна 

десегрегация и превенция 

за недопускане на 

вторична сегрегация 

 

 

Предстои 2021 -

2023 г. 

Детски 

градини и 

училища, 

Община 

 

 

1.Брой деца и 

ученици, за които е 

осигурен 

безплатен 

транспорт в 

рамките на 

населеното им 

място 

 

2.Брой деца и 

ученици, за които е 

осигурен 
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безплатен 

транспорт от 

населени места, в 

които няма детска 

градина и/или 

училище 

 

3. Брой деца в 

задължително 

предучилищно 

образование и 

ученици до VII 

клас, включени в 

процеса на 

образователна 

десегрегация, и за 

които са осигурени 

учебни пособия и 

материали; /без 

познавателни 

книжки, учебници 

и учебни 

комплекти/ 

Цел 4. Провеждане на информационни кампании за ученици от уязвими групи за прием в специалности и професии, които дават 

перспектива за реализиране на пазара на труда 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

4.1. Провеждане на 

информационни 

кампании за ученици от 

уязвими групи за прием в 

защитени специалности и 

професии и такива с 

очакван недостиг  на 

специалисти на пазара на 

Текущ 2021 -

2023 г. 

Училища и 

ЦПЛР 

Бюджет на 

училища и 

ЦПЛР 

 

 

Брой ученици, 

приети в  

защитени 

специалности и 

професии и 

такива с очакван 

недостиг  на 

специалисти на 
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труда 

 

пазара на труда 

 

Цел 5. Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, 

образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската градина/училището. Съвместна работа с образователни 

медиатори и други специалисти с отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

5.1.  Осъществяване на 

дейности за приобщаване 

на родители от уязвими 

групи към училищния 

живот и мотивирането им 

за образованието на 

техните деца 

Текущ 2021 -

2023 г. 

Детски 

градини и 

училища 

Средства от 

бюджета на 

образователните 

институции 

Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния живот 

и мотивирането 

им за 

образованието на 

техните деца 

  

Цел 6. Подкрепа на образователни практики, иновативни идеи и дейности, насочени към трайно приобщаване и образователна 

интеграция, включително за повишаване на дигиталните умения 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институц

ия 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

6.1.  Обучение на ученици, 

вкл. от уязвими групи, за 

придобиване на умения за 

обучение от разстояние в 

електронна среда 

 

Текущ 2021 –  

2023 г. 

Училища

РУО 

ОП НОИР Брой ученици, 

които изпитват 

затруднения при 

преминаване към 

обучение от 

разстояние в 

електронна среда  

Неприложимо  

6.2.  Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

усъвършенстване на 

уменията им за 

преподаване/провеждане 

Текущ 2021 – 

2023 г. 

Училища 

РУО 

ОП НОИР Брой 

педагогически 

специалисти, 

които ще участват 

в обучения за 

подобряване на 

Неприложимо  
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на занимания от 

разстояние в електронна 

среда 

уменията им за 

работа с 

електронни 

образователни 

платформи и 

усъвършенстване 

на уменията им за 

преподаване от 

разстояние в 

електронна среда  

6.3. Обучение на 

образователни медиатори 

за придобиване на умения 

за работа в електронна 

среда (в т.ч. 

образователни 

платформи, търсене на 

електронно съдържание и 

др.) 

Текущ 2021- 

2023 г. 

Училища 

РУО 

ОП НОИР Брой 

образователни 

медиатори, които 

ще участват в 

обучения за 

придобиване на 

умения за работа 

в електронна 

среда 

Неприложимо  

Цел 7. Разширяване на възможностите за учене през целия живот, включително чрез неформално и информално образование; включване 

във форми за образование и обучение на лица, които не са завършили средно образование. 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институц

ия 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

7.1. Ограмотяване на 

възрастни  от уязвими 

групи и/или участие в 

квалификационни курсове 

текущ 2021- 

2023 г.   

Училища 

и Бюро 

по труда 

ОП НОИР, 

училищен 

бюджет и … 

Брой обучени 

лица   

  

 


