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ОБЯВА 

 Във връзка с подготовката на проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРOГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 г.”, чрез подхода ВОДЕНО 

ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – кандидатстване по Процедура за подбор 

на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-

3.009, МИГ „РАДОМИР-ЗЕМЕН“ - „Осигуряване на достъп до качествено образование 

в малките населени места и в труднодостъпните райони в общините Радомир и Земен“ 

от Стратегията на ВОМР на МИГ „Радомир-Земен“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

град Радомир обявява процедура за избор на партньор за подготовка и изпълнение на 

проект. 

 Допустими партньори: 

- Община; 

- Училища; 

- Детски градини; 

 

- ЮЛНС регистрирани в обществена полза. 

По настоящата процедура са допустими следните преки дейности: 

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от 

маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и 

училища, в които има подготвителни групи):   

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-

учители за работа с деца от тези групи; 

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е 

майчин;   

-  взаимодействие с родители;  

-  допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от 

маргинализирани  групи (вкл. работа през летните месеци);  

-  подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, 

включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;  

-  осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния 

или общинския бюджет;   

-  други дейности, включени в общински програми със сходен характер. 

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование: 

- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ; - 

-  осигуряване на хранене в професионалните гимназии; 

-  осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и 

обратно, кагато не се финансира от държавния/общинския бюджет;  



-  закупуването на учебници, учебни пособия и материали;  

-  допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;  

-  подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и 

ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, 

включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на 

практическо обучение;   

-  допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от 

маргинализирани групи (включително през лятото);  

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на 

професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи. 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на 

процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали 

системата:   

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;  

- привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-

учители за работа с ученици от тези групи;  

-  взаимодействие с родители;  

-  допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от 

маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за 

предотвратяване на преждевременното им напускане);   

-  хранене в училищата,  

- закупуване на учебни материали и пособия; 

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително  закупуване 

на ИКТ;  

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер. 

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от 

маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни 

институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни 

услуги (вкл. през летните месеци). 

Изборът на партньорще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност 

и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за проект, 

включващ мерки за интеграция на уязвимите групи на територията на общината. 

Изискванията към партньорите са да са регистрирани и действащи на 

територията на МИГ „Радомир-Земен“ най-малко 12 месеца преди крайния срок за 

подаване от МИГ „Радомир-Земен“ на стратегията за ВОМР с многофондово 

финансиране (29.06.2020 г.).  

За повече информация и контакти: 0877030734 – Маргарита Ананиева 


