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ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЯЯ   
ЗЗАА  ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  

ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    
  

Програма – 
приоритет, 
операция, 

бюджетна линия 

Цел и допустими дейности Допустими стойности на 
проекта, мин. /макс. 

Възможна роля на 
Общината – кандидат 

и/или партньор 

Краен срок 
за подаване 

на 
документите 

Национална 
програма 
„Оптимизация 
на училищната 
мрежа” 
Срок на 
програмата – 
31.12.2012 г. 
 

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа” 
Модулът включва финансирането на: 
1. Общински програми за оптимизация, включващи мерки за : 
1.1. Преструктуриране (закриване/преобразуване чрез сливане) на училищата 
или създаване на средищни училища на територията на съответната община 
чрезпреструктуриране; 
1.2. Преобразуване в по-нисък етап/степен чрез промяна на вида на училището, 
съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета. 
По общинските програми за оптимизация не се финансират мерки за закриване 
на училища в населени места, в които училището е единствено, броят на 
учениците е над 80 и следващото най-близко училище е на повече от 10 км. 
2. Проекти за оптимизация на мрежата от специални училища, включващи 
мерки за преструктурирането им, с цел предоставяне на по-добри условия за 
обучение и възпитание на учениците. 
 Дейностите, които се финансират по модула, са: 

 ремонт на училища, с приоритет на средищните училища; 
 подобряване на материално-техническото оборудване с приоритет за 

средищните училища; 
 създаване на условия за столово хранене; 
 закупуване на училищен автобус за осигуряване на транспорт за 

пътуващите ученици; 
 разходи за неразплатени задължения на закритото/преобразувано 

училище; 
 комуникационни дейности – провеждане на разяснителна кампания 

относно създаване на позитивни нагласи за оптимизация на училищната мрежа. 
Разходите за комуникационни дейности са до 2 на сто от общия бюджет. 
ВАЖНО: 
1. С цел осигуряване на допълнителни защитни механизми при одобряване на 
максималната стойност на програмите/проектите за оптимизация по модула, 

Модул „Оптимизиране на 
училищната мрежа” 
Стойността на 
програмата/проекта за 
оптимизация се определя от 
вида на мерките: 
1. За намаляване броя на 
училищата: 
- 225 хил. лв. за 

закрито/преобразувано чрез 
сливане училище с брой 
ученици за учебната 
2011/2012 година над 60 
ученици; 
- 135 хил. лв. за 

закрито/преобразувано чрез 
сливане училище с брой 
ученици за учебната 
2011/2012 година до 59; 
2. Финансирането на 
училищата, преобразувани 
в по-нисък етап/степен чрез 
промяна на вида, съгласно 
чл. 26, ал. 1 от Закона за 
народната просвета, се 
извършва пропорционално 
на съотношението на броя 
на учениците в 
етапа/степента, която се 
закрива към общия брой 

Модул 
„Оптимизиране на 
училищната мрежа” 
Общините 
кандидатстват с по един 
проект по модула, 
който включва всички 
преструктурирани 
звена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.05.2012 г. 
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при кандидатстването се прилага становището на РИО на МОМН след 
извършената проверка по чл. 12, ал. 1 от ППЗНП (Правилник за прилагане на 
закона за народната просвета). 
2. Към Общинска програма за оптимизация се прилага и решение на общинския 
съвет за нейното приемане. При закупуването на училищни автобуси, в 
решението на общинския съвет е необходимо да се включи отделна точка, че 
автобусите ще се използват само за превоз на ученици за срок не по-малък от 10 
години и ще бъдат обозначени с опознавателен надпис „Училищен автобус“. 
3. Към документите за кандидатстване се прилага и предварително обявление за 
извършване на процедура по ЗОП за дейностите, за които е необходимо. 
Модул „Рационализация на мрежата от професионални 
училища” 
Модулът включва финансирането на проекти за оптимизация на 
професионалните училища, които съдържат мерки, насочени към закриване или 
преобразуване на професионалните училища. 
Дейностите, които се финансират по проектите за оптимизация, са: 

 ремонт на професионалните училища; 
 подобряване на материално-техническото оборудване; 
  разходи, свързани с преместване на машини, съоръжения и 

оборудване; 
 разходи за неразплатени задължения на закритото/преобразувано 

училище; 
 комуникационни дейности – провеждане на разяснителна кампания 

относно създаване на позитивни нагласи за оптимизация на училищната мрежа; 
разходите за комуникационни дейности са до 2 на сто от общия бюджет. 
ВАЖНО: 
И по този модул се изисква към проектната документация да се приложи    
Становище от РИО на МОМН след извършена проверка по чл. 12, ал. 1 от 
ППЗНП и и предварително обявление за извършване на процедура по ЗОП за 
дейностите, за които е необходимо. 
 
Модул „ Оптимизиране на вътрешната структура на  
училищата” 
Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез 
оптимизиране на вътрешната структура. Чрез него се предоставят 
допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 
10.11.2011 г. - 10.11.2012 г. при намаляване на числеността на персонала поради 
промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване 
на трудовите правоотношения на друго основание. 

ученици в училището за 
учебната 2011/2012 година, 
съотнесено към средствата, 
определени по точка 1 - 
Намаляване броя на 
училищата. 
 
 
 
 
 
Модул „Рационализация 
на мрежата от 
професионални училища” 
 
Стойността на проекта се 
определя от вида на 
мерките: 
За намаляване броя на 
училищата: 
 -  до 225 хил. лв. за 
закрито/преобразувано 
професионално училище с 
брой ученици за учебната 
2010/2011 г. над 60; 
 -  до 135 хил. лв. за 
закрито/преобразувано 
професионално училище с 
брой ученици за учебната 
2010/2011 г. до 59. 
 
 
Модул „ Оптимизиране на 
вътрешната структура на  
училищата” 
Максималната стойност на 
бюджета на заявката за 
всяко училище се определя 
в зависимост от размера на 
дължимите обезщетения и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 
„Рационализация на 
мрежата от 
професионални 
училища” 
 
Общината може да 
кандидатства с 1 проект 
за оптимизиране чрез 
преобразуване/сливане 
на професионални 
гимназии и 
училища, които се 
финансират от 
общината. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.05.2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулярите 
за участие се 
подават в 
МОМН на 
период от два 
месеца, както 
следва:  
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Финансират се и обезщетенията на персонала в резултат на преструктурирането 
на училищната мрежа, чрез закриване или преобразуване на училища. 
Дейностите, които се финансират са: 
Осигуряване на средства за обезщетенията на персонала по чл. 220, чл. 221, ал. 
1,чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни 
вноски за обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. 
Не се финансират обезщетения на персонала по чл. 220, чл. 221, ал. 1, чл. 222, 
ал.1 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за 
обезщетенията по чл.222, ал.1 от Кодекса на труда за лица, които след 
прекратяване на трудовите правоотношения бъдат наети от същия работодател 
в срока на изпълнение на програмата. 
ВАЖНО: 

o ПРБК включва в своята заявка 100 % от размера на дължимите 
обезщетения от училището, ако са декларирани средни разходи на лице от 
персонала за 2012 г.: 
- за представително и работно облекло - до 350 лв., 
- за допълнително трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба 
№1/04.01.2010 г. - до 650 лв., 
- разходи за награди и други еднократни допълнителни възнаграждения на 
персонала определени с вътрешните правила за работни заплати - до 350 лв. 
Трите условия следва да са изпълнени едновременно. 

o ПРБК включва в своята заявка 50 % от размера на дължимите 
обезщетения от училището, ако e декларирано поне едно от следните условия за 
средни разходи на лице от персонала за 2012 г.: 
- за представително и работно облекло от 350 до 500 лв.; 
- за допълнително трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 
1/04.01.2010 г. – от 650 лв. до 1000 лв.; 
- разход за награди и други еднократни допълнителни възнаграждения на 
персонала определени с вътрешните правила за работни заплати от 350 лв. до 
500 лв. 

планираните разходи за 
2012 г. за работно облекло, 
допълнителните и други 
трудови възнаграждения на 
персонала по чл. 8, ал. 2, т. 
3, както и наградите и 
другите еднократни 
допълнителни 
възнаграждения на 
персонала определени във 
вътрешните правила за 
работни заплати на 
основание чл. 8,ал. 3 от 
Наредба № 1 от 04.01.2010 
г. на министъра на 
образованието, младежта и 
науката за работните 
заплати на персонала в 
звената от системата на 
народната просвета. 
 
 

до 10.05.2012,  
до 10.07.2012, 
 до 10.09.2012 
и до 10.11. 
2012 г. 
Обезщетения, 
основанието 
за които е 
възникнало 
по заповеди 
издадени през 
месеците 
ноември и 
декември на 
2011 г.,се 
включват във 
първия 
формуляр за 
2012 г. 
 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Процедура за 
подбор на проекти 
BG051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома" 
по приоритетна ос 
5: „Социално 
включване и 
насърчаване на 

Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот 
и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или 
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 
За целите на настоящата схема се оказва подкрепа за: 

 Създаване на Звена за услуги в домашна среда  - за разширяване  
дейността на съществуващи домашни социални патронажи. 

 Създаване на Центровете за услуги в домашна среда  - за населените 
места, в които няма развита социална услуга “Домашен социален 

Мин. стойност 80 000 лв. 
Максимална стойност 
250 000 лв. 
 
Не се изисква 
съфинансиране от страна 
на кандидата, но се 
изисква една година след 
приключване на проекта 

За създаване на Звено за 
услуги в домашна среда 
– кандидат е : 
1. Oбщинска структура 
или поделение на 
общината без 
самостоятелна 
правосубектност, 
създадена в 

29.06.2012г., 
16.00 ч. – на 
хартиен 
носител / с 
номерирани, 
подписани и 
подвързани 
документи/ 
или по 
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социалната 
икономика", 
област на 
интервенция 5.1. 
"Подкрепа на 
социалната 
икономика".  
 
ОП „Развитие на 
човешките 
ресурси” 

патронаж”. 
  В Звената или в Центровете за услуги в домашна среда на лица с трайни 

увреждания, вкл. и деца, също и на възрастни хора с ограничения или 
невъзможност за самообслужване ще се предоставят три типа почасови 
услуги в домашна среда : 

 дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална 
насоченост; 

 дейности за социална подкрепа и социално включване и 
 помощ при комунално-битови дейности. 

Допустими проектни дейности: 
1. Подбор и наемане на персонал  (безработни лица на трудоспособна 

възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
или на професионална пенсия за рано пенсиониране)  на трудов договор в 
центровете и звената за услуги в домашна среда. Персоналът  може да включва: 

- персонал за управление на центъра/звеното; като наемането на 
управител се допуска само за центровете; 

- персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. 
2. Обучение на персонала – може да се включи въвеждащо и 

надграждащи обучения за персонала, предоставящ услуги в семейна среда. 
3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители. 
4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се 

лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при 
хранене, при взимане на лекарства, помощ при извършване на 
рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, 
придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение, 
месторабота и др. 

5. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като 
пазаруване, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от 
ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, 
извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с 
продукти на потребителя и др. 

6. Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социално включване на 
обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални 
контакти, придружаване при посещения на културни прояви, помощ при писане 
на писма, заявления и др. и подаването им в съответните институции и др.  

7. Дейности по организация и управление на проекта; 
8. Дейности по информиране и публичност. 

ВАЖНО: 

да продължи 
предоставянето на  
социалните услуги в 
домашна среда.  
 
 

съответствие с 
приложимото 
законодателство и 
предоставяща 
услугата„Домашен 
социален патронаж”  - 
като в този случай 
кандидат е 
съответната община. 
Документацията по 
кандидатстването се 
подписва от 
представляващия 
съответната общинска 
структура и от кмета на 
общината. 
или 
2. Общинска структура 
със самостоятелна 
правосубектност, 
вписана в регистъра на 
Агенция за социално 
подпомагане като 
доставчик на 
социалната 
услуга„Домашен 
социален патронаж” 
преди 29.06.2012 г. 
     
За създаване на Център 
за услуги в домашна 
среда – кандидатът 
може да е общинско 
предприятие, създадено 
по реда на Закона за 
общинска собственост – 
доставчик на социални 
услуги.  
 
Не са допустими 

електронен 
път чрез 
Модула за 
електронни 
услуги на 
Информаци
онна 
система за 
управление 
на 
Структурни
те 
инструмент
и на ЕС в 
България. 
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1.Всички дейности трябва да приключат не по-късно от 31.10.2014 г. Реалната 
дейност на социалните предприятия – центрове/звена за услуги в домашна 
среда е препоръчително да бъде не по-малка от 12 месеца. Месечните 
възнаграждения за персонала в центровете/звената за услуги в домашна среда  
са допустими за плащане със средства на безвъзмездната финансова помощ за 
период до 12 месеца. 
2. В проекта не трябва да се залагат дейности и разходи за оценка на 
потребностите на желаещите да ползват социални услуги в домашна среда, тъй 
като тази дейност ще се извършва от съответната Дирекция „Социално 
подпомагане”. 
4. За предоставяните почасовите услуги потребителите заплащат такси, 
определени от съответната община по реда на Закона за местните данъци и 
такси. На етап кандидатстване е необходимо да се представи 
Наредба/тарифа/инструкция или друг еквивалентен документ на общината, 
указващ размера на таксите и начина на събирането им. Прогнозните приходи 
от такси  се посочват в приложение Б2, но не се включват в общата стойност на 
бюджета. На етап изпълнение на проекта, реалните приходи от такси се отчитат 
и се приспадат от сумата за плащане за съответното междинно или балансово 
плащане. 
5. Допустими са разходи за оборудване и обзавеждане на новосъздадени 
центрове/звена за услуги в домашна среда, които следва да са пряко свързани с 
дейностите по проекта и да не надвишават 10% от допустими разходи по 
правилата на ЕСФ.  
6. На етап кандидатстване се прилага CV на ръководителя на проекта. В случай, 
че в екипа за управление на проекта има лица, които не са служители на 
кандидата, същите могат да бъдат избрани за съответната позиция само след 
провеждане на конкурс или процедура по реда на относимото законодателство. 
7. Не са допустими разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка 
и/или попълване на документите за кандидатстване. 
8.Към документите за кандидатстване се прилага решение на Общинския съвет 
за създаване на звено за услуги в домашна среда, към определен Домашен 
социален патронаж. 

партньорства по 
проекта. Кандидатът 
участва самостоятелно, 
като може да подаде 
само 1 проектно 
предложение. 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ: 
BG161PO001/5-
02/2012 "В 
подкрепа за 

Основната цел 
 Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в 
изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 
2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. 
Конкретни цели: 
 Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови 
инвестиционни проекти (project pipeline) за оперативната програма за 

Максимална сума на 
безвъзмездната 
финансова помощ : 336 
000,00 лв. 
По настоящата покана за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

Кандидат 
Кандидатите могат да 
представят само едно 
проектно предложение 
по настоящата 
процедура.  
 

30 октомври 
2012 г. 
в 16.00 ч. 
местно 
време. 
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следващия 
програмен период" 
Приоритетна ос 5: 
"Техническа 
помощ" 
Операция 
5.3:„Изграждане на 
капацитет на 
бенефициентите на 
ОПРР" 
Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие” 
 

регионално развитие за периода 2014-2020 г. 
 Да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с «готови за 
финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрираните планове за 
градско възстановяване и развитие 
Планираната продължителност на проектите не може да надвишава 18 месеца 
от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. 
По настоящата схема са допустими за финансиране проектни предложения, 
които включват интервенции само в строителните граници на градовете – 
общински центрове. 
Допустими дейности за финансиране по настоящата схема 
(1) изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за 
обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 
2001 г.); 
(2) изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от 
Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на 
потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ (в случай на 
интервенции върху съществуващи сгради) 
(3) изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла 
на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. свързани с изброените по-долу 
области на въздействие 
(4) Дейности за разпространение на информация и публичност 
(5) Одит на проекта 
Всички дейности, които са включени в проектните предложения по 
настоящата процедура за техническа помощ, следва да са пряко свързани с 
подготовката на инвестиционни проекти за: 
1.Градска среда 
 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, 
зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, 
беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на 
обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено 
езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), 
изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други 
елементи от градското обзавеждане; 
 Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за 
пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на 
указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, 
волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови пространства, 
предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място 

помощ не се изисква 
съфинансиране от 
конкретния бенефициент. 
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и др.; 
 Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на 
обществени паркинги встрани от главни улици; 
 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др. 
2. Образователна инфраструктура 
 Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински образователни 
институции – в т.ч и на детски ясли и градини, обединени детски заведения, 
включително спортни салони и прилежащото дворно място; 
 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни 
институции 
3. Културна инфраструктура 
 Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински културни 
институции - културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, опери и 
други обекти, свързани с културния живот; 
 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински културни 
институции 
4. Социална инфраструктура 
 Основен ремонт/реконструкция и изграждане на общински социални 
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други групи в неравностойно положение 
 Основен ремонт/реконструкция и изграждане на подходяща общинска 
инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора - 
дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени 
жилища и др. Изборът на обектите на интервенция следва да бъде 
предварително съгласуван с Министерство на труда и социалната политика и 
УО на ОПРР с оглед гарантиране съгласуваност на политиките. 
 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в социалните институции 

Оперативна 
програма 
“Развитие на 
човешките 
ресурси” 2007-2013 
Схема 
BG051PO001-4.1.05 
“Образователна 
интеграция на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства” 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ има за цел да подпомогне по-
успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от 
етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до 
образование и обучение; засилване на мотивацията за участие в образователния 
процес; допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският 
език не е майчин. 
Ще се финансират следните дейности: 
1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и 
училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта: осигуряване 
на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, 
дидактически материали, образователен софтуер; подходящи за възрастта 
съоръжения и материали за обучение; игри; подобряване състоянието на 
сградния фонд. 

Мин. стойност 50 000 лв. 
Максимална стойност 
390 000 лв. 
Не се изисква 
съфинансиране от страна на 
кандидата. 

Кандидат или партньор 
на училища, детски 
градини, висши 
училища и организации 
с нестопанска цел. 
В случаите, когато 
кандидатът е община, 
тя трябва задължително 
да има за партньор 
училище/-а или детска 
градина/-и. 
Всеки кандидат може да 
подаде само 1 проектно 

Срок: текущ – 
до 09.07.2012г. 
, като 
Договарящия
т орган може 
да спре 
приемането 
на проекти 
при 
изчерпване на 
предвидения 
бюджет на 
операцията. 
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2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски 
училища(вкл.транспортирането им от ромските населени 
места/квартали/махали до училище). 
3.Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес: 
разработване на планове/програми и провеждане на допълнителни занятия с 
деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище; 
допълнителна подготовка на деца от етнически малцинства в детските градини 
за постъпване в първи клас; адаптация на деца в детските градини и училища, за 
които българският език не е майчин, чрез съвместни познавателни дейности с 
деца от други етноси: посещения на театри, музеи, екскурзии и др.; работа с 
родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни 
занятия. 
4.Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност 
на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в 
интеграционна мултикултурна среда: създаване на клубове по интереси;, 
сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на 
културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации: 
изкуства; традиционни занаяти; проучвания, провеждани от деца и ученици, 
свързани с културната им идентичност. 
5.Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо 
пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от 
малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските 
градини, за които българският език не е майчин. 
6.Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в 
мултикултурна среда: допълнителна квалификация на педагогически 
специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна 
среда; обучение на педагогически специалисти, свързани с интерактивни 
билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които 
българският език не е майчин. 
7.Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа 
толерантност в детските градини и училищата.  

предложение. 
Всяка организация 
може да участва като 
партньор в повече от 1 
проект 

 

 


