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Оперативна програма:  
«Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-
2020г. 
 

Приоритетна ос: Образователна среда за активно 
социално приобщаване. 
 

Процедура:  
Подкрепа на предучилищното възпитание и 
подготовка на деца в неравностойно положение 
BG05M2OP001-3.001. 
 Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
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БЕНИФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ИСКЪР  
 
 ПАРТНЬОРИ: ДГ “МАРА БАЛЕВА“  ГР. ИСКЪР, 
 ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ С. Д. ЛУКОВИТ ,  
СДРУЖЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И 
ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ“ ГР. ПЛЕВЕН. 
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 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 183 626,00  ЛВ., 

ОТ КОИТО 156 082,10 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО  
И 27 543,90 ЛВ.НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ. 
 

 Срок за изпълнение: 27 месеца. 
 

Начало на проекта: 27.07.2016г. 
 

Край на проекта: 27.10.2018г. 

Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирана 
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 УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА: 201 ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 

ДО 6 ГОДИНИ И 47 РОДИТЕЛИ. 
 
ЦЕЛЕВА ГРУПА:  140 ДЕЦА И 31 РОДИТЕЛИ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА. 
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Обща цел:  
      Прилагане на иновативен модел за образователна 
интеграция на деца от 3 до 6 годишна възраст на 
територията на Община Искър. 
 
Специфични цели:  
 Осигуряване на равен достъп до предучилищната 

подготовка и възпитание чрез формиране на 
позитивна образователна среда. 
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 Въвеждане на иновативни форми на работа с деца и 
родители и повишаване качеството на учебно - 
възпитателния процес в детската градина за успешна 
социализация и образователна интеграция на децата 
от целевата група; 

  Утвърждаване културното многообразие като обща 
ценност и преодоляване на негативни обществени 
нагласи;  

       Възпитание в дух на етническа толерантност ; 
 Засилване на мотивацията и готовността на децата 

и родителите за включване и участие в 
образователния процес. 
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ПОСТИГНАТИ  РЕЗУЛТАТИ 
За Дейност 1 Информиране и публичност: 
-    Поставени 3 бр. информационни табели и 1 банер;  
- Разпространени 300 бр. информационни дипляни и 100 бр. плакати; 
- Разпространени 130 шапки и 130 тениски на деца, участници в дейности по 

проекта; 
- Организирани и проведени 2 информационни срещи; 
- Реализирани 10 публикации в местни медии; 
-  Визуализирана проектна документация; - Информирана общественост; - 

Изграден позитивен имидж на проекта и огласен финансовия принос на ЕС за 
постигане на проектните резултати. 

  

Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

http://www.eufunds.bg/


    
    

  

  
 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 
За Дейност 2 Въвеждане на нови форми за интеркултурно 
образование в детските градини на територията на Община Искър: 
 

 Въведени 5 нови форми на интеркултурно образование.  
Сформирани са 13 клубни групи в които участваха 
общо 199 деца от различни етнически групи, в т. ч. 140 
деца от етническите малцинства. Клубните групи 
работиха по програмата «Знам и мога» разработена и 
изпълнена от педагозите в двете детски градини. 

  подобрена образователната среда в двете детски 
градини – изцяло са обурудвани две помещения  в 
детските градини за работа на клубовете,  закупени 
са материали  и техника  за дейността на клубовете; 
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КЛУБ „ПИНОКИО" - запознаване и практическо овладяване на 
сценични и театрални форми, музиката и танците на различните 
етноси.  
 Проведе се с 1 група деца в гр. Искър с 11 участника .  
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КЛУБ„ПЛАМЪЧЕ"-запознаване, съхранение и практическо овладяване на 
традициите, обичаите и занаятите на различните етноси. Проведе се  се в 2 групи 
съответно с 10 и 11 участника - деца в гр. Искър и 1 група с 13 участника в с. Долни 
Луковит. 
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 КЛУБ "ЗДРАВЕЦ"- формиране на двигателни умения при децата, познавателно 

отношение към двигателните дейности с организиран характер, състезателен дух и 
етническа толерантност; Проведе се в 2 групи в гр. Искър с общо 21 деца- участници и 1 

група с 14 участника в с. Долни Луковит 
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КЛУБ „ГРАДИНКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА "-запознаване на децата от различните етноси с 
местното биоразнообразие, формиране у тях на активно и действено отношение към 
опазването на околната среда Провежда се в общо 4 групи - 2 групи по 10 участника - деца 
в гр. Искър, 1 група с 13 участника- деца в с. Долни Луковит и 1 група с 12 участника- деца в 

с. Писарово  
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КЛУБ“САМИ НА ПЪТЯ" - овладяване от децата от различните етноси на 
правилата за безопасно движение като пешеходци и велосипедисти. 

Проведе се с 1 група с 12 участника в гр. Искър и 1 група с 13 участника в с. 
Долни Луковит, 
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Проведени  са 6 детски хепънинга за популяризиране дейността на клубовете. 
Съхранена е културната идентичност на децата; 
 Повишено е качеството на обучението и са подобрени резултатите от него;  

         Създадени са условия за равен достъп до предучилищна подготовка и 
възпитание 
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

За Дейност 3 Организиране и провеждане на 
съвместни инициативи и мероприятия: 
 
 
Организирано и проведено детско празнично 

състезание «Бързи сръчни и талантливи» със 
114 участника деца и 20 родители. 
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ДЕТСКО ПРАЗНИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ- изложба, спортни игри и 
музикално- театрален пърформънс  06.07.2018г. 
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ЕКСКУРЗИЯ СОФИЯ 

11.05.2018г. 
  

Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

ЕКСКУРЗИЯ  -  СОФИЯ 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

  
 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

  
 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

  
 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

  
 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

ЕКСКУРЗИЯ ДО ГР. ТРОЯН  
18.10.2018г. 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

 

http://www.eufunds.bg/


Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

 

Организирани и проведени 2 Зелени 
училища с по 40 участници деца и 6 
придружители; 
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ПЪРВО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ  

ХОТЕЛ „ВЕЛЕНА“  

С. ВЕЛЧЕВО 

 
21.07.2017-25.07.2017г. 
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ВТОРО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ-  

„ГРИИН ВИЛИДЖ“ С. РИБАРИЦА 

01.07.2018 -05.07.2018г. 
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 Стимулирано е взаимното опознаване на 
децата и възпитанието им в дух на 
толерантност;  
 

Подобрена е в рамките на проекта 
социализацията на общо 201 деца и е 
осигурена образователната интеграция на 
140 деца от етническите малцинства .  

http://www.eufunds.bg/


    
    

  

  
 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

За Дейност 4 Психологическа диагностика на детското 
развитие. Тренинг за формиране на социални умения и 
мотивация за учене при деца от подготвителните групи. 
Училище за родители: 
 
 Повишено е качеството и са подобрени резултатите 

от обучението на децата; 
 

 Проведени 3 специализирани програми за работа с деца 
и родители;  
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 Проведен скриниг и диагностика на ранно 
детско развитие при общо 70 деца от целевата група. 
Изготвени общо 280 индивидуални оценки. 

  

Проектът се  финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

www.eufunds.bg  

    
    

  

  
 

http://www.eufunds.bg/


 Проведен е  Тренинг за формиране на социални умения за  
72 деца от подготвителни групи за  - изграждане на социална и 

емоционална готовност за преход към училищно обучение. 
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ПРОВЕДЕНИ ЧЕТИРИ ИЗНЕСЕНИ ДВУДНЕВНИ СЕМИНАРИ УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ - 

обучения за повишаване на информираността, насърчаване участието им в 
образователния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и 
приемането на различията, с 47  родители. 
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ  
За Дейност 5 Допълнителни занимания по българския език с деца, за 
които българският не е майчин 

 Осигурени равни възможности за включване в 
образователния процес на общо 21 деца; 

  Подпомогната социализацията и адаптацията на 21 
от децата от ромски произход в условията на 
детската градина;  

 Намален е риска за отпадане от детска градина и 
училище;  

 Повишена мотивация на родителите за подкрепа и 
сътрудничество при обучението и възпитанието на 
децата. 
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ПОСТИГНАТИ  РЕЗУЛТАТИ 
За Дейност 6 Организация и управление на проекта: 
 Въведена е и се поддържа система за контрол и отчетност по изпълнение на 

проектните дейности;  
 Изградена управленска структура за изпълнение на проекта - сключени са 2 

трудови договори, издаден а е заповед на Кмета на община Искър за 
формиране на екип.  

 Проведени са регулярни работни срещи и изготвени протоколи от работните 
срещи - 27 бр.;  

 Осъществен вътрешен мониторинг и контрол - 27 комплекта работни листове 
и 23 формуляра от присъствени проверки;  

 Изготвени отчетни доклади за вложен труд на членовете на екипа за 
организация и управление -104 бр.; Изготвена и заведена е първична и 
вторична счетоводна документация; Изготвен и внесен Първи, Втори, Трети и 
Четвърти и Пети междинен отчет. Създаден е архив на проектната 
документация; Осъществен мениджмънт на проектните дейности. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 
Община Искър 

гр. Искър, п.к.5868, ул. „Г. Димитров“ №38 
Телефон: 065162424; факс: 065162196 

емаil: iskar@atlantis.bg 
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