
                           

 

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0036 „Община Никола Козлево за равен 

достъп до социално-икономическа  интеграция и образование“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“/BG05M9OP001-2.018-0036/  и Оперативна програма „Наука 

и образование за интелектуален растеж“/BG05M9OP001-2.018-0036-

2014BG05M2OP001/. 

 

 

Наименование на процедура:  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 

 

 

За контакти: Община Никола Козлево, адрес: с. Никола Козлево, пл. 

„23-ти Септември“ № 5, тел. 05328 2002,  

e-mail: pr_obankozlevo@abv.bg 
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ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001 “Община 

Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция 

и образование“ 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Реализиране на цялостна визия за създаване на траен 

модел за сътрудничество с участието на всички институции на 

територията на Община Никола Козлево с цел изпълнение на 

комплексни мерки и прилагането на интегриран подход за повишаване 

качеството на живот, социалното включване и намаляване на 

бедността, осигуряване на достъп до образование и обучение и 

постигане на трайна интеграция на най-маргинализираните общности, 

вкл. ромите. 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 243 680.73 лв., ОТ КОИТО 207 128.62 ЛВ. 

ЕВРОПЕЙСКО И 36 552.11 ЛВ. НАЦИОНАЛНО  

СЪФИНАНСИРАНЕ. 

НАЧАЛО: 06.03.2019 г. 

КРАЙ: 06.11.2020 г. 
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Дейност № 1: Допълнително обучение по български език за децата 

и учениците от начален етап на обучение, за които българският 

език не е майчин: 

Организация отговорна за изпълнението на дейността: 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред 

учениците от начален етап, за които българският език не е майчин. Този 

дефицит е предпоставка за редица други проблеми – затруднена 

комуникация и социализация, невъзможност да бъде усвоен 

преподавания материал и повишен риск от преждевременно напускане 

или отпадане на ученици от образователната система. С цел 

преодоляване на тези рискове, проектът предвижда в допълнителни 

обучения по български език да бъдат включени деца от общинските 

детски градини и ученици от начален етап на обучение от целевата 

група във всички пет училища територията на Община Никола Козлево. 

 

 

 

 

Дейност № 2: Подкрепа на ученици от етническите малцинства за 

продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно 

завършване на средно образование:  

 

Организация отговорна за изпълнението на дейността  

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО  

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" 
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Основната цел на тази дейност е да се ограничи тенденцията за отказ на 

ромските младежи от средно образование и да се разшири обхватът им, 

особено на ромските девойки, в средното училище, като се създадат 

предпоставки и за увеличаване на броя на ромските студенти. 

Предвижда се в рамките на дейността да се приложи комплексен 

подход за оказване на подкрепа на ромски ученици в средното 

образование,  включваща индивидуална и групова работа, въвеждане 

на практиката на ученици- наставници и осигуряване при 

необходимост на материална подкрепа за закупуване на комплекти 

учебници и помагала. Основен момент в изпълнението на дейността е 

подходът на  индивидуалното менторство. 

 
 

Дейност № 3: Работа с родителите от етническите малцинства /  

Работа с ромските родители / Активизиране и овластяване на 

родителите.: 

 

Организация отговорна за изпълнението на дейността  

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО  

СДРУЖЕНИЕ "ЦМДТ АМАЛИПЕ"" 

 

Цел на дейността е родителската общност да участва реално във 

вземането на управленски решения и да се повиши капацитета на 

Обществените съвети съгласно изискванията на Закона за 

предучилищното и училищното образование. В дейността ще участват 

родители от всички етноси – българи, турци и роми, което е важно 

условие за запазването на етнически смесения характер на 

образователните институции в общината. 
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