
Проект BG05M2OP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

образование“ 

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи,  

включително: допълнително обучение по български език в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на 

Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на 

българския книжовен език.  

 

Дейност 2.1. „Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по 

реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, 

целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за 

отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ 

(еднократни помощи)“. 

 



Проект "Квалификация за 

професионално развитие на 

педагогическите специалисти" 

 BG05M2OP001-2.010-0001  

 

  Дейност 2.  „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в 

процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, 

включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и 

четвърта професионално-квалификационна степен“ 

Национална програма 

„Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното 

образование“  

Цел: Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в 

системата на предучилищното и училищното образование, достъп до 

съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на 

иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за 

обучение на педагогическите специалисти за ползването им. 



Национална програма   „Оптимизиране на 

 вътрешната структура на персонала“ 

Цел:  Повишаване  ефективността  на  разходите  на,  детските  

градини чрез оптимизиране на вътрешната структура. Чрез  

него се предоставят допълнителни средства за изплащане на 

обезщетения на персонала при  намаляване на числеността на  

персонала поради  промяна в структурата и състава му, както и 

обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго 

основание. 

Проект за предоставяне на средства за подпомагане 

на физическото възпитание и спорта по 

постановление № 129 на МС 

.         Основните цели на проекта са: 

         1. Подобряване на здравния статус, физическата и психическата 

дееспособност на децата и създаване на мотивация от ранна детска 

възраст за участие в спортни занимания. 

         2. Формиране на трайни навици за водене на здравословен начин на 

живот чрез активно спортуване. 

         3. Ефективно използване на създадената материална база в групите 

на детската градина  и обогатяването й с нови уреди и пособия. 

 



Национална програма „Училищно мляко“ 

Национална програма „Училищно мляко“ 

 Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за 

детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и 

финансово подпомагане от ЕС. 

 Цели: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето 

на децата във възрастта в която се формират хранителните им навици.  

Национална програма „Училищен плод“ 

Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, 

финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова подкрепа от ЕС. 

 Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно 

увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във 

възрастта когато се оформят хранителните им навици. 


