
ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 
ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ 2021 

ГОДИНА 

Настоящата програма е разработена в изпълнение на приетата от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към РЕШЕНИЕ № 396-5(8) от 
29.09.2020 г. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2020 - 2021 година) 

Програмата се реализира в съответствие с принципите в системата на предучилищното и училищното образование: 

1. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и и към
способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

2. равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

4. съхраняване на етнокултурното многообразие;

Всички участници (семейство, детска градина, училище, институции и НПО) в образователния процес - обучение, възпитание и социализация са 
еднакво отговорни и ангажирани за изпълнението на Програмата. 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Гарантиране на достъпа на всяко дете и ученик до качествено образование и подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа 
и социална среда и създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. 

Бюджет на програмата: 32 ОООлв. 



ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Подцел 1: 

Гарантиране равен достъп до качествено образование на децата и учениците от различен етнически произход, деца, ученици и студенти със СОЛ и в 
неравностойно социално положение. 

Подцел 2: 

Осигуряване на подходящи условия за развитие потенциала на всяко дете и ученик чрез разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности и 
осигуряване възможности за пълноценна социална интеграция и насърчаване на професионалната реализация. 

Подцел 3: 

Формиране на подходящ социалнопсихологически климат в образователните общности, основан на взаимно опознаване на основата на културното 
многообразие и общочовешките ценности 

Отговорни институции, 

Подпомагане на деца и ученици от общинските ДГ, Община Варна, НПО, 
Повишен процент на посещаемост на учебни 

I.1 училища и ЦПЛР в неравностойно социално положение за 1 500 общински ДГ, училища и
пълноценно включване в учебния процес ЦПЛР 

занятия, повишена мотивация за учене 

Подпомагане на ученици от държавни училища в 
Община Варна, държавни Повишен процент на посещаемост на учебни 

I.2 неравностойно социално положение за пълноценно 1 000 

включване в учебния процес 
училища и НПО занятия, повишена мотивация за учене 

Община Варна, средни и 
Повишени компетентности и условия за 

I.3 Подпомагане на зрелостници и студенти 2 000 по-добра социализация и лична самооценка. 
висши училища 

Семестриална такса. 

Осигуряване на безплатни учебници, помагала, учебни 
Община Варна, Превенция на отпадането, повишен процент 

I.4 пособия, дидактични и други материали за деца и ученици 1 000 

в неравностойно социално положение 
издателства успеваемост. 



1.5 

I.б

I.7

I.8

I.9

Варненска и 
Великопреславска сsета

"Лятна ваканционна школа при Първо бълга�:. ; училище 5 000 митрополия - фон.� АЯ 

Варна n, § 45 00 „Човек на фокус", Община 
Варна, училища, социални
домове
Община варна, Асоциация

Програма nтеатрална работилница "Усмивка\ § 45 00 5 000 „Човешки права - стъпка
по стъпка", училища

Дейности в изпълнение на ПМС100 Механизъм за Община Варна, 
съвместна работа на институциите по обхващане и Сдружение "Младежки
включване в образователната система на деца и ученици в 10 000 алианс - Варна"; 
задължителна училищна възраст. Реализиране на Сдружение "Милосърдие 
подкрепяща, медиаторска програма в районите на град за теб"- район "Владислав
Варна, § 45 00 Варненчик"

Реализиране на общински дейности, свързани с културата,
занаятите и обичаите на различните етноси с деца и 
ученици със СОП и в неравностойно положение Община Варна, училища,-Православни християнски традиции и цености; -

Заедно пеем и танцуваме; 5 000 детски градини, ЦПЛР и
нпо 

-Подай ръка; 
-Коледни и други традиционни празници на различните
общности.

Провеждане на инициативи за повишаване на интереса на Община Варна, ОПИЦ,
учениците към училищните библиотеки чрез клубни 1 500 общински училища и
дейности и подаряване на детски книги и др. м-ли детски градини

всичко 32 000 лв. 

Разпределение по параграфи 
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Всичко местна дейност 389 

Директор на Дирекция "Образование и младежки дейности"
л 
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Повишени комуникативни умения, превенция 
на отпадането, повишен процент успеваемост

Повишени умения за четене, по-добра
социализация и лична самооценка

Обучение на училищни медиатори; Повишен
процент на посещаване, успеваемост и
задържане учениците в училище.

Повишаване възможностите за 
разбирателство в образователната общност,
придобити нови знания, умения и
компетенции

Повишен интерес към четенето, повишени 
комуникативни умения, променени нагласи


