
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Пет нови договора по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., финансирани чрез Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман 

В края на месец юни 2021г. бяха подписани 5 договора по процедура BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-

Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от 

маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ на обща стойност 556 094,76 лв., като 

безвъзмездната финансова помощ е 100%.   

1. Община Луковит за проект № BG05M2OP001-3.024-0001 - „Мотивация за образование в Луковит“. 

Проектът е на стойност 149 986,99 лв. Проектът предвижда да се създаде духов оркестър и мажоретен състав 

с ученици от всички луковитски училища, партньори по проекта, към Народно читалище "Съзнание 1895" гр. 

Луковит, театрален клуб към ПГСС "С. Румянцев" и клубове "Околен свят" за ученици в начален курс в СУ 

"Алеко Константинов" и НУ "Инж. Вълков". Ще  бъдат закупени духови музикални инструменти  и костюми 

за оркестрантите и за мажоретките, както и дидактически материали за клубове "Околен свят". Предвидени 

са разходи за две летни и една пролетна Академии за изкуство, по време на ваканциите. Проектното 

предложение ще ползва атрактивността на дейностите, предвидени в проекта, като ги насочи към мотивация 

на учениците за намаляване на отсъствията и увеличаване на успеваемостта в училище. 

 

2. Начално училище "Петко Рачов Славейков" град Роман за проект № BG05M2OP001-3.024-0002 –  
„ Ръка за ръка в познанието, изкуството и спорта”.  

Проектът е на стойност 99 260 лв. Чрез проекта ще се изгради система от извънкласни творчески и 
развлекателни дейности за създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете чрез осигуряване 
на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и 
последваща професионална реализация, както и клубна дейност за развитие на уменията на децата в 
областите на изкуствата, науката и спорта, чрез целогодишното им ангажиране включително и в периода на 
ваканциите. Ще се работи за приобщаване на родителите и по-широката общественост към живота на 
училището. Партньори по проекта на НУ "П. Р. Славейков" са Спортен клуб Искър -97 и Основно училище 
"Св.св. Кирил и Методий", с. Камено поле, община Роман. 

 

3. Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Бежаново за проект № BG05M2OP001-3.024-0003 – 

"Моите успехи са и наши успехи" - ефективно участие в образователния процес на маргинализирани групи 

със специален фокус - роми, чрез иновативни форми за качествено образование и устойчиво социално 

включване. 

Проектът е на стойност 82 397,50 лв. Дейностите които ще се финансират са:  

- клуб “Пътешественик“ - обучение по роден край, история, география и природа.  В двора на училището 

ще се направят градинки, поставящи различни страни на Европа, с очертаване на границите, характерни 

исторически забележителности и представяне на филми за забележителностите и езиците на държавите. 

Ще се издадат он-лайн сравочници „Нашите храни", Нашите обичаи“ и "Наши пътувания"– учениците ще 

събират и описват различни характерни истории, обичаи и храни, които научават от родителите си.  

-  клуб „Родители“ за  задълженията и правата на децата, родителите, учителите; представяне на нови 

професии. Родителите ще бъдат подпомогнати да разберат, че образованието е ценност  получена чрез 

възпитаване на детето от най-ранната му възраст. Ще бъдат представени новите професии през следващите 

десетилетия, които изискват висока степен на образованост и функционална грамотност. 

- клуб „Мода“ – за разработване на облекла, съчетаващи характерни мотиви на етническите групи. 

Клубната дейност е насочена към потребностите на децата и учениците да се забавляват с рисуване, 

изрязване, творчество и разучаване на многообразното културното наследство на своя етнос. Ще се 

разглеждат нови професии, които са свързани с модата, изработката на костюми, работата на манекените. 



 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
Ще бъдат представени възможностите, които дават тези ниши в икономиката на малките населени места. 

Ще се направи ревю от проектите на децата на облекла и накити; ще се представят снимки на открити в 

семействата на децата традиционни облекла и накити, разказани за тях от родителите им. Партньор по 

проекта на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Бежаново е Община Луковит. 

 

4. Обединено училище "Неофит Рилски" с. Дерманци за проект № BG05M2OP001-3.024-0004 - "При 

нас е интерсно!" - извънкласни дейности за усвояване на знания и умения на 21 век. 

Проектът е на стойност 142 130,27 лв. Дейностите които ще се финансират са: “Киноателие  за развиване 

на социални и емоционални умения“, клуб „Магията на танца“, клуб „Забавна химия“, Арт ателие „Пъстър 

свят“, Спортен клуб „Шампион“ и клуб по „Екотуризъм и опазване на околната среда“. За учениците в 

клубовете са предвидени  екскурзии, летни лагери и зелено училище. Предвидено е закупуване на 

материали и консумативи за заниманията, оборудване за киноклуба, спортни пособия за футбол и волейбол, 

пособия за рисуване, реактиви и химикали за упражнения по химия. Ще бъдат оборудвани два кабинета - 

киноателие и кабинет по химия, ще бъдат закупени народни носии и аксесоари, които ще се използват при 

участието на учениците в различни училищни и общоселски тържества. Партньори по проекта на ОбУ 

"Неофит Рилски" са НЧ "Христо Ботев -1985 г." с. Дерманци и Община Луковит. 

 

5. Средно училище "Васил Левски" гр. Роман за проект № BG05M2OP001-3.024-0005 - Подобряване 

условията на обучение и достъпа до училищно образование в Средно училище "Васил Левски" гр. Роман.  

Проектът е на стойност 82 320 лв. Ще се финансират комплекс от дейности, услуги и ресурси за 

допълнително изучаване на български език, съхраняване и развиване на културната идентичност, дейности 

по опазване на околната среда, спортни дейности, дейности за придобиване на знания и умения в сферата 

и информационните технологии, дейности, насърчаващи творчески възможности и активното участието на 

родители в образователния процес.  

Партньор по проекта на СУ "Васил Левски" е НЧ "Христо Ботев -1907" град Роман. 

Срокът за изпълнение на всички проекти е 24 месеца. 

 

 

 



 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

          
 

           


