ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА №: BG05М2ОP001-3.015
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: "МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря"“
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Основно училище
"Христо Ботев"

Чрез проект "Дайте обич за света на децата", ОУ "Христо Ботев", с. Паничери и партньорът Община
Хисаря планират да приложат доказано успешни принципи и подходи за образователна
интеграция и реинтеграция на минимум 53 ученици от маргинализираните групи, включително и
роми и техните родители, като ги включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на
обучение. Проектното предложение включва дейности,чиято основна цел е подкрепа за социално
включване на минимум 53 ученици от допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до
качествено училищно образование и 8 ученици, които не са нейни представители с цел постигане
на интеграционен ефект от изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат
предложените допълнителни форми за обучение в Школа "Млад артист", Клуб "Млад кулинар",
BG05M20P001-3.015-0001Школа "Приложна информатика", Клуб"Млад турист", Клуб "Арт академия", Школа "Плуване и
С01
водни игри", участие в 17 празника на училището, участие в 7 съвместни изяви в други
„Дайте обич за света на
образователни институции и общински празници, организирани 8 обучителни посещения, което ще
децата”
подобри достъпа до училищното образование на територията на МИГ Хисаря. По проекта се
предвижда създаване на привлекателна образователна среда чрез закупуване на оборудване,
обзавеждане, материали, консумативи, хранене и транспорт.В рамките на проектните дейности е
заложена и работа с родителите на учениците от маргинализираните групи, включително и роми за
да бъде намален броят на необхванатите от образователната система ученици, на отпадащите от
училище и преждевременно напусналите училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията
на настоящия проект главна роля заема партньорството и включването на всички ангажирани
страни, други образователни институции, на територията на МИГ Хисаря, родители, педагози,
експерти, представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

99 260,80

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

Детска градина
"Слънце"

Чрез проект "Децата правят света красив с песни и танци", ДГ "Слънце" и партньорът Община
Хисаря планират да приложат доказано успешни принципи и подходи за образователна
интеграция и реинтеграция на минимум 6 деца от маргинализираните групи, включително и роми
и техните родители, като ги включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на
обучение. Проектното предложение включва дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално
включване на минимум 6 деца от допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до
качествено предучилищно образование и 18 деца, които не са нейни представители с цел
постигане на интеграционен ефект от изпълнението на проектните дейности. Основна част от
BG05M20P001-3.015-0002- проекта заемат предложените допълнителни форми за обучение - Клуб "В царството на спорта",
С01
Клуб "В царството на приказките", Клуб "Танцова палитра", Клуб "Уча правилата за БДП", участие в
„Децата правят света
14 празника на ДГ "Слънце", участие в 32 съвместни изяви в други образователни институции и
красив с песни и танци” общински празници, което ще подобри достъпа до предучилищното образование на територията
на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на привлекателна образователна среда в ДГ
"Слънце" чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали, консумативи. В рамките на
проектните дейности е заложена и работа с родителите на децата от маргинализираните
групи,включително и роми, за да бъде намален броят на необхванатите от образователната
система деца, на отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище на територията
на МИГ Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна роля заема партньорството и
включването на всички ангажирани страни, други образователни институции, на територията на
МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти, представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

68 968,00
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Община Хисаря

България
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16.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА №: BG05М2ОP001-3.015
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: "МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря"“

Детска градина
"Пинокио"

Детска градина
"Дъга"

Чрез проект "Светът е по-прекрасен, защото има детски песни и смях", ДГ "Пинокио" и партньорът
Община Хисаря планират да приложат доказано успешни принципи и подходи за образователна
интеграция и реинтеграция на минимум 4 деца от маргинализираните групи, включително и роми
и техните родители, като ги включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на
обучение. Проектното предложение включва дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално
включване на минимум 4 деца от допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до
качествено предучилищно образование и 31 деца, които не са нейни представители с цел
постигане на интеграционен ефект от изпълнението на проектните дейности. Основна част от
BG05M20P001-3.015-0003проекта заемат предложените допълнителни форми за обучение - Клуб "Малък ботаник", Клуб
С01
"Мажоретки", Клуб "Спазвам правилата" и Школа "Млад спортист", участие в 2 празника на ДГ
„Светът е по"Пинокио", участие в 18 съвместни изяви в други образователни институции и общински празници
прекрасен,защото има
и участие в 2 еднодневни мероприятия, което ще подобри достъпа до предучилищното
детски песни и смях”
образование на територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на привлекателна
образователна среда в ДГ "Пинокио" чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали,
консумативи. В рамките на проектните дейности е заложена и работа с родителите на децата от
маргинализираните групи, включително и роми за да бъде намален броят на необхванатите от
образователната система деца, на отпадащите от училище и преждевременно напусналите
училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна роля заема
партньорството и включването на всички ангажирани страни, други образователни институции, на
територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти, представители на обществеността.

Чрез проект "Светът е детска усмивка и радост", ДГ "Дъга" и партньорът Община Хисаря планират
да приложат доказано успешни принципи и подходи за образователна интеграция и реинтеграция
на минимум 15 деца от маргинализираните групи, включително и роми и техните родители, като ги
включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на обучение. Проектното предложение
включва дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално включване на минимум 15 деца от
допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до качествено предучилищно
образование и 16 деца, които не са нейни представители с цел постигане на интеграционен ефект
от изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат предложените
допълнителни форми за обучение - Клуб "Фолклорна въртележка", Клуб "Спорт и туризъм", Клуб
BG05M20P001-3.015-0004- "Лудории за умници" и Лятна академия "Светът около нас, реален и фантазен", участие в 10 изяви
С01
на децата в ДГ "Дъга", участие в 10 съвместни изяви в други образователни институции и общински
„Светът е детска усмивка и празници, 8 образователни посещения извън детската градина, което ще подобри достъпа до
радост”
предучилищното образование на територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване
на привлекателна образователна среда в ДГ "Дъга" чрез закупуване на оборудване, обзавеждане,
материали, консумативи. В рамките на проектните дейности е заложена и работа с родителите на
децата от маргинализираните групи, включително и роми, за да бъде намален броят на
необхванатите от образователната система деца, на отпадащите от училище и преждевременно
напусналите училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна
роля заема партньорството и включването на всички ангажирани страни – Община Хисаря, други
образователни институции,на територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти,
представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

66 208,00

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

14.06.2021 г.
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България
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16.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА №: BG05М2ОP001-3.015
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: "МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря"“

Чрез проект "Светът е чудесен с децата ни", ОУ "Климент Охридски" и партньорът Община Хисаря
планират да приложат доказано успешни мерки за образователна интеграция и реинтеграция на
минимум 45 ученици от маргинализираните групи,включително и роми и техните родители, като ги
включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на обучение. Проектното предложение
включва дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално включване на минимум 45 ученици
от допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до качествено училищно образование и
31 ученици, които не са нейни представители с цел постигане на интеграционен ефект от
изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат предложените
допълнителни форми за обучение в Клуб "Млад програмист", Клуб "Народни танци", Клуб
BG05M20P001-3.015-0005"Мажоретен състав", Клуб "С грижа към природата", Клуб "Родолюбие", Школа "Плувни спортове",
Основно училище
С01
участие в 4 празника на училището, участие в 12 училищни общински празници, 12 викторини и 16
"Климент Охридски" „Светът е чудесен с децата
състезания с ученици от други образователни институции, което ще подобри достъпа до
ни”
училищното образование на територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на
привлекателна образователна среда чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали,
консумативи, хранене и транспорт. В рамките на проектните дейности е заложена и работа с
родителите на учениците от маргинализираните групи, включително и роми за да бъде намален
броят на необхванатите от образователната система ученици, на отпадащите от училище и
преждевременно напусналите училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на
настоящия проект главна роля заема партньорството и включването на всички ангажирани страни,
други образователни институции, на територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти,
представители на обществеността.

Основно училище
"Васил Левски"

Чрез проект "Мечтите, надеждите и вярата са за доброто на децата", ОУ "Васил Левски" и
партньорът Община Хисаря планират да приложат доказано успешни принципи и подходи за
образователна интеграция и реинтеграция на минимум 9 ученици от маргинализираните групи,
включително и роми и техните родители, като ги включат в допълнителни занимания и
нестандартни форми на обучение. Проектното предложение включва дейности, чиято основна цел
е подкрепа за социално включване на минимум 9 ученици от допустимата целева група чрез
подобряване достъпа им до качествено училищно образование и 87 ученици,които не са нейни
представители с цел постигане на интеграционен ефект от изпълнението на проектните
BG05M20P001-3.015-0006- дейности.Основна част от проекта заемат предложените допълнителни форми за обучение в
С01
Школа "Музика и танци", Школа "Забавна информатика", Школа "Плуване и водни игри", Клуб
„Мечтите, надеждите и "Приложни изкуства", участие в 8 празника, 4 онлайн състезания, 4 спортни турнира, 4 изложби в
вярата са за доброто на други образователни институции, което ще подобри достъпа до училищното образование на
децата”
територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на привлекателна образователна
среда чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали, консумативи, хранене и
транспорт, които ще повишат качеството на училищното образование на територията на МИГ
Хисаря. В рамките на проектните дейности е заложена и работа с родителите на учениците от
маргинализираните групи, включително и роми за да бъде намален броят на необхванатите от
образователната система ученици, на отпадащите от училище и преждевременно напусналите
училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна роля заема
партньорството и включването на всички ангажирани страни, други образователни институции, на
територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти, представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

99 072,00

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

97 896,00

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА №: BG05М2ОP001-3.015
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: "МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря"“

Чрез проект "Деца играят, пеят и танцуват", СУ "Христо Смирненски" и партньорът Община Хисаря
планират да приложат доказано успешни мерки за образователна интеграция и реинтеграция на
минимум 52 ученици от маргинализираните групи, включително и роми и техните родители, като
ги включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на обучение. Проектното
предложение включва дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално включване на
минимум 52 ученици от допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до качествено
училищно образование и 53 ученици, които не са нейни представители с цел постигане на
интеграционен ефект от изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат
BG05M20P001-3.015-0007- предложените допълнителни форми за обучение в иновативните за СУ "Христо Смирненски" Средно училище
С01
танцова, театрална и спортна школа Участието на 110 ученици в 8 училищни и общински празници
"Христо Смирненски"
„Деца играят, пеят и
и 8 спортни турнира в други образователни институции, значително подобри достъпа до
танцуват”
училищното образование на територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на
привлекателна образователна среда чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали,
консумативи, хранене и транспорт. В рамките на проектните дейности е заложена и работа с
родителите на учениците от маргинализираните групи, включително и роми за да бъде намален
броят на необхванатите от образователната система ученици, на отпадащите от училище и
преждевременно напусналите училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на
настоящия проект главна роля заема партньорството и включването на всички ангажирани страни,
други образователни институции, на територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти,
представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

95 104,00

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

Чрез проект "Децата са ключа на живота", Обединено училище "Христо Ботев" и партньорът
Община Хисаря планират да приложат доказано успешни принципи и подходи за образователна
интеграция и реинтеграция на минимум 78 ученици от маргинализираните групи, включително и
роми и техните родители, като ги включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на
обучение. Проектното предложение включва дейности,чиято основна цел е подкрепа за социално
включване на минимум 78 ученици от допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до
качествено училищно образование и 14 ученици, които не са нейни представители с цел постигане
на интеграционен ефект от изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат
BG05M20P001-3.015-0008- предложените допълнителни форми за обучение в Клуб "Народни танци", футболен, баскетболен и
Обединено училище
С01
плувен клуб, участие в 4 празника на училището, участие в 4 училищни и междуучилищни спортни
"Христо Ботев"
„Децата са ключа на
турнира с ученици от други образователни институции, което ще подобри достъпа до училищното
живота”
образование на територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на привлекателна
образователна среда чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали, консумативи,
хранене и транспорт. В рамките на проектните дейности е заложена и работа с родителите на
учениците от маргинализираните групи, включително и роми за да бъде намален броят на
необхванатите от образователната система ученици, на отпадащите от училище и преждевременно
напусналите училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна
роля заема партньорството и включването на всички ангажирани страни,други образователни
институции,на територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти, представители на
обществеността.

16.06.2021 г.

16.06.2023 г.

84 091,20

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА №: BG05М2ОP001-3.015
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: "МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря"“

Детска градина
"Мечо Пух"

Чрез проект "С обич и любов за децата ни", ДГ "Мечо Пух" и партньорите планират да приложат
доказано успешни принципи и подходи за образователна интеграция и реинтеграция на минимум
16 деца от маргинализираните групи, включително и роми и техните родители, като ги включат в
допълнителни занимания и нестандартни форми на обучение. Проектното предложение включва
дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално включване на минимум 16 деца от
допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до качествено предучилищно
образование и 74 деца, които не са нейни представители с цел постигане на интеграционен ефект
от изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат допълнителните форми
за обучение Клуб "Малки арт творци", Клуб "В света на приказните герои" и Клуб "Аз съм българче"
BG05M20P001-3.015-0009в направления изкуство, театър и история, както провеждането на 22 съвместни изяви и публични
С01
мероприятия, което ще подобри достъпа до предучилищното образование на територията на МИГ
„С обич и любов за децата
Хисаря. По проекта се предвижда създаване на привлекателна образователна среда в ДГ "Мечо
ни”
Пух" и партньорите ДГ "Пинокио" и ДГ "Дъга" чрез закупуване на оборудване, обзавеждане,
материали, консумативи, пътни разходи за добрата работа на планираните клубни дейности, които
ще повишат качеството на предучилищното образование на територията на МИГ Хисаря. В рамките
на проектните дейности е заложена и работа с родителите на децата от маргинализираните групи,
включително и роми, за да бъде намален броят на необхванатите от образователната система
деца, на отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище на територията на МИГ
Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна роля заема партньорството и включването на
всички ангажирани страни – Община Хисаря, други образователни институции, на територията на
МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти, представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

67 324,00

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

Община Хисаря

Чрез проект "Детски усмивки" Община Хисаря като кандидат и ДГ "Чайка" като партньор планират
да приложат доказано успешни принципи и подходи за образователна интеграция и реинтеграция
на минимум 10 деца от маргинализираните групи, включително и роми и техните родители като ги
включат в допълнителни занимания и нестандартни форми на обучение. Проектното предложение
включва дейности, чиято основна цел е подкрепа за социално включване на минимум 10 деца от
допустимата целева група чрез подобряване достъпа им до качествено предучилищно
образование и 8 деца, които не са нейни представители с цел постигане на интеграционен ефект от
изпълнението на проектните дейности. Основна част от проекта заемат предложените
допълнителни форми за обучение - Клуб "Фолклорна въртележка", Клуб "Спорт и туризъм", Клуб
BG05M20P001-3.015-0010- "Лудории за умници" и Лятна академия "Светът около нас, реален и фантазен", участие в 10 изяви
С01
на децата, участие в 10 съвместни изяви в други образователни институции и общински празници,
„Детски усмивки”
8 образователни посещения, което ще подобри достъпа до предучилищното образование на
територията на МИГ Хисаря. По проекта се предвижда създаване на привлекателна образователна
среда в ДГ „Чайка“ чрез закупуване на оборудване, обзавеждане, материали, консумативи. В
рамките на проектните дейности е заложена и работа с родителите на децата от
маргинализираните групи, включително и роми за да бъде намален броят на необхванатите от
образователната система деца, на отпадащите от училище и преждевременно напусналите
училище на територията на МИГ Хисаря. В реализацията на настоящия проект главна роля заема
партньорството и включването на всички ангажирани страни – Община Хисаря, други
образователни институции, на територията на МИГ Хисаря, родители, педагози, експерти,
представители на обществеността.

14.06.2021 г.

14.06.2023 г.

67 758,00

85%

Община Хисаря

България

110

16.06.2021 г.

