
 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.” 

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 3, „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“ , подкрепена от Европейският социален фонд,  

 

BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ –Уча се, за да сполуча”, чрез водено от общностите местно 

развитие за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.008-0003 с 

 

 наименование „Насърчаване на социалната и образователна 

интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община 

Ситово чрез подобряване достъпа до качествено образование“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На 26.07.2020 г. се сключи Договор между Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Община 

Ситово и СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за отпускане 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 3 

„Образователна среда за активно и социално приобщаване“, BG05M2OP001-

3.008 „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  - „Уча се, за да 

сполуча“ , чрез Водено от общностите местно развитие на изпълнение на проект 

BG05M2OP001-3.008-0003 с наименование „Насърчаване на социалната и 

образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в 

община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“ 

съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове на 

Европейския съюз, на стойност 184 922.67 лв. Партньори по проекта са Община 

Ситово, ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица, ОУ „Стефан Караджа“, с.Искра и 

„Професионална гимназия по селско стопанство“, с.Ситово. 

Целта на проекта е насочена към подобряване на достъпа до качествено 

образование и насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и 

ученици от маргинализирани групи, включително роми, намаляване на дела на 

ранно отпадналите от училищно образование и повишаване на образователният 

статус, чрез обновяване и модернизиране на обзавеждането и оборудването, от 

които се нуждае училищата. Това ще се постигне, чрез осигуряване на 

консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни, ИКТ дейности, 

техника за спортни дейности и подобряването на материално-битовите условия в 

училищата. Ще бъдат модернизирани и обновени компютърните зали и ще бъдат 

дигитализирани класните стаи, което е съвременния метод за приобщаване и 

активна работа с децата от маргинализирани и малцинствени групи като 

тенденцията на развитие на извънкласни дейности подпомогне с допълнителна 

квалификация, като превенция на агресията. 

 


