
СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ 

 

1. Национална програма „Училището-територия на учениците” 

Модул „Ритуализация на училищния живот” 

Наименование на проекта: 

„Личност и общност” /ученическа униформа/ 

Общ бюджет на проекта:                               12 950 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – от 2007 г. до месец март 2008 г. 

 

 

 

2. Национална програма „Училището-територия на учениците” 

Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност” 

Наименование на проекта: 

Празници на изкуствата „Лудогорска пролет” 

Общ бюджет на проекта:                                  5 500 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – от 2007 г. до месец юни 2008 г. 

 

 

 

3. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище” 

Модул „Спорт в училище” 

Наименование на проекта: 

„Външна спортна площадка за волейбол” 

Общ бюджет на проекта:                                 91 055, 91 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – от 2007 г. до месец април 2008 г. 

 

 

 

4. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище” 

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” 

Наименование на проекта: 

„Изграждане на рампи и санитарни помещения” 

Общ бюджет на проекта:                                29 242 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – месец декември 2007 г. 

 

 

 

 

 



5. Проект към Министерството на културата 

Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 

Наименование на проекта: 

„Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 

Общ бюджет на проекта:                                 3 000 лв. 

Донор на проекта - МОМН и Министерство на културата 

Период на изпълнение – от 2007 г. до месец май 2008 г. 

 

 

 

6. Национална програма „Модернизиране на материалната база в училище” 

Модул „Обновяване на учебно-техническо оборудване” 

Наименование на проекта: 

Обновяване на учебно-техническо оборудване 

Общ бюджет на проекта:                                47 000 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – месец август, месец септември 2008 г. 

 

 

 

7. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Модул” Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на 

интеркултурно образование и възпитание” 

Наименование на проекта: 

„Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни” 

Общ бюджет на проекта:                                88 162, 22 лв. 

Донор на проекта - ЕС 

Период на изпълнение –месец октомври 2008 г. до 1.ХІІ.2009 г. 

 

 

 

8. Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа” 

Модул „Ремонт и обзавеждане” 

Общ бюджет на проекта:                                151 500 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – месец ноември 2008 г. – месец януари 2009 г. 

 

 

 

9. Национална програма „Училището-територия на учениците” 

Модул „Ритуализация на училищния живот” 

Наименование на проекта: 

„Личност и общност” /ученическа униформа/ 

Общ бюджет на проекта:                                3 233 лв. 



Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – месец ноември 2008 г.– месец януари 2009 г. 

 

 

 

10. Физическо възпитание и спорт 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – 2008 г. – 2009 г. 

Общ бюджет на проекта:                              1 488 лв. 

 

 

 

11. Национална програма „училището-територия на учениците” 

Модул „Ритуализация на училищния живот” 

Наименование на проекта: 

„Изработване на училищна униформа" 

Общ бюджет на проекта:                                11 280 лв. 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – месец ноември-декември 2009 г. 

 

 

 

12. Физическо възпитание и спорт 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – 2009 г. 

Общ бюджет на проекта:                              1 328 лв. 

 

 

 

13. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

Модул: ИКТ в образованието 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – 2009 г. 

Общ бюджет на проекта:                              4 419,93 лв. 

 

 

 

14. Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа” 

Модул: Средищни училища 

Столово хранене на учениците 

Период на изпълнение – 2009 г. 

Общ бюджет на проекта:                              22 468 лв. 

 

 



15. Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа” 

Модул: Подмяна на дограма с PVC 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – 2010 г. 

Общ бюджет на проекта:                              46 000 лв. 

 

 

 

16. Национална програма „С грижа за всеки ученик” 

Модул: "Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото" 

Донор на проекта - МОМН 

Период на изпълнение – месец януари-март 2010 г. 

Общ бюджет на проекта:                              1 150 лв. 

 

 

 

17. Проект BG051PO001-4.01.07 „Включващо обучение“ 

Период на изпълнение – 01.10.2012 г. – 31.12.2015 г. 

Общ бюджет на проекта:                              162 042, 11 лв. 

 

 

 

18. Проект BG051PO001-3.003-001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ 

Период на изпълнение – 01.02.2016 г. – 31.12.2017 г. 

Общ бюджет на проекта:                              128 074, 25 лв. 

 

 

 

19. Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в 

средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ 

Период на изпълнение – 01.01.2012 г. – 31.12.2015 г. 

Общ бюджет на проекта:                              369 430, 14 лв. 

 

 

 

20. Проект BG05М2ОР001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование“ 

Период на изпълнение – 01.12.2016 г. – 31.12.2017 г. 

Общ бюджет на проекта:                              12 479, 63 лв. 

 

 

 

 

 



21. Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за участие чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности „ Твоят час“ 

Период на изпълнение – 01.12.2016 г. – 31.03.2018 г. 

Общ бюджет на проекта:                              54 236, 75 лв. 

 

 

 

22. Национална програма „ИКТ в училище“ 

2014 г. – 260. 00 лв. 

2015 г. – 356. 00 лв. 

2016 г. – 582. 00 лв. 

2017 г. – 216. 00 лв. 

 

 

 

23. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ 

2016 г. – 2 963 лв. 

2017 г. – 2 340 лв. 

 

 

 

24. Национална програма „На училище без отсъствия“ 

Мярка „Без свободен час“ 

2013 г. – 2 262 лв. 

2014 г. – 2 698 лв. 

2015 г. – 2 925 лв. 

2016 г. – 3 413 лв. 

2017 г. – 2 592 лв. 

 

 

 

25. Проект за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта 

в училище 

2014 г. – 1 590 лв. 

2015 г. – 1 641 лв. 

2016 г. – 1 815 лв. 

2017 г. – 1 887 лв. 

 

 

 

 

Обща стойност на проектите : 1 273 609, 94 лв. 


