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ИНФОРМАЦИЯ 

 

На сайта на Министерство на образованието и науката в раздел „Програми и 

проекти“ е публикувана Национална програма „С грижа за всеки ученик“, приета с 

РМС №221от 23 април 2014 г.  

Програмата обхваща четири модула: 

 Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“; 

 Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните 

групи“; 

 Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния 

етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им 

по общообразователна подготовка"; 

 Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от 

прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на 

постиженията им по общообразователна подготовка". 

 

Общата цел на Националната програма е: „Повишаване качеството на 

образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното 

развитие на децата и учениците според индивидуалните и образователните им 

потребности“. 

Бенефициенти по Националната програма магат да бъдат: 

 

 По Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“ -  всички български училища, чиито ученици през учебната 

2013/2014 г. са участвали в националния кръг на олимпиадите по български език и 

литература, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански 

език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, 

математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и 

икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на 
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околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане, както и на 

интердисциплинарната олимпиада за начален етап на образование. 

 

 По модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните 

групи“, модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния 

етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“, Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на 

учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на 

нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – Общински и 

държавни детски градини и училища, получили покана чрез регионалните 

инспекторати по образованието. 

В срок до 15 юли 2014 г. училищата трябва да подготвят проектните 

предложения в съответствие с реквизитите на приложените формуляри, да ги подредят 

в папки и ги изпратят за оценка в регионалния инспекторат по образованието на 

хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис. 

Старши експерти, които съдействат при разработването на проектните 

предложения, координират и контролират изпълнението на дейностите по 

Националната програма по модули са:  

1. Десислава Колева, ст. експерт по български език и литература – Модул 1; 

2. Винка Стоименова, ст. експерт за квалификация на педагогическите кадри – 

Модул 2; 

3. Мая Стойчева, ст. експерт по природни науки и екология – Модул 3 и Модул 4. 

За контакти: 

1. Десислава Колева – тел. 0879992903; електронен адрес: d.b.koleva@abv.bg  

2. Винка Стоименова – тел. 0885322916; електронен адрес: v.s.stoimenova@abv.bg  

3. Мая Стойчева – тел. 0879992902;  електронен адрес: m.l.stoycheva@abv.bg  
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