
 

                   
 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

1 

 

 

 

 

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. 

 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения по 

Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на 

подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони“. 

 

Основната цел на мярката от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е подкрепа за социално 

включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа 

им до качествено образование.  

 

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на образователните услуги и 

подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни 

маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и 

бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна 

закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони. 

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа 

на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите 

местно развитие. 
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Процедурата е във връзка с изпълнението на: 

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“. 

Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на 

маргинализираните общности като например ромите.  

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната 

система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми. 

Операция: „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени 

места и в труднодостъпните райони“ 

  

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен. 

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са: 

✓ Община Радомир; 

✓ Община Земен; 

✓ Детски градини; 

✓ Училища. 

 

Допустими партньори по настоящата процедура са: 

✓ Община Радомир; 

✓ Община Земен; 

✓ Детски градини; 

✓ Училища; 

✓ Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Допустими преки дейности: 

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от 

маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски 

градини и училища, в които има подготвителни групи): 

✓ привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и 

помощник-учители за работа с деца от тези групи; 

✓ допълнително обучение по български език за децата, за които българският език 

не е майчин; 

✓ взаимодействие с родители; 
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✓ допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от 

маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци); 

✓ подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, 

включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни 

продукти; 

✓ осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния 

или общинския бюджет; 

✓ други дейности, включени в общински програми със сходен характер. 

 

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици 

от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното 

образование: 

✓ осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно); 

✓ осигуряване на хранене в професионалните гимназии; 

✓ осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и 

обратно1; 

✓ закупуването на учебници, учебни пособия и материали; 

✓ допълнително обучение за ученици с образователни затруднения; 

✓ подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и 

ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални 

гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за 

провеждане на практическо обучение; 

✓ допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от 

маргинализирани групи (включително през лятото); 

✓ провеждане на информационни кампании за включване в системата на 

професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните 

групи. 

 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на 

процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали 

системата: 

✓ допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности; 

✓ привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и 

помощник-учители за работа с ученици от тези групи; 

✓ взаимодействие с родители; 

✓ допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от 

маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието 

и за предотвратяване на преждевременното им напускане); 

✓ хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия; 

✓ подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително 

закупуване на ИКТ; 

✓ други дейности, включени в общински програми със сходен характер. 

 
1 Дейностите ще се изпълняват, когато това не е финансирано от националния или общинския бюджет. 
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4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от 

маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни 

образователни институции на територията на населеното място чрез 

допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци). 

 

Допустими непреки дейности: 

✓ Организация и управление на проекта, към които се включват и 

задължителните дейности за информация и комуникация. 

 

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв. 

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв. 

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв. 

 

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет 

адреси: https://еumis2020.government.bg, http://www.migradomir.org/ и 

http://www.opnoir.bg/ 

 

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е удължен до 29.06.2020 

г. 17.30 часа. 

 

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите могат да задават допълнителни 

въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици 

преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията следва да се 

дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. 

Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за 

кандидатстване. 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща - 

mig.radomir@gmail.com, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти. 

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на 

МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/  и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от 

https://еumis2020.government.bg/
http://www.migradomir.org/
http://www.opnoir.bg/
mailto:mig.radomir@gmail.com
http://www.migradomir.org/
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получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за 

кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по 

телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от 

кандидатите по процедурата въпроси. 

 

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва 

да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 

2020) - https://eumis2020.government.bg 

https://eumis2020.government.bg/

