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ОТ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

ОТНОСНО: Подписване на партньорско споразумение със Сдружение „Младежко 
образование за гражданска активност“ – Смолян, за подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ по Проект №BG05M20P001-3.002-0268  
„Училището - работилница за мечти”, одобрен за финансиране по процедура № 
BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Смолян подкрепи сдружение „Младежко образование за гражданска 
активност“ и IV Основно Училище „Стою Шишков“ при кандидатстването им с общ 
проект „Училището - работилница за мечти”  по процедура № BG05M20P001-3.002 
“Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи 
или получили международна закрила“. Целите на процедурата за безвъзмездна 
финансова помощ са: подобряване на условията за равен достъп до училищно 
образование; засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в 
образователния процес;  повишаване на качеството на образованието в  училищата, в 
които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или 
получили международна закрила; допълнителни занимания с ученици, за които 
българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния 
материал; взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в 
дух на толерантност;създаване на условия за успешна социализация на учениците от 
етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или 
получили международна закрила;  включване на родителите в образователния 
процес;преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 
произход. 

             Проектът "Училището - работилници за мечти" е одобрен за финансиране с 
Решение №801-47/21.1-.2016 г. на Ръководителя на управляващия орган по процедурата 
и ще се изпълнява 26 месеца от Сдружение "Младежко образование за гражданска 
активност", гр. Смолян в партньорство с ОУ "Стою Шишков" и Община Смолян. В 
него пряко ще вземат участие 140 социално слаби ученици от училището-партньор, от 
които 28 са от ромски произход. Съществува проблем с ранното отпадане на децата от 
ромски произход от училище, поради липса на мотивираност на семействата им да ги 



стимулират за продължаване образованието им. Настоящият проект ще приобщи и 
интегрира учениците от ромски произход не само към образователната система, но и 
към живота на общността. Ще допринесе за изграждане на толерантна и развиваща 
среда в училището и в местната общност, за да могат те да развият своите личностни 
потенциали и да се реализират пълноценно. Основните дейности, които са планирани в 
проекта са: допълнително обучение по български език за учениците, за които той не е 
майчин; творчески и спортни дейности; изява на учениците пред местната общност; 
психологическа подкрепа на учениците, които имат потребност; работа с родителите на 
ромските ученици за повишаване на родителските им умения и прозрачно и ефективно 
управление и администриране на проекта. В резултат на изпълнението на проектните 
дейности, ще бъде създадена толерантна и зачитаща различията среда в училището, по-
добри условия за подкрепа за учениците от ромски произход в техните семейства и 
преодоляване на негативните нагласи в местната общност, основани на етнически 
произход. Ще бъдат изградени ефективни партньорски взаимоотношения и 
сътрудничество между тримата партньори, които ще осигурят устойчивост на 
проектните резултати, след финализиране на проекта. Целите на проекта са: 
Основна цел: Да изгради условия за пълноценно развитие на учениците от ромски 
произход за бъдещата им професионална и личностна реализация чрез интегрирането 
им в образователната система; 
Специфични цели: 
1. Да повиши познанията по български език на учениците от целевата група, което ще 
допринесе за по-доброто възприемане и разбиране на учебното съдържание и ще се 
отрази на техните учебни резултати, както и на мотивацията им за продължаване на 
образованието им; 
2. Да въведе творчески дейности, които да развият личностните потенциали на 
учениците от ромски произход, ще съхранят културната им идентичност и ще се 
опознаят по-добре с връстниците си от национално мнозинство, чрез изкуството и 
творчеството;  
3. Да въведе спортни дейности, които да допринесат за взаимното сближаване на 
учениците от целевата група и връстниците им и за възпитаването им в дух на 
толерантност и зачитане на различията; 
4. Да осигури психологическа подкрепа на учениците от ромски произход и на техните 
връстници с потребност от такава, за преодоляване на проявите на агресия и девиантно 
поведение;  
5. Да въвлече родителите в образователния процес и да повиши техните родителски 
знания и умения, с което да подобрят семейната среда, в която учениците от целевата 
група живеят;  
6. Да преодолее негативни обществени нагласи, основани на етнически произход; 
    
        Община Смолян подкрепя изпълнението на проекта, тъй като целите, дейностите и 
планираните резултати са в съответствие с нейните стратегически планове. Процедура 
№ BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ изисква партньорство 
на Общините, като задължително условие за предоставянето на БФП. Прилагаме и 
Проект за „Партньорско споразумение“.  

Одобрения размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 294 786,66 
лева, като цялата финансова отговорност и разходването на средствата ще се носи от 
сдружение „Младежко образование за гражданска активност“, а Община Смолян няма 



пряк финансов ангажимент  не подлежи на евентуални финансови санкции от страна на 
донора. Участието на Община Смолян се изразява в логистична подкрепа и 
предоставяне на помещения за изпълнение на някои от дейностите.  

               Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 2 и чл.61, от ЗМСМА 
предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Общински съвет – Смолян дава съгласие Кмета на Община Смолян да подпише 
партньорско споразумение със сдружение „Младежко образование за гражданска 
активност“ - Смолян и VI Основно Училище „Стою Шишков“ – Смолян за 
реализирането на проект  №BG05M20P001-3.002-0268  „Училището - работилница за 
мечти”, одобрен за финансиране по процедура № BG05M20P001-3.002 “Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“. 

Приложение:  

1. Проект на „Партньорско споразумение“  
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