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Проектът ще надгради резултатите по операции по ОПРЧР - 

„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо 

прилагане на интеркултурно образование и възпитание”, 

„Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в 

образователната система” и „Образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства“,както и новите операции 

по ОПНОИР - „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“.Процедурата отчита резултатите по проект 

"Твоят час" и допълва изпълнението на национални програми:„Без 

свободен час“;„С грижа за всеки ученик”,и допълнителното 

обучение по български език, финансирано от държавния бюджет за 

работа с ученици от уязвими групи. За извършване на подбор на 

училищата,които ще бъдат включени в проекта,Министерството на 

образованието и науката разработи Методология за определяне 

броя на училищата с по-ниска концентрация на ученици от уязвими 

групи, които да участват в изпълнението на дейностите по проекта. 

От общо идентифицираните при стартиране на проекта 1670 

училища, 920 са с висока концентрация на ученици от уязвими 

групи по Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на ПУО. Методологията ще позволява веднъж годишно 

да се актуализира списъка на училищата.Училищата, включени в 

проекта, се утвърждават със заповед на Министъра на 

образованието и науката. За целите на изпълнението на проекта 

конкретният бенефициент ще използва информационна система за 

управление и отчитане. 

28.2.2019                   

(дата на 

сключване на 

договора)        

Срокът за изпълнение 

на проекта е 30 

(тридесет) месеца, 

считано от датата на 

сключване на договора, 

но не по-късно от 

31.12.2022

127 759 359.94 85% На 

територията 

на България

България 28.2.2019                   

(дата на 

сключване на 

договора)        
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