
Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове.  

    
Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно 
предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от  
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е 
Министерството на образованието и науката.   

Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.  

Основната цел на проекта е насочена към:   

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно 

образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене 

за повторно включване в образователната система и системата на обучение;  

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички 

възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, 

усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и 

насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно 

развитие и валидиране на придобитата квалификация.   

За осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез 

допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни 

затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на 

учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени 

към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети за учебната 

2019/2020 година в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Хаджидимитрово работят 

групи за допълнително обучение по учебни предмети/ класове и ръководители:  

Учебен предмет  Клас  Брой 

ученици  

Ръководител на групата  

Български език и литература  І  5  Радослава Христова Петрова  

Математика   ІІ  5  Христо Иванов Попов  

Български език и литература  ІІІ  6  
Дияна Костадинова 

Бамбалова  

Английски език  V  5  
Цветомира Георгиева 

Иванова  

Български език и литература  VІ  5  Евгени Боянов Байчев  

Биология и ЗО  VІІ  5  
Бианка Живкова Балева - 

Димитрова  

 


