
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ С ВОДЕЩА ИНСТИТУЦИЯ ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ 

ДЕЙНОСТИ“, ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

1. „Хармония в общуването“ – 2008 г. – 2009 г. 
 Финансираща институция: Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „Да направим училището привлекателно за младите хора“. 

 Обща цел на проекта: Създаване и реализиране на модели за превенция на агресивно 
поведение, насилие и асоциални прояви на ученици. Деца и млади хора да придобият 
умения за справяне в ситуации на агресивно поведение към тях в училище и извън 
него, да избягват опасностите, както и да живеят в толерантност в мултикултурно 
общество. 

 Обща стойност на проекта: 47 837,00 лв. 
 Времетраене на проекта: м. октомври 2008г. до м. юли 2009 г. 
 Партньори:  ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра;  

ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра; 
ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; 
Ученическа спортна школа, гр. Силистра. 
 

 
2. „В света на познанието, фантазията и творчеството“ – 2009 г. – 2010 г. 

 Финансираща институция: Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „Да направим училището привлекателно за младите хора“. 

 Обща цел на проекта: Създаване на условия за личностно и социално развитие на 
деца и младежи в училищна възраст, чрез допълване на образователния процес с 
извънкласни и извънучилищни форми. 

 Обща стойност на проекта: 199 044,62 лв. 
 Времетраене на проекта: м. ноември 2009г. до м. юни 2010 г. 
 Партньори:  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Силистра;  

ОУ „Христо Ботев“, с. Айдемир;  
ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра; 
Ученическа спортна школа, гр. Силистра; 
НАО „Галилео Галилей“, гр. Силистра; 
Ученически парламент, гр. Силистра. 

 
 

3. „Радостта да си приет“ – 2011 г. – 2012 г. 
 Финансираща институция: Център за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Ромски образователен фонд /РОФ/. 
 Обща цел на проекта: Създаване на условия за образователна интеграция на ромските 

ученици в приемно училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Силистра и подпомагане 
на община Силистра в осъществяване на интеграционните процеси чрез насърчаване на 
партньорството й с неправителствения сектор. 

 Обща стойност на проекта: 36 675,93 лв. 
 Времетраене на проекта: м. октомври 2011 г. до м. май 2012 г. 
 Партньори:  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Силистра;  

СНЦ „Приятели на света“. 



 
 

 
4. „Пътуване към знанието“ – 2011 г. – 2012 г. 

 Финансираща институция: Европейски социален фонд 2007-2013г. по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства“. 

 Обща цел на проекта: Подпомагане на процеса на образователна интеграция и 
създаване на условия за по-успешна социализация на 335 деца и ученици от 
етническите малцинства в община Силистра, чрез подобряване на условията за равен 
достъп до образование и засилване мотивацията за участие в образователния процес. 

 Обща стойност на проекта: 166 143,56 лв. 
 Времетраене на проекта: м. ноември 2012 г. до м. ноември 2013 г. 
 Партньори:  ЦДГ „Добруджа“, гр. Силистра; 

ЦДГ „Здравец“, с. Калипетрово; 
ЦДГ „Детелина“, с. Професор Иширково; 
ОУ „Св.Кл.Охридски“, с. Професор Иширково; 
СОУ „Юрий Гагарин“, гр. Силистра. 

 
 

5. „Врата към вълшебния свят на знанието“ – 2015 г. – 2016 г. 
 Финансираща институция: Център за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. 
 Обща цел на проекта: Създаване на условия за обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици от етническите малцинства в ЦДГ 
„Детелина“, с. Професор Иширково и ОУ „Св.Кл.Охридски“, с. Професор Иширково, 
община Силистра, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование на база 
на привлекателни за тях дейности. 

 Обща стойност на проекта: 19 960,30 лв. 
 Времетраене на проекта: м. октомври 2015 г. до м. юни 2016 г. 
 Партньори:  ЦДГ „Детелина“, с. Професор Иширково; 

ОУ „Св.Кл.Охридски“, с. Професор Иширково; 
 
 

6. „Мога и успявам“ – 2017 г. – 2019 г. 
 Финансираща институция: Център за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. 
 Обща цел на проекта: Създаване на условия за обхващане и задържане в 

образователната система на ученици от етническите малцинства в ОбУ 
„Св.Кл.Охридски“, с. Професор Иширково и ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра, чрез 
осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна 
образователна среда. 

 Обща стойност на проекта: 39 953,00 лв. 
 Времетраене на проекта: м. октомври 2017 г. до м. юли 2019 г. 
 Партньори:  ОбУ „Св.Кл.Охридски“, с. Професор Иширково; 

ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра. 
 


