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„Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими 

групи от община Варна“, финансиран ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. 

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

 
 
 

Проект BG05M9OP001-2.056-0017-C01 „Интегрирани мерки за социална 

интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от 

община Варна“ по процедура „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование 

– Компонент 2“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП 

РЧР) и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 

 
 
 

Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG05M9OP001-2.056-0017-C01/03.12.2021 г. 

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. и ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Бенефициент: Община Варна 

Асоциирани партньори: 

 Дирекция „Бюро по труда“ – Варна; 

 Регионална дирекция за социално подпомагане – Варна; 

 Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна; 

 Регионална здравна инспекция – Варна; 

 Регионално управление за образованието – Варна. 

Партньори:  

 ПГ по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“; 

 СУ „Любен Каравелов“; 

 НУ „Васил Левски“; 

 ОУ „Отец Паисий"; 

 ОУ „Св. Иван Рилски“; 

 ДГ №8 „Христо Ботев“; 

 Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“; 

 „Авангард БГ“ ООД, гр. Варна; 

  „Геко“ 16 ООД, гр. Варна. 
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Основна цел на проекта: Основната цел на проекта е създаването и прилагането 

на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-

икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община 

Варна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността 

и спиране на предаването на бедността през поколения. 

Специфични цели: 

 насърчаването на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи; 

 повишаване на квалификацията и подобряване на пригодността за заетост; 

 повишаване на качеството на живот и социална интеграция на възрастни хора и 

хора с увреждания; 

 намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици 

от уязвимите групи; 

 подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите 

групи; 

 подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост; 

 подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинализираните 

общности. 

Основни дейности по проекта: 

Дейности, финансирани от ОП РЧР: 

1. Активиране на неактивни лица; 

2.  Провеждане на мотивационно обучение; 

3. Професионално обучение; 

4.  Осигуряване на субсидирана заетост; 

5. Насърчаване на самостоятелната заетост; 

6. Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността; 

7. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. 

Дейности, финансирани от ОП НОИР: 

1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които 

българският език не е майчин; 

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 

целевата група и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап 

и за успешно завършване на средно образование; 

3. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от уязвимите 

групи; 

4. Подобряване на образователната среда в една детска градина и пет училища; 

5. Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с 

родителите от целевата група за превенция на отпадането от училище; 
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6. Кариерно ориентиране на учениците в две училища в Община Варна. 

Очаквани резултати: трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки 

за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на 

субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и 

самостоятелната стопанска дейност. 

Обща стойност на проекта: 1 589 878,46 лв. (100 % БФП), от които  1 199 943,68 

лв. по ОП РЧР и 389 934,78 лв. по ОП НОИР. 

Срок на изпълнение: 30.06.2023 год. 

Статус: в процес на изпълнение. 


