


 Обща информация 
за проект „УСПЕХ“.
 Обща цел на проекта. 
 Специфични цели.
 Извънкласните и 
извънучилищни 
дейности по проекта. 
 Целева група.
 Отчетност.
 Проект „УСПЕХ“ в 44. 
СОУ „Неофит Бозвели“.





Чл.1. (1) Инструкцията определя правилата за изпълнението 
на дейностите по проекта „УСПЕХ“ .

(2) Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура за директно предоставяне „Да 
направим училището привлекателно за младите хора” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд за 
финансовата рамка 2007 – 2014 година, е Министерството 
на образованието и науката. 

Чл.2. (1) МОН, чрез дирекция „Достъп до образование и 
подкрепа на развитието” (ДОПР) изпълнява, управлява, 
организира и контролира дейностите по проект „УСПЕХ“.

 (2) Цялата кореспонденция, свързана с инструкцията, 
трябва да бъде в писмена форма, да съдържа 
регистрационния номер и наименованието на Проекта, и 
да се адресира до директора на дирекция ДОПР.



Да се осмисли свободното време на 
учениците в държавни и общински 
училища, включително и на ученици с 
идентифицирана нужда от 
специфична подкрепа, както и на 
ученици с риск от отпадане 
и/или прояви на агресия и/или 
насилие, чрез участие в извънкласни и 
извънучилищни дейности.



 Чрез специфични извънкласни и извънучилищни 
форми на работа да се повиши мотивацията на 
учениците за участие в образователно-възпитателния 
процес, съобразно техните интереси и потребности.
 Учениците да развият допълнителни знания, умения, 
компетентности.
 Да се осмисли свободното време на учениците, 
като се насочат към предпочитана от тях личностна 
изява.
 Да се ограничи броят на преждевременно 
отпадащите от образователната система и броят на 
учениците с прояви на деструктивно поведение 
(агресия).



Не се финансират от 
бюджета на училището.
Не дублират учебното 
съдържание за 
съответен клас по 
съответен учебен 
предмет.

ИИД включват дейности: 
провеждани през 
учебно време, в това 
число събота и неделя;
провеждани през 
ваканциите.



 Ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с 
идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или 
прояви на агресия и/или насилие.

 Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през 
предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 
извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен 
изпит.

 Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а 
максималният – до 15 участващи .

 Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от 
различни класове.

 В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, 
групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга 
форма по ИИД в същото училище.



Отчетните форми за техническо 
изпълнение са: 
данните за групата по ИИД в училището –
Приложение № 2;
дневниците на групите - Приложение № 6;
ежемесечно попълвани в електронната 
система отчети, необходими за 
верифициране на разходите .
декларацията за броя на учениците с 
повече от 25% отсъствия по неуважителни 
причини от заниманията в ИИД.



Финансово-отчетните документи са: 
ежемесечно попълвани в електронната система 
отчети, необходими за верифициране на 
разходите;
трудовите и гражданските договори;
отчетите за извършена работа; 
фактурите, приемателно-предавателните 
протоколи, договорите и вътрешните документи 
за разпределение на материалите и 
консумативите в училище; 
 план-сметките и договорите за външни услуги;
платежните документи;
ведомостите за работните заплати.
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Брой групи по проект "УСПЕХ"
в 44. СОУ "Неофит Бозвели"



Клуб „Език мой, драг мой“ Клуб „Театрално изкуство“



Клуб „Социални умения“

Клуб „Електронен 
вестник“



Секция „Магията на 
стрийтбола, ела и опитай 

с нас“

Клуб „Моделиране“



Клуб „Английски език –
практика“

Клуб „English for children”



Клуб „Географски свят“

Клуб „Пътешественик“



Модно ателие

Клуб „English grammar in 
use”



ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ
20 – 21.12.2014 Г. с. Баня, България

http://uspeh.mon.bg/


