
 

 

град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 e-mail: su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753, 

   Проектни дейности 

      2019/2020 учебна година 
             

I. Проект „Подкрепа за успех” по НП „НОИР" 2014-2020 г. 

 

        II. Проект „Образование за утрешния ден“ по НП „НОИР" 2014 – 2020 г. 

 

        III.Национална програма „Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище“. 

 

        IV. НП “ИКТ” 

    

1. Хардуерно  оборудване. 

2. Интернет свързаност. 

3. Електронен дневник. 

 

 V. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на 

вътрешната структура на училищата” – мярка „Обезщетение на персонала”. 

 

       VI. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”     

           1.  модул „Културните институции като образователна среда”  

           2. модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ 

 

         VII. НП „Иновации в действие“ - Училището реализира през 10 – 11.2020 г. иновационен 

обмен с 40 СУ „Луи Пастьор“ по НП „Иновации в действие“, реализира две тематични мащабни 

квалификационни дейности по темите защо и как да станем иновативно училище“  

 

VIII. Иновативни училища - Разработени бяха 13 нови учебни програми, свързани с 13 меки 

умения и 26 добродетели. Заедно с менторска програма към 31.01.2020 г., бе внесен проект за 

кандидатстване за получаване на статут в списъка на иновативните училища. 

 

           IX. BEACON - Образователен проект за пестене на енергия в училище „Mост между 

действията за климата на европейско и на местно ниво“  

 

X. ЕРАЗЪМ + - С входящ № 127 в входиран нашия проект "Най-добрата картина на 

човешката душа в човешкото тяло"(The best picture of the human soul is the human body) по 

програма ЕРАЗЪМ +. Координатор по проекта е Унгария, партньори ни Италия, Гърция, Турция и 

България на стойност 6000 евро, за който училището чака одобрение през август месец. 

 

        XI. Нашите пари - програма за обучение по финансова грамотност на Visa в България. 

 

        XII.  Действия при наводнения и последващи кризи по ОП „Околна среда“ с бенефициент ГД 

ПБЗН към МВР 

 

 

 

 

Лиляна Минкова 

Директор на СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков 

 

 


