
 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” 

Осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за подготовка на 

конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходима модерна образователна среда 

с обновено специализирано оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в 

съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. 

Придобиване на основни компетентности в областта на природните науки като задължителен 

елемент от общообразователната подготовка e необходимо да се подобрят условията за 

експериментална работа в българските училища с цел формиране у учениците на 

практически знания и умения 

Настоящата национална програма е продължение на реализираните от 2007 година 

национални програми с различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на 

дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване 

на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в 

съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на 

практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна 

и експериментална работа по природни науки 

1. ЦЕЛИ 

1.1. Обща цел 

Осигуряване условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и за 

повишаване качеството на образователния процес. 

1.2. Конкретни (специфични) цели: 

 Създаване на по-добри условия за експериментална работа по природни науки. 

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 Възможност за работа с най-новото техническо оборудване. 

 Подобрена образователна среда за обучение по природни науки в 

общообразователната и профилираната подготовка на учениците, в т. ч. оборудвани  

кабинети по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и 

здравно образование. 

 

 

 



 
3. ОБХВАТ  

Програмата обхваща училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) от 

системата на предучилищното и училищното образование според спецификите на 

отделните модули – от І до XII клас. 

Б) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ 

Дейност 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки 

в общообразователната подготовка“  

Бенефициенти на средствата по модула са български държавни и общински училища и 

центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) по чл. 49, ал. 2, които провеждат през 

учебната 2018 – 2019 година обучение в IХ клас, както и ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 

от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), които провеждат занимания 

по природни науки през учебната 2018 – 2019 година. 

 

За учебната 2019/2020 година в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СРЕДА” са спечелени средства по: 

Б) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни 

науки“ 

Дейност 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни 

науки в общообразователната подготовка“ 

ОБЩА СУМА ПО ПРОЕКТА: 238,00 ЛЕВА 

 


