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Информация за изпълнението на проект „Нов шанс за успех“ 

 
Проект „Нов шанс за успех“ се изпълнява от Министерството на образованието 

и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ и е 

насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат 

статут на ученици. Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови 

компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и 

слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до участието 

им на пазара на труда.  

В изпълнение на проектните дейности е разработен и приложен в практиката 

цялостен модел за обучение на възрастни, който включва разработване на цялостна 

методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, 

методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и 

сертифициране на постигнатите резултати. 

През 2012 г. са проведени обучения, в които са включени 7 124 обучаеми. През 

месец април 2013 стартира вторият обучителен етап, в който се включиха 3 839 

обучаеми. В третия обучителен етап са включени 5 423  обучаеми.  

Две училища от област Разград се включиха в първия и втория етап на проекта – 

ОУ „Иван Тургенев”- гр. Разград и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”- с. Хърсово, общ. 

Самуил. Успешно завършилите двата етапа обучаеми са 143. В третия етап участва ОУ 

„Иван Тургенев”- гр. Разград, а успешно завършилите са 60. 

Постигането на индикаторите по проекта е следното: 

 

Количествен индикатор планирано постигнато в % 

брой възрастни, включени в обучение  15 000 16 386 109,2 

брой успешно завършили 10 500 11 699∗ 111,4 

брой квалифицирани учители  500 520 104 

брой на сертифицирани учители 500 520 104 

брой учебни програми за обучение на 30 30 100 
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възрастни  

брой разпространени обучителни пакети 

за обучаеми 
10 500 16 370 155,9 

 
От началото на 2015 година ще стартира четвъртият обучителен етап, в който се 

предвижда да бъдат включени 1109 обучаеми. По този начин лицата, включени в 

курсовете по ограмотяване по проекта в първия обучителен етап, имат възможност да 

завършат и последния предлаган по проекта курс за овладяване на учебно съдържание, 

предвидено за VII клас.  

На 05.03.2015 година в ОУ „Иван Тургенев”- гр. Разград стартира обучението по 
четвъртия обучителен етап. Сформирани са две групи VІІ клас с общо 21 обучаеми. 

 
В Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” е 

предвидено продължаването на дейностите, свързани с обучението на  неграмотни и 

слабограмотни лица. 

В края на всеки обучителен етап обучаемите полагат изпит и въз основа на 

резултатите от него и в съответствие с чл. 80д и чл. 80 е от Наредба № 4 за документите 

за системата на народната просвета получават удостоверение. Според последното 

изменение на Закона за народната просвета от 25.07.2014 г. удостоверението дава право 

на обучаемите да продължат обучението си  в системата на училищното образование 

при условията и по реда на цитирания закон.  

 
Държавен вестник, брой 61 от 2014 година, допълнение в Закона за народната просвета, 

създаден нов §3а със следното съдържание: 

„§ 3а. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. ) (1) Лицата, навършили 16 години, които са придобили 

документ за успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от Министерството на 

образованието и науката в училище от системата на народната просвета, финансиран със средства 

от европейските структурни фондове, могат да бъдат записани в V клас и да продължат обучението 

си в прогимназиалния етап на училищното образование при условията и по реда на този закон. 

(2) Лицата, навършили 16 години, които са придобили документ за успешно завършен курс за 

усвояване на учебното съдържание по учебни предмети, предвидени за V, VІ или VІІ клас, организиран 

от Министерството на образованието и науката в училище от системата на народната просвета, 

финансиран със средства от европейските структурни фондове, могат да бъдат записани съответно в 
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VІ, VІІ или VІІІ клас и да продължат обучението си в прогимназиалния етап на училищното образование 

при условията и по реда на този закон. 

(3) Лицата, които са придобили документ за успешно завършен курс за ограмотяване или курс 

за усвояване на учебното съдържание по предмети от класове на прогимназиалния етап, организиран 

от Министерството на образованието и науката в училище от системата на народната просвета, 

финансиран със средства от европейските структурни фондове, преди учебната 2014 – 2015 г., 

ползват правата по ал. 1 и 2.“  

 
 


