
  

 

 

   

BG05M2OP001-3.004 -0001   „Нов шанс за успех“ 
  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

за участие в дейностите, свързани с провеждането на курсове  

за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап  

по проект „Нов шанс за успех” за възрастни лица 

 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – село Душево, община Севлиево и 

Основно училище „Васил Левски“ – село Шумата, община Севлиево за учебна 2018/2019 г.  

са конкретни бенефициенти по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно 

предоставяне BG05M20P001-3.004-0001 по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, като са организирали курсове за придобиване на компетентности за 

V, VI и VII клас от прогимназиалния етап. 

Курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап са с 

продължителност 9 месеца и се провеждат в три последователни етапа, всеки с 

продължителност 3 месеца - за придобиване на компетентности, предвидени съответно за V, 

VI и VII клас от училищното образование.  

Курсовете за обучение в V клас /съответно VI или VII клас/ от курса за придобиване 

на компетентности от прогимназиалния етап се организират за лица, които: 

- имат навършени 16 години и да нямат статут на ученици; 

- са заявили писмено своето желание за включване в обучение в курса; 

- нямат успешно завършен V клас /съответно VI или VII клас/; 

- имат успешно завършен начален етап на основното образование; 

- са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната 

агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила);  

- не са участвали и не участват в идентично обучение по проекти и програми, 

финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния 

бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, за което подписват декларация по 

образец. 

От 19.08.2019 г. започва обучението в  курсовете за VII клас. 

 

За информация: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – село Душево, тел. 067393 362 

         ОУ „Васил Левски“ – село Шумата, тел. 067390 313 


