
Усвоени  

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

„Едно приключение с Пипи 
Дългото чорапче в библиоте-
ката“ 

Посолството на 
Кралство Шве-
ция-София 

1740 2007 г.  Конкурс за илюстрация по 
книгата „Пипи Дългото чорапче“. 

 Мултимедийна презентация 
на живота и творчеството на Аст-
рид Линдгрен. 

 Викторина върху презента-
цията. 

 Драматизация „Пипи се 
представя“. 

ПРОЕКТ BUL1R205/ BUL1R303 
„Подобряване на сексуалното 
и репродуктивното здраве на 
младите хора в България“ 

Проект „По-здрави и щаст-
ливи, ползвайки презерва-
тиви“ 

UNFPA 13 397 2007  Общински младежки форум 
и презентиране на проекта. 

 Шествие срещу СПИН във 
връзка с 1 декември 

 Обучение по метода „Връст-
ници обучават връстници“. 

 Създаване на електронна 
игра „Безопасен секс“. 

 Концерт за младите хора в 
община Троян. 

Проект на Уч С „Млади и 
буйни в живота – отговорни в 
любовта“ 

UNFPA 3 681  2008  Издаване на информац. ма-
териали сред младите хора. 

 Прожектиране на филми. 

 Организиране и провеж-
дане на развлекателно шоу. 

 Обучение по метода „Връст-
ници обучават връстници“. 

 Провеждане на волейболен 
турнир. 



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

Проект на УчС „С качулка на 
главата, далеко от бедата“ 

UNFPA 1 667 2009  Среща-разговор с лекар – 
обучен от фонда на ООН. 

 Образователно -ролеви 
игри, филми и презентации в час 
на класа (VІІІ–ХІ)клас. 

 Сексуално обучение на деца 
в неравностойно социално поло-
жение от „Дом за деца“ в гр. Ло-
веч. 

 Гостуване и провеждане на 
кръгла маса с ученици от СОУ 
„Васил Левски“, с. Черни Осъм. 

  Оформяне на алея „Анти 
СПИН“ кампания. 

ЦРЧР „Учене през целия жи-
вот“ , програма „Коменски“– 
проект „По дирите на енерги-
ята“ 

ЕК 20 000 € 2011/2013  Многостранни училищни 
партньорства между ученици от 
училища в Испания, Португалия, 
Италия, Германия. 

„Иновативни туристическа 
практики в Италия-решение 
за твоето професионално бъ-
деще“ 

Европа 3000  2012/2013  3-месечна практика на два-
ма ученици в реална работна 
среда в Италия 

„Повишаване консумацията 
на пресни плодове и зелен-
чуци“ 

  2011/2012 

2012/2013 

 Създаване на навици у уче-
ниците за здравословно хра-
нене. 

Space Camp – Измир, Турция- 
Космически център на НАСА  

 5 310 2012/2013  Обучение на 3-ма ученици в 
международната програма 
„Млади лидери в науката“. 

„Евроскола“-Страсбург Европейски пар-
ламент 

€ 10 873 2014  Участие на 24 ученици в 
Младежки парламентарен ден 

ЦРЧР Програма „Еразъм +“; 
проект „Обучение в чужбина“ 

ЕК € 24 080 

(47 100) 

2015  Индивидуални квалифика-
ционни обучения на 7 учители в 
Англия 

 Всичко: 10 проекта= 132 000   



ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС) 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ 

Схема за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ: 
BG051PO001-3.3.03: „Учил. и 
студентски практики“, проект 
„Училище и бизнес-ръка за 
ръка“ 

ЕСФ и нац. 

бюджет 

55 779 2009/2010  Формиране умения и нави-
ци у обучаемите за работа в ре-
ална работна среда чрез про-
веждане на допълващо практи-
ческо обучение по специалнос-
тите „Готвач“, „Сервитьор – бар-
ман“, „Администратор“ и „Каме-
риер“. 

Схема за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ: 
BG051PO001-4.2.03 

„Да направим училището 
привлекателно за младите 
хора“ проект „В ателиетата 
прекрасни – талантливи ще 
пораснем“ 

ЕСФ и нац. 

бюджет 

143 270 2009/2010  Да се осигури целогодишно 
ангажиране на учениците и ос-
мисляне на свободното им 
време чрез провеждане на раз-
лични форми на отдих, туризъм, 
училищни и междуучилищни 
състезания и форуми. 

 Провеждане на Лятна лагер-
школа през м. август 2009 – в 6 
направления 

 Провеждане: на две Пъту-
ващи училища; на две Ски-учи-
лища; на 2 групи English Holiday 
School; на „Зелено училище“ и 
през уч.год. на ателиета: „Па-
литра“ и „Иконопис“; „Книжен 
свят“ и „В обектив“; „Гласове“ и 
„Танци“; „Спорт“ и „Туризъм“, 
„Наука“ / Информационни тех-
нологии и Астрономия. 

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШ-
КИТЕ РЕСУРСИ“ 

BG051PO001-4.1.02 „Образо-
вателни услуги за ученици, 
изоставащи от учебния мате-
риал и деца с изявени дарби“ 

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ НА ДВЕ 
СКОРОСТИ“, КОМПОНЕНТ 1 
„БЕЗ ЗВЪНЕЦ“ 

 2 302 2009/2010  Допълнителна работа с уче-
ници от начален курс за преодо-
ляване на пропуските и изоста-
ването от учебния материал-
една група във втори клас и 1 гр. 
в трети клас 

ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ 

„Подобряване на качеството 
на обр. в средищните учи-
лища чрез въвеждане на 
ЦОУД“ 

 53 665 

75 568 

78 070 

28 256 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

 

„Училищни практики“  19 343 

21 510 

12 906 

2013 

2014 

2015 

 Практика в реална работна 
среда на ученици от професио-
налните паралелки. 

„Училище за всички“   2011/12 обучение на деца със СОП в 
групи по музика, театър и гот-
варство 

Всичко 11 проекта  491 000   



ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

НП „Училището – територия 
на учениците“-проект „Пъту-
ващо училище- „Моята Бълга-
рия“ 

МОН по приети 
от МС целеви 
програми 

12 583  2008  Развиване на практически 
умения за работа с туристическа 
карта и компас; отчитане на ме-
теорологични и астрономични 
данни. 

 Наблюдение на основни 
морфоструктури на релефа, рас-
тителни и животински видове. 

 Анализиране и обобщаване 
на данни от наблюдения. 

 Работа в екипи по интереси. 

НП „С грижа за всеки ученик“ 

МОДУЛ „Осигуряване на до-
пълнително обучение на уче-
ниците за повишаване на ни-
вото на постиженията им по 
общообразователна подго-
товка“ 

МОН 4 600 

7 950 

 650 

3 900 

3 080 

2008/2009 

2009/2010 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

 Повишаване на постижени-
ята на учениците от 6 клас по об-
щообразователна подготовка 

НП „С грижа за всеки ученик“ 

Модул „Осигуряване на обу-
чение на талантливи ученици 
за участие в ученическите 
олимпиади“ 

МОН 1 800 

3 000 

1 540 

2 310 

4 550 

2008/2009 

2009/2010 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

 Изявените ученици от СОУ 
„Васил Левски“, гр. Троян в об-
ластите на астрономията, инфор-
мационните технологии да пос-
тигнат високи резултати в нац. 
олимпиади и състезания 

НП „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТО-
РИЯ НА УЧ-ЦИТЕ 

Модул „Ритуализация на учи-
лищния живот“ 

Проект „Моето училищеще – 
път към бъдещето“ 

 2 000 2010  Осигуряване на училищни, 
национални и европейски сим-
воли. 

 Отпразнуване на 45 години 
от построяване на училищната 
сграда. 

НП „ИКТ в училище“  13 000 

13 000 

42 124 

2012 

2013 

2014 

 Компютърни зали 211/212. 

 Компютърна зала 203. 

 55 лаптопа за учители и Wi 
Fi. 



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

129 ПМС/2000 г. за подпома-
гане на ФВС 

 21 830 От 2007 
до 2015 

 Спортни уреди и пособия, 
спортни екипи. 

 Участия в състезания. 

НП „Квалификация на педаго-
гическите специалисти“ 

 1 054 От 2012 
до 2014 

 Обучение на 23 учители по 
различни теми за усъвършенст-
ване на педагогическите умения. 

НП „Оптимизация на училищ-
ната мрежа“ 

Модул „Оптимизиране на 
вътрешната структура на учи-
лищата“ 

 16 665 

15 925 

12 013 

15 086 

2012 

2013 

2014 

2015 

 Програма за изплащане на 
обезщетения при пенсиониране. 

НП „На училище без отсъст-
вия“ 

Мярка „Без свободен час“ 

 1 141 

3 467 

2 109 

4 031 

2009/2010 

2010/2011 

2013/2014 

2014/2015 

 Осигуряване на финансови 
средства за заместване на от-
състващи по различни уважи-
телни причини учители. 

НП „Модернизация на МТБ в 
училище“ 

Модул „Подобряване на учи-
лищната среда“ 

МОН 39 500 2014/2015  Обновяване на училищното 
имущество и нова подова нас-
тилка в коридорите и фоайетата 
на 3-я етаж. 

Програма „Знания за успех“ 
проект на УН „Със знания и 
стремеж към бъдещ успех“ 

Фондация „Ра-
ботилница за 
граждански 
инициативи с 
финансовата 
подкрепа на Sap 
Labs-Б-я 

7 740 2013/2014  Професионално консулти-
ране и ориентиране на учени-
ците от гимназиален етап; про-
веждане на обучителни модули 
по гражданско образование в 
начален и прогимназиален етап; 
дискусии. 

„Училище сред природата – 
природата в училище“ 

ПУДООС 5 000 2016  Озеленяване двор, алпи-
неум. 

Програма за финансиране на 
масовия спорт в училище(129 
ПМС) 

 20 000 2007/2016  

Всичко 12 проекта  282 000   



ПО ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ (И ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ) 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

Фонд „Козлодуй“  177 395 2009/2010  Външно саниране на сгра-
дата и изграждане на газово сто-
панство. 

 Общински бю-
джет 

4 752 2009/2010  Монтиране на система за 
пожароизвестяване на 3-ия 
етаж. 

„Училище сред природата -
природата в училище“- 

Oбществен фо-
рум – Троян 

4 400 

3 500 

2 333 

2013 

2014 

2015 

 Изграждане на кътове за от-
дих в двора на училището. 

КР Общински бю-
джет 

34 500 2015  Нова ограда, паркинг, стъл-
бище от паркинга до сградата, 
кътове за занимания на открито. 

  33 312 2010  Преасфалтиране двор и 
спортна площадка. 

Всичко 7 проекта  260 000   



ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪ-
ОТВЕТНИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
ИЛИ ПРОГРАМА 

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ СУМА 
(ЛЕВА)  

ГОДИНА НА 
ПОЛУЧАВАНЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

Модернизиране на МТБ  138 355 2009/2010  Ремонт на покрива. 
 Компютърни зали 201; 202. 
 Европейски коридор. 
 Изграждане на система за 
видеонаблюдение. 
 Нов вход-изход към сп. пло-
щадка на I-ви етаж. 
 Нови пилони за бълг. и ев-
ропейското знаме. 

  6880 2009/2010  Естетизиране на дворното 
пространство: поставени освети-
телни тела, ръкохватки, пейки и 
кошчета за отпадъци на цент-
ралното стълбище. 

  42 465 2015  Нова ограда, паркинг, стъл-
бище от паркинга до сградата, 
кътове за занимания на открито; 
цокъл сп.зала, решетки за про-
зорци, отводняване проф.каби-
нет. 

Всичко 10 проекта  182 000   
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