По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до
пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства – от
разгледаните проектни предложения, на основание административно несъответствие не
се допускат до Втори етап на оценка следните проектни предложения:
Вх. №/дата

Кандидатстваща институция

33.16-1ОУ „Проф. Марин Дринов“,
002/14.07.2017 г. гр. Кюстендил
33.16-1ОУ “Христо Ботев“, с.
003/25.07.2017 г. Божурица

33.16-1ДГ „Звънче“, гр. Панагюрище
006/26.07.2017 г.

33.16-1ОУ „Св. Климент Охридски”,
009/27.07.2017 г. гр. Павликени
33.16-1ОДЗ № 7 „Детелина“, гр. София
012/27.07.2017 г.

33.16-1ОУ "Св. Климент Охридски",
013/27.07.2017 г. гр. Кърджали
33.16-1ДГ „Гьончо Белев”, гр.
017/28.07.2017 г. Ихтиман
33.16-1ВТУ „Св. Св. Кирил и
020/28.07.2017 г. Методий“, Педагогически
колеж-Плевен

Мотиви за недопускане
Приложената
финансова
идентификация / банкова сметка на
Кандидата не е заверена от
съответната банка.
След детайлния Бюджет липсват
подписите на счетоводител и
ръководител проект, както и печат на
институцията.
Финансова идентификация не е от
банка.
Не
са
декларирани
две
от
обстоятелствата/ т.3 и т.4 /от
Декларация за допустимост на
Кандидата (Приложение 2).
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ е посочено,
че
Кандидатът
не
е
изпълнил
задължения, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или
плащане на данъци по българското
законодателство.
В
Декларация
на
Партньора
/Приложение 3/ е посочено, че
Партньорът не е изпълнил задължения,
свързани с плащане на вноски за
социално осигуряване или плащане на
данъци по българското законодателство.
Бюджетът
не
е
подписан
от
счетоводител (Приложение 1).

В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено, дали Кандидатът е/не е
изпълнил задължения, свързани с
плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци
по българското законодателство.
Няма Финансова идентификация на
Кандидата на бюджетна банкова
сметка, заверена от банка.
Не са декларирани обстоятелства по
т. 3 и 4 в Декларация за допустимост
на Кандидата (Приложение 2)
Предоставеният Бюджет не е
подпечатан.
В Декларация за допустимост на
Кандидата
/Приложение
2/
е
посочено, че Кандидатът не е
изпълнил задължения, свързани с
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плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци
по българското законодателство.
Не е посочено в автобиографията на
счетоводителя на проекта дали той е
служител
на
кандидатстващата
институция.
В Декларация на Партньора РУОПлевен /Приложение 3/ е посочено,
че:
 Партньорът не е изпълнил
задължения,
свързани
с
плащане
на
вноски
за
социално осигуряване или
плащане на данъци по
българското законодателство;
 Партньорът е Партньор на
Бенефициент,
който
е
изпълнявал
договор
по
приключила
конкурсна
процедура
33.15-2016,
финансирана от ЦОИДУЕМ,
което е невярно твърдение,
тъй като конкурсна процедура
33.15-2016 не е приключила.
В Декларация на Партньора ОУ „Св.
Климент Охридски“, с. Буковлък
/Приложение 3/ не е посочено, дали
Партньорът
е/не
е
изпълнил
задължения, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или
плащане на данъци по българското
законодателство.
В Декларация на Партньора ДГ
„Биляна“, с. Буковлък /Приложение
3/ е посочено, че Партньорът не е
изпълнил задължения, свързани с
плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци
по българското законодателство.
В Декларация на Партньора ДГ
„Лилия“, с. Брестовец /Приложение
3/ е посочено, че Партньорът не е
изпълнил задължения, свързани с
плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци
по българското законодателство.
В Декларация на Партньора СУ
„Христо Смирненски“, гр. Плевен
/Приложение 3/ не е декларирана
информация по последната точка на
стр. 2; Посочено е, че:
 Партньорът е финансиран
като
Бенефициент
по
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33.16-1ОУ „Васил Левски“, кв. Горно
022/28.07.2017 г. Езерово, гр. Бургас

33.16-197 СУ „Братя Миладинови“,
024/28.07.2017 г. гр. София

предходна
процедура
на
ЦОИДУЕМ и финансиращата
институция е констатирала
неточно
изпълнение
на
договора, поради което е
отказано
цялостно
дофинансиране
или
е
предявена
претенция
за
възстановяване
на
предоставени средства;
 Партньорът е изпълнявал
договори по неприключила
конкурсна процедура 33.152016,
финансирани
от
ЦОИДУЕМ;
 Партньорът е бил Партньор на
Бенефициент,
който
е
изпълнявал
/
изпълнява
договор по неприключила
конкурсна процедура 33.152016,
финансирана
от
ЦОИДУЕМ;
 Партньорът
е
бил
Бенефициент,
който
е
изпълнявал/изпълнява
договор по неприключила
конкурсна процедура 33.152016,
финансирана
от
ЦОИДУЕМ;
 Партньорът е Партньор на
друг Кандидат в настоящата
процедура.
В Декларация за допустимост на
Кандидата
/Приложение
2/
е
посочено, че Кандидатът не е
изпълнил задължения, свързани с
плащане на вноски за социално
осигуряване или плащане на данъци
по българското законодателство.
В
Декларация
на
Партньора
/Приложение 3/ е посочено, че
Партньорът
не
е
изпълнил
задължения, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или
плащане на данъци по българското
законодателство.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено, дали дейностите, за които
Кандидатът е подал проектно
предложение са/не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова схема
или процедура на националния
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33.16-1ДГ №128 “Феникс”, гр. София
025/28.07.2017 г.

33.16-1ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“,
026/28.07.2017 г. гр. Сливен

33.16-1СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра
028/31.07.2017 г.
33.16-1Регионален център за подкрепа
029/31.07.2017 г. на процеса на приобщаващото
образование
–
област
Търговище
33.16-1ДГ "Атанас Неделчев", гр. Бяла
033/31.07.2017 г. Черква

33.16-1ОБЩИНА УГЪРЧИН
039/31.07.2017 г.

33.16-1Общински детски комплекс –
041/31.07.2017 г. гр. Средец
33.16-1ОУ „Христо Ботев“, с. Баница
053/01.08.2017 г.

33.16-1ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,
054/01.08.2017 г. с. Сотиря

бюджет, бюджета на Общността или
друга донорска програма.
Не е декларирано последното
обстоятелство от Декларация на
кандидата(Приложение 2).
Не е приложено копие на решение за
приемане на план
свързан с
образователната
интеграция
на
децата и учениците от етническите
малцинства, заверено с подпис и
печат на Кандидата и текст “Вярно с
оригинала”.
Няма включена втора дейност от
задължителните за Приоритет 1.
Включена е дейност „Обучение на
тема „Работа на учителите в
условията на мултикултурна среда“,
която е валидна за Приоритет 2.
Приложената
финансова
идентификация / банкова сметка на
Кандидата не е заверена от
съответната банка.
Не
са
декларирани
всички
обстоятелства от Декларацията за
допустимост на Кандидата / т. 3/Приложение 2
Партньорът
не
отговаря
на
изискванията
от
Насоките
за
кандидатстване (Сдружение „Център
за стратегии по проблемиттте на
малцинствата“
–гр.
Варна
е
регистрирано в частна полза).
Бюджетът не е подписан от
счетоводителя на проекта
В установения 5-дневен срок няма
постъпили допълнителни материали:
 Копието
на
Плана
на
Кандидата,
свързан
с
образователната интеграция
на децата и учениците от
етническите малцинства, не е
актуален.
 Не е посочена бюджетна
сметка.
Не са декларирани т. 3 и т.4 в
Декларация за допустимост на
Кандидата – (Приложение 2)
Не
са
декларирани
всички
обстоятелства -т. 3 и т.4 от
Декларация за допустимост на
Кандидата
(Приложение
2).
Декларацията не е подпечатана.
Проектното
предложение
е
постъпило в ЦОИДУЕМ само на
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33.16-1ЦСОП „Д-р Петър Берон“, гр.
055/01.07.2017 г. Видин

хартиен носител със съдържание
единствено формуляр и бюджет. В
установения 5-дневен срок няма
постъпили допълнителни материали.
Не е внесено проектно предложение,
бюджет и документи.

ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА
са следните проектни предложения
Вх. №/дата
33.16-1-001/14.07.2017 г.

Кандидатстваща институция
Община Лозница

33.16-1-004/25.07.2017 г.

СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли

33.16-1-005/25.07.2017 г.

СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

33.16-1-007/26.07.2017 г.

ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец

33.16-1-008/27.07.2017 г.

ПГТОЛП, гр. Добрич

33.16-1-010/27.07.2017 г.

ОУ „Иван Рилски“, с. Червенци

33.16-1-011/27.07.2017 г.

ДГ „Снежанка“, с. Рупци

33.16-1-014/27.07.2017 г.

НУ „Христо Ботев“, с. Соколово

33.16-1-015/28.07.2017 г.
33.16-1-016/28.07.2017 г.

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“,
гр. София
ОУ „Юрий Гагарин“, гр. Сливен

33.16-1-018/28.07.2017 г.

СУ „Отец Паисий“, с. Медковец

33.16-1-019/28.07.2017 г.

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”

33.16-1-021/28.08.2017 г.

ДГ „Пролет”, гр. Койнаре

33.16-1-023/28.07.2017 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Градинарово

33.16-1-027/28.07.2017 г.

ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

33.16-1-030/31.07.2017 г.

ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък

33.16-1-031/31.07.2017 г.

ДГ „Усмивка”, гр. Опака

33.16-1-032/31.07.2017 г.

ДГ „Слънчице“, с. Калугерово

33.16-1-034/31.07.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“, с. Остров

33.16-1-035/31.07.2017 г.

ДГ „Пролетна дъга”, гр. Берковица

33.16-1-036/31.07.2017 г.

ДГ „Звънче“, гр. Самоков

33.16-1-037/31.07.2017 г.

Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог

33.16-1-038/31.07.2017 г.

СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат
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33.16-1-040/31.07.2017 г.

ОУ „Светлина“, с. Тополица

33.16-1-042/31.07.2017 г.

СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново

33.16-1-043/31.07.2017 г.

ДГ №21 „Вихрогонче“, с. Конуш

33.16-1-044/31.07.2017 г.

ДГ „Мечо Пух“, гр. Сливо поле

33.16-1-045/31.07.2017 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Загорци

33.16-1-046/31.07.2017 г.

ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот

33.16-1-047/31.07.2017 г.

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Голямо ново

33.16-1-048/31.07.2017 г.

ПГМЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Добрич

33.16-1-049/31.07.2017 г.

ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол

33.16-1-050/31.07.2017 г.

ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе

33.16-1-052/01.08.2017 г.

ПГК, с. Гара Елин Пелин

По приоритет 2. Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до
качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства,
включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на
децата и учениците от етническите малцинства - от разгледаните проектни
предложения, на основание административно несъответствие не се допускат до Втори
етап на оценка следните проектни предложения:
Вх. №/дата

Кандидатстваща институция

33.16-2ОУ „Неофит Рилски“, гр. Баня,
007/24.07.2017 г. общ. Карлово

33.16-2ПГСС „Златна нива“, гр. Айтос
014/26.07.2017 г.

Мотиви за недопускане
Бюджетът (Приложение 1) не е
подписан от счетоводител и директор
на институцията.
Автобиографиите на екипа за
организация и управление на проекта
не са представени и попълнени,
съгласно
изисквания
формат
Еuropass;
Няма
актуализирана
нова
програма/план,
свързан
с
образователната
интеграция
на
децата и учениците от етническите
малцинства.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнил
задължения,
свързани с плащане на вноски
за социално осигуряване или
плащане на данъци по
българското законодателство;
 дали Кандидатът е/не е
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33.16-2ОУ „Христо Ботев“,
020/27.07.2017 г. с. Миладиново

33.16-2Професионална гимназия по
023/27.07.2017 г. мениджмънт и хранителни
технологии, гр. Плевен
33.16-2ПГ „Стефан Караджа“,
024/27.07.2017 г. гр. Елхово

33.16-2СУ „Св. Климент Охридски“,
028/28.07.2017 г. Департамент за информация и
усъвършенстване на учители
33.16-2СУ „Любен Каравелов“,
038/28.07.2017 г. гр. Варна
33.16-2ПГИ „Алеко Константинов“,
040/28.07.2017 г. гр. Кърджали

33.16-2ОУ „Йордан Йовков“, гр.
049/31.07.2017 г. Ямбол

изпълнявал или изпълнява/не
изпълнява
договори
по
неприключила
конкурсна
процедура
33.15-2016,
финансирани от ЦОИДУЕМ.
1 стр. от Бюджета не е подписана и
подпечатана.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнявал или изпълнява/не
изпълнява
договори
по
неприключила
конкурсна
процедура
33.15-2016,
финансирани от ЦОИДУЕМ.
Не е декларирано последното
обстоятелство в Декларация за
допустимост
на
Кандидата
–
(Приложение 2)
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнил
задължения,
свързани с плащане на вноски
за социално осигуряване или
плащане на данъци по
българското законодателство;
 дали Кандидатът е/не е
изпълнявал или изпълнява/не
изпълнява
договори
по
неприключила
конкурсна
процедура
33.15-2016,
финансирани от ЦОИДУЕМ.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ няма
декларирани обстоятелства.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ няма
декларирани обстоятелства.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнил
задължения,
свързани с плащане на вноски
за социално осигуряване или
плащане на данъци по
българското законодателство.
Продължителността на изпълнение
на проектното предложение е 20
месеца и не отговаря на минималния
срок на изпълнение на дейностите,
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33.16-2ОУ „Пенчо Славейков“,
056/31.07.2017 г. гр. Пловдив

33.16-2СУ „Васил Левски“, с. Голям
057/31.07.2017 г. извор, общ. Тетевен

33.16-2ПГО, гр. Пазарджик
060/31.07.2017 г.

33.16-2Професионална гимназия по
061/.31.07.2017 г химични и хранителни
технологии, гр. Пазарджик

33.16-2ПГСАГ „Васил Левски“,
062/31.07.2017 г. гр. Благоевград

33.16-2ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”,
065/31.07.2017 г. с. Блъсково

описан
в
Насоките
за
кандидатстване.
Не е спазено изискването за
правилно попълване на Декларация
за допустимост на Кандидата
/Приложение 2/.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнил
задължения,
свързани с плащане на вноски
за социално осигуряване или
плащане на данъци по
българското законодателство.
Продължителността на изпълнение
на проектното предложение е 20
месеца и не отговаря на минималния
срок на изпълнение на дейностите,
описан
в
Насоките
за
кандидатстване.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено, дали дейностите, за които
Кандидатът е подал проектно
предложение са/не са финансирани
по друг проект, програма или каквато
и да е друга финансова схема или
процедура на националния бюджет,
бюджета на Общността или друга
донорска програма.
Представеното Копие от приет План/
Програма/ Стратегия или друг
документ на Кандидата, свързан с
образователната
интеграция
на
децата и учениците от етническите
малцинства е до 2017 г., няма
актуализация .
Финансова
идентификация
на
Кандидата за бюджетна банкова
сметка, не от банка.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнявал или изпълнява/не
изпълнява
договори
по
неприключила
конкурсна
процедура
33.15-2016,
финансирани от ЦОИДУЕМ.
На първата страница на бюджета
липсва подписа на гл. счетоводител
(Приложение 1)
Не
са
декларирани
всички
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33.16-23 ОУ „Димитър Благоев“, гр.
066/31.07.2017 г. Шумен

33.16-2ОУ „Васил Левски“, гр.
068/01.08.2017 г. Кърджали

33.16-2ДГ „Здравец“, гр. Долна
073/01.08.2017 г. Митрополия

Вх. №/дата

обстоятелства- т.3 от Декларация за
допустимост
на
Кандидата
–
(Приложение 2)
Не
са
представени
в
срок
допълнително изискани документи:
 Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/;
 2 нови електронни носителя с
цялата документация.
В Декларация за допустимост на
Кандидата /Приложение 2/ не е
посочено:
 дали Кандидатът е/не е
изпълнил
задължения,
свързани с плащане на вноски
за социално осигуряване или
плащане на данъци по
българското законодателство;
 дали Кандидатът е/не е
изпълнявал или изпълнява/не
изпълнява
договори
по
неприключила
конкурсна
процедура
33.15-2016,
финансирани от ЦОИДУЕМ.
На електронен носител Формулярът
за кандидатстване и
Бюджетът
(Приложение 1) не са в изискания
формат

ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА
са следните проектни предложения
Кандидатстваща институция

33.16-2-001/19.07.2017 г.

НУ „Васил Левски”, гр. Кричим

33.16-2-002/20.07.2017 г.

ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Тишевица

33.16-2-003/21.07.2017 г.

Професионална техническа гимназия, гр. Бургас

33.16-2-004/24.07.2017 г.

Община Силистра

33.16-2-005/24.07.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“, гр. Дунавци

33.16-2-006/24.07.2017 г.

ОУ „Христо Смирненски“, с. Мост

33.16-2-008/25.07.2017 г.

Община Вълчедръм

33.16-2-009/25.07.2017 г.

СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец

33.16-2-010/25.07.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“, с. Пелишат

33.16-2-011/26.07.2017 г.

ДГ №39 „Пролет“, гр. София

33.16-2-012/26.07.2017 г.

ДГ „Брезичка“, с. Сборище
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33.16-2-013/.26.07.2017 г.

ОУ „Петко Рачев Славейков”, с. Церова кория

33.16-2-015/27.07.2017 г.

СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

33.16-2-016/27.07.2017 г.

СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник

33.16-2-017/27.07.2017 г.

ДГ № 68 „Ран Босилек”, гр. София

33.16-2-018/27.07.2017 г.

ДГ „Ален мак“, гр. Харманли

33.16-2-019/27.07.2017 г.

Община град Добрич

33.16-2-021/27.07.2017 г.

Регионално управление на образованието – Благоевград

33.16-2-022/27.07.2017 г.

Община Сунгурларе

33.16-2-025/.28.07.2017 г.

ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

33.16-2-026/28.07.2017 г.

Община Димово

33.16-2-027/28.07.2017 г.

Община Оряхово

33.16-2-029/28.07.2017 г.

ДГ 197 “Китна градина“, гр.София

33.16-2-030/28.07.2017 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене

33.16-2-031/28.07.2017 г

СУ „Аргира Жечкова“, гр. Сливен

33.16-2-032/28.07.2017 г.

СГХСТ, гр. София

33.16-2-033/28.07.2017 г.

ОУ „Добри Войников”, с. Победа

33.16-2-034/28.07.2017 г.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци

33.16-2-035/28.07.2017 г.

ОБЩИНА ХАСКОВО

33.16-2-036/28.07.2017 г.

ДГ „Щастливо детство“, с. Лозарево

33.16-2-037/28.07.2017 г

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Лехчево

33.16-2-039/28.07.2017 г.

Община Пещера

33.16-2-041/28.07.2017 г.

ОУ „Климент Охридски“, с. Крушовене

33.16-2-042/28.07.2017 г.

СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново

33.16-2-043/28.07.2017 г

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сливен

33.16-2-044/28.07.2017 г.

ДГ „Бърборино“, гр. Средец

33.16-2-045/28.07.2017 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Стремци

33.16-2-046/28.07.2017 г.

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Звездел

33.16-2-047/28.07.2017 г.

ОУ „Гео Милев”, с. Конево

33.16-2-048/28.07.2017 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Нановица

33.16-2-050/31.07.2017 г.

ПГСИ „Пеньо Пенев“, гр. Бургас
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33.16-2-051/31.07.2017 г.

Община Твърдица

33.16-2-052/31.07.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик

33.16-2-053/31.07.2017 г.

СУ УНЗ „Луи Брайл“, гр. София

33.16-2-054/31.07.2017 г.

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград

33.16-2-055/31.07.2017 г.

ОУ „Христо Смирненски“, гр. Раковски

33.16-2-058/31.07.2017 г.

НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол

33.16-2-059/31.07.2017 г.

ОУ „Георги Бенковски”, с. Беломорци

33.16-2-063/31.07.2017 г.

Второ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм

33.16-2-064/31.07.2017 г.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Синдел

33.16-2-067/31.07.2017 г.

ОУ „Отец Паисий”, с. Равна гора

33.16-2-069/01.08.2017 г.

ПГСС, с. Ситово

33.16-2-070/01.08.2017 г.

НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли

33.16-2-071/01.08.2017 г

ДГ „Ален мак“, гр. Трън

33.16-2-072/01.08.2017 г.

Община Борован
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