
Годишен доклад

за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

2010

         Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства  през 2010 г. се основава на 

комплекса  от  стратегически  мерки,  формиращи  политика  за  образователна  интеграция  на  децата  и  учениците  от  етническите 

малцинства,  отразени  в  актуализираната Стратегия  за  образователна  интеграция  на  децата  и  учениците  от  етническите  

малцинства и  подпомага  реализирането  на  правителствената  политика  по  отношение  образователните  потребности  на  децата  и 

учениците  от  етническите  малцинства,  имаща за  своя  рамка  Националната програма за развитие на училищното образование и  

предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015. С планираните за 2010 г.  дейности се целеше  постигане на ефективност и 

ефикасност  в  изпълнение  на  политиката  за  образователна  интеграция  и  осигуряване  на  целенасоченост  и  концентрация  на 

финансирането. 

През 2010 г.  дейността на ЦОИДУЕМ е насочена към изпълнение на дейности,  залегнали в две Програми за дейността  на 

Центъра,  първата приета с Решение на Министерския съвет (РМС) № 256 от 23 април 2007г. за периода 2007 - 2009 г.  и втората за 

периода 2010 - 2012 г.,  приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г., както и планираните дейности в едногодишният 

План за дейността на Центъра за 2010 г. по двете основни направления: 

1. РАЗРАБОТВА ПРОЕКТИ И УЧАСТВА В КОНКУРСИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДСТВА ИЗВЪН РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Двете конкурсни процедури  КП 33.4 -2008  и КП 33.5-2008 са в изпълнение на  първата Програма за дейността на Центъра, 

която се базира на стратегически цели и приоритети на Стратегията за образователна интеграция на деца и учеици от етническите 
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малцинства,  одобрена  от  министъра  на  образованието  и  науката  на  11  юни  2004  г.,  а  конкурсната  процедура  КП 33.7-2010 е  в 

изпълнение  на  втората  Програма,  за  дейността  на  Центъра,   базирана  на  стратегически  цели  и  приоритети  на  актуализираната 

Стратегията за образователна интеграция на деца и учеици от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието и 

науката на 04.03.2010 г.  

    І .  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

В изпълнение на  годишния план за 2010 г. от Направление 1 по Приоритет 1:  Пълноценна интеграция на ромските деца и  

ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до  

качествено образование извън тях Центъра е разработил е проект „Подпомагане институционализиране на процеса на десегрегация в 

Република България ”, с който ЦОИДУЕМ кандидатства пред РОФ- Будапеща и е спечелен грант от 300 000 евро с продължителност 

на дейностите –  24 месеца. На 17.07.2010 г. е подписан договор с Ромски образователен фонд - Будапеща. През м. август бе получен 

първия транш от 200 000 евро. 

Съгласно дейностите на проекта „Подпомагане институционализиране на процеса на десегрегация в Република България”, се 

предвижда  Центъра  да  обяви две  конкурсни  процедури  КП 33.7-2010 и  КП 33.8-2011,  които  са  в  изпълнение  на  специфичната 

стратегическа цел Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски  

произход в класове със смесен етнически състав в интегриращите (приемни) училища извън ромските квартали, както и на на първи 

приоритет  от  актуализираната Стратегия  за  образователната  интеграция  на  децата  и  учениците  от  етническите  малцинства  – 

Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училищата в обособените ромски  

квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование в тях  заложени в Плана за дейността на Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2010 г., който е разработен възоснова на „Програма за 

дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 - 2012 г.  приета 

от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г. 
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Основната цел на проекта е и цел на конкурсната процедура -  Насърчаване на партньорствата между местните власти и НПО за 

подпомагане  на  общините  в  осъществяване  на интеграционни  процеси  за създаване  на  условия  за  равен  достъп до  качествено 

образование на ромските деца и ученици. През месец октомври се подготви конкурсната документация за КП 33.7-2010 за финансиране 

на проекти със средства извън държавния бюджет и кофинансирана с 50 000 евро от бюджета на Центъра.  

Съгласно Плана за дейността на Центъра за 2010 г. се дофинансират две конкурсни процедури, които са стартирали в периода  

2008 - 2009 г. Конкурсната процедура - КП 33.5-2009 с одобрени за финансиране 80 проекта се финансира с 60% от одобрения бюджет 

и конкурсната процедура - 33.4-2008 с одобрени за финансиране 11 проекта, която приключва през 2010 и се дофинансира с 20% от 

одобрения бюджет, след извършване на независим външен финансов одит. 

     ІI .  ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИГОДИШННАТА ПРОГРАМА ЗАЛОЖЕНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проектите по конкурсна процедура КП 33.7-2010 са в изпълнение на Приоритет 1: Пълноценна интеграция на ромските деца и 

ученици чрез десегрегация на  детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за  остъп до 

качествено образование извън тях;

По тематичен план от тригодишната програма за дейността на Центръра (2010 – 2012): 

1.1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция. 

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.

1.3. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и училищата, за които българския език не е майчин.

Максималната стойност на един проект е до 30 000 лева
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Съгласно чл. 20 ал.  2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, Финансирането на проекти по ал.  1 се извършва съобразно правилата на 

съответните чуждестранни и международни финансиращи отганизации и институции, когато от финансирането те предоставят повече 

от 50 на сто от финансирането, бе сформирана втора група от оценители. В тази комисия взе участие и представителят за страната на 

Ромски образователен фонд, по негово настояване се наложи редуциране на проекто бюджетите на проектните предложения, както и 

последен подбор на общините. Съгласно обявата за набиране на проектни предложения, предимство имаха малките общини, в списъка 

на  одобрените  общини  имаше  и  такива,  които  не  отговарят  на  това  условие.  Истината  обаче  е  че  големите  общини  реализират  

дейностите в малки населени места, които отговарят на целите на проекта.  На 10.12.2010 г. са подписани 11 договора с кандидатите, 

одобрени за финансиране. В рамките на първия транш са преведени  80 % от средствата в размер на  171 592 ,40 лева със средства са от 

Ромски образователен фонд и от държавния бюджет.

През 2010 г. в Центъра са постъпили проектни предложения за финансиране по КП 33.7-2010  както следва: 

       Програма Бр. постъпили 
проектни 
предложения 

Бр. недопуснати 
след 
административна 
проверка

Бр. оценени 
проектни 
предложения

Бр. проектни 
предложения 
одобрени за 
финансиране

Програма  1:  Пълноценна  интеграция на  ромските 
деца иученици чрез десегрегация на  детските градини 
и  училищата  в  обособените  ромски  квартали и 
създаване на условия за  равен достъп до качествено 
образование извън тях;

70 17 53 11

Информация по КП- 33.5-2009 - С решение на Управителния съвет от 28. 04. 2010 г. ЦОИДУЕМ  финансира конкурсна процедура 33.5-

2009, обявена през 2009 г.,  в изпълнение на Тригодишната програма за периода 2007 – 2009 г. За КП- 33.5-2009 са предвидени 1 

000 000  лева от Републиканския бюджет.
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По конкурсна процедура 33.5-2009  от одобрените 80 проектни предложения са финансирани 79/ една от институциите не се яви при 

сключване на договорите /. В рамките на първия транш са преведени  60 % от средствата в размер на 576 152, 36 лева 

Общият брой на постъпилите проектни предложения от обявените през 2009 г. конкурсни процедури е както следва:

1. По Конкурсна процедура 33.5-2009 със планираните средства от републиканския бюджет:
• общо кандидатствали – 406 броя;
• оценени – 307 броя;
• одобрени за финансиране – 80 броя;

Разпределението им по програми е дадено в следната таблица:

Програми Брой постъпили 

проектни 

предложения

Брой недопуснати 

проектни 

предложения след 

административната 

проверка 

Брой оценени 

проектни 

предложения

Брой 

финансирани 

проектни 

предложения

Програма  1:  Гарантиране  на  равен  достъп  до 

качествено образование на децата и  учениците от 

етническите малцинства

130 30 100 19

Програма  2:  Съхраняване  и  развиване  на 

културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства

93 25 68 20 

Програма  3:  Създаване  на  предпоставки  за 

успешна социализация на децата и младите хора от 135 37 98 20 
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етническите малцинства
Програма 4:  Подпомагане процеса за превръщане 

на културното многообразие в източник и фактор 

за  взаимно  опознаване  и  духовно  развитие  на 

подрастващите  и  създаване  на  атмосфера  за 

взаимно уважение, толерантност и разбирателство

48 7 41

20

Общо по програми: 406 99 307 79

Програма 1

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

1.1. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и училищата, за които българския език не е майчин. 

1.2. Проекти, свързани с оптимизацията на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително 

чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.

Максимална стойност на един проект до 25 000 лева

Проектни предложения, одобрени за финансиране:   20, финансирани-19      

Общ  размер на  средствата  за приоритета – 500 000 лева

Програма 2
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Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

 2.1.  Проекти,  касаещи  осъществяването  на  извънкласни  и извънучилищни  дейности,  за  съхраняване  и  развиване  на  културната 

идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

максимална стойност на един проект до 10 000 лева

Проектни предложения, одобрени за финансиране: 20, финансирани 20

Общ  размер на средствата за приоритета – 200 000 лева.

Програма 3

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства 

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

 3.1. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите 

малцинства. 

3.2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на 

децата, учениците и младите хора от етническите малцинства. 

3.3. Проекти за обучителни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, 

учениците и младите хора от етническите малцинства.

максимална стойност на един проект до 10 000 лева
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Проектни предложения, одобрени за финансиране: 20, финансирани 20.

Общ  размер на средствата за приоритета – 200 000 лева

Програма 4

Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно 
развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

4.1. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Максимална стойност на един проект до  5 000  лева

Проектни предложения, одобрени за финансиране: 20, финансирани 20.

Общ  размер на средствата за приоритета – 100 000 лева.

През  юни  2010  г.  приключи  Конкурсна  процедура  КП  33.4-2008  г.  Тя  се  отличаваше  по  своята  същност  от  предишните 

конкурсни  процедури,  организирани  от  ЦОИДУЕМ,  тъй  като  бе  насочена  към  подкрепа  на  общински  програми,  чрез  схема  за 

съфинансиране на проекти. Задължително условие беше комплексното обхващане на четирите приоритета от Тригодишната програма, 

което  целеше следното:

1. Постигане  ефективност,  ефикасност  и концентрация  на финансирането  на общински програми,  свързани с образователната 

интеграция.
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2. Постигане на комплексен и устойчив резултат в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства. 

Общ  размер на средствата за четирите приоритета - 845 532,32 лв.  

Максималният размер на финансовата помощ, предоставена от ЦОИДУЕМ за изпълнение на едно проектно предложение, бе 90 000 

лв., разпределена по отделните Приоритети както следва:

Програма 1

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

1. Подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция;

2. Подобряване на образователната среда в приемните детски градини и училища;

3. Адаптация на децата и учениците в детските градини и училищата, за които българският език не е майчин;

4. Извеждане на децата и учениците без увреждания от помощните училища и интегрирането им в общообразователна 

среда.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 45 000 лева

Програма 2 

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
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По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

2.1 Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и 

учениците от етническите малцинства;

2.2 Обучение (квалификация) на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 13 500 лева

Програма  3 

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, 

учениците и младите хора от етническите малцинства;

3.2 Дейности, насочени към мотивиране на родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище;

3.3 Дейности, свързани с родителите на децата и учениците от сегрегираните и приемните училища, насочени към съвместно обучение 

и възпитание на децата и учениците от различни етноси;

3.4. Организиране на форми за привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училище ученици.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 18 000 лева

Програма 4 
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Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно 

развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

По тематичен план от тригодишната програма (2007-2009):

4.1. Извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към опознаване и развиване на културното многообразие в България.

4.2 Обучение (квалификация) на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 13 500 лева

Проекти, дофинансирани с 20% през годината по конкурсна процедура 33.4-2008:

Програми
Брой 

постъпили 
проектни 

предложения

Брой недопуснати 
проектни 

предложения след 
административната 

проверка 

Брой оценени 
проектни 

предложения

Брой 
финансирани 

проектни 
предложения

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до 

качествено образование на децата и  учениците от 

етническите малцинства 

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата и учениците от етническите 

малцинства

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна 

социализация на децата и младите хора от етническите 

17 5 12 11
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малцинства

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на 

културното многообразие в източник и фактор за 

взаимно опознаване и духовно развитие на 

подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно 

уважение, толерантност и разбирателство

Процедура Брой 
проекти

Кандидастващи 
институции -общини

Бр. деца Бр. ученици Бр. Учители Бр. родители Обща стойност на 
проектите

33.4-2008 11 11 1203 5081 444 2218 798 472, 75

Общо  по  тази  конкурсна  процедура  са  финансирани  11  проекта. Първата  колона  от  таблицата  показва  програмите  по  които 

кандидастват, втората колона съдържа темите по които разработвата проектните предложения, третата колона съдържа информация за 

показателите на изпълнение и в четвърта колана са посочени постигнатите  резултати по конкърсната процедура. 

ІІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ЦОИДУЕМ

ПРИХОДИ                  общо                                                                                                    1 359 129 лв.

• субсидия от държавен бюджет –                                                                          968 025  лв.

• привлечени външни средства от Ромски образователен фонд – Будапеща –  391 104 лв
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РАЗХОДИ:                общо                                                                                                      1 107 386 лв.

• финансиране на проекти        –                                                                             880 611 лв. 

• РЗ, осигуровки, издръжка  –                                                                                 222  825 лв.

• Придобиване на ДМА       -                                                                                        3 950 лв.

Остатък  към 01.01.2010 г.                                                                                             8 600 лв.

Остатък към 31.12. 2010 г.                                                                                          260 343 лв.

IV.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРОВЕДЕНИТЕ  ОДИТИ  НА  ДЕЙНОСТТА  НА  ЦОИДУЕМ  И  ИЗВЪРШЕНИ  ВЪНШНИ 

ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Със Заповед № РД 09-369/01.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката е проведен одит на дейността на Центъра. 

За изпълнение на препоръките е разработен план за действие, както следва:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

За изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад – вх. № 01-41 от 28.06.2010 г.

№

По

ред

ПРЕПОРЪКИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ СРОК
ОТГОВОРНО 

ЛИЦЕ

1. Директорът на ЦОИДУЕМ да организира  От март директорът  на Март  Директор на 

13



разработването на проекти за финансиране от 

български и чуждестранни финансиращи 

организации и институции, с цел осигуряване на 

външни средства.

ЦОИДУЕМ е организирал 

разработването на проект 

”Подкрепа за 

институционализирането на

десегрегацията процес в 

България”. С този проект 

ЦОИДУЕМ е кандидатствал пред 

Ромски образователен фонд - 

Будапеща и е спечелил грант - 

300 000,00 EURO  с 

продължителност на дейностите - 

24 месеца. Предстои  подписване 

на договора и реализация на 

проекта от юли 2010 г. до юни 

2012 г. ;

- подготвя се проект „Обучение на 

ромски студенти  за менторска 

работа с деца и ученици от 

ромската общност” за 50 000 

EURO;

-направена е организация за 

директно предоставяне на 

2010 г

Юли 

2010-

Юни

2012 г

01.09.

2010 г

Юни

2010

ЦОИДУЕМ
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финансови средства от ОП 

„Развитие на човешките ресурси”
2. Директорът на ЦОИДУЕМ да направи преглед 

на извършената работа и в зависимост от 

установеното да предприеме действия за 

подписване на приемно -предавателен протокол 

или за възстановяване на изплатената сума по 

договора за изработване на нов интернет портал.

Директорът на ЦОИДУЕМ

е организира проверка 

на извършената работа

 по договора за изработване

 на нов интернет портал. 

Предвижда се  сключване на 

допълнителни споразумения в в 

полза на ЦОИДУЕМ – чрез: 

- удължаване на срока за поддръжка 

на интернет портала на Център; 

- увеличаване на обема от 

информация на новия интернет 

портал;

-  провеждане на обучения на 

членове от екипа 

на ЦОИДУЕМ.

 Прегледът на извършената работа 

ще бъде финализиран  с подписване 

на приемно- предавателен протокол. 

До

01.10

2010 г

Директор 
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Към 11.12. 2010 г. е изпратена информация до Звеното за вътрешен одит –МОМН за изпълнени препоръки по одитния доклад.

През 2010 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обяви конкурси за оценка на 

ефекта от проекти и финансов одит по конкурсна процедура 33.4 - 2008 и оценка на ефекта от проекти по конкурсна процедура 33.3 -  

2008. Конкурсите имаха за цел изготвяне на обобщени доклади за: 

  резултатите  от  дейността  на  ЦОИДУЕМ  по  заложени  в  Програмата  за  дейността  на  Центъра  2007  -  2009 

показатели   за изпълнение;

 оценка  за  изпълнението  на  проекти,  финансирани  от  ЦОИДУЕМ през  2008  г.  по  показатели  за  изпълнение, 

заложени в Плана за 2008 и 2009 г.;

 добри практики от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ и тяхното мултиплициране в образователната система. 

Външната оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ за приключилата конкурсна процедура 33.4-

2008  е извършена  от експерти на фондация  „АКСЕС”- София. Докладът бе представен през м. ноември 2010 г. и  предлага оценка на 

ефективността  на  подкрепените  проекти.  Практическата  полза  от  оценката  са  направените  препоръки  за  усъвършенстване  на 

конкурсните процедури, на работата и подходите за осъществяване на дългосрочните и краткосрочните цели на Центъра. Оценката, се 

базира  на  теренно  проучване  в  11-те  общини  и  обхваща  съдържанието  на  приоритетите,  откроява  типичните  трудности  при 

реализацията  на  проекти  от  този  тип,  специфичните  проблеми,  които  съпътстват  реализацията  на  политиката  на  образователна 

интеграция, подходите, както и работещите практики за пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите малцинства. 

Проведен е  финсов одит на  конкурсна процедура 33.4 - 2008 г. 

След проведения финансов одит бяха дофинансирани  проектите по КП 33.4-2008 за одобрените разходи. Общият размер на 

неодобрените разходи е в размер на 47 059, 57 лева.
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V. СПИСЪК НА ФИНАНСИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗМЕРА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА

КП 33.7-2010 

Проектни предложения, одобрени за финансиране по конкурсна процедура 33.7-2010 

№ 
по ред Вх. № Кандидат Име на проекта

Сума на 
проекта

1-ви 
транш /

80%/

1   Община Елхово гр. Елхово, обл. Ямбол "Да си подадем ръка" 23 495 18 796

2 33.7-046/29.11.2010
Община Летница, гр. Летница, обл. 
Ловеч

"За децата на община Летница - 
с грижа и отговорност"

25 180 20 144

3 33.7-067/29.11.2010 Община Шумен, гр. Шумен "Заедно сме по-добри" 19 687 15 749,60

4 33.7-040/29.11.2010 Община Лом, гр. Лом, обл. Монтана "Заедно спортуваме и творим" 18 024, 57 14 419,66

33.7-057/29.11.2010 Община Монтана, гр. Монтана
"Интегрирано образование
 в община Монтана"

25 729 20 583,20

6 33.7-025/29.11.2010
Община Балчик, гр. Балчик, обл. 
Добрич

"Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства 
в община Балчик"

14 971, 57 11 977,25

7 33.7-007/25.11.2010 Община Димово, гр. Димово
"Подреждаме заедно
пъзела на бъдещето си"

17 290 13 832

8 33.7-013/26.11.2010
Община Димитровград, 
гр. Димитровград, обл. Хасково

"Заедно учим, играем 
и растем"

21 794, 49 17 435,59
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9 33.7-027/29.11.2010
Община Бургас
гр. Бургас

"Обучение в професионална гим-назия 
- сигурен път към успешна трудова и 
социална реализация на децата от 
етническите малцинства"

17 875 14 300

10 33.7-037/29.11.2010
Община Кричим, гр. Кричим, обл. 
Пловдив

"Да създадем атрактивна и привле-
кателна образователна среда, където 
всички заедно да пеем, 
играем, рецитираме, спортуваме и 
учим, за да сполучим"

17 405 13 924

11 33.7-009/25.11.2010 Община Кюстендил, гр. Кюстендил
"Ръка за ръка, макар и 
различни"

13 038, 84 10 431,07

Общо  214 490,47 171 592,37

По КП 33.5-2008 – 4 програми

През 2010 г. КП 33.5-2009 и 4-те програми са финансирани с 60% от одобрения бюджет

 Програма 1

№ Входящ номер Кандидатстваща институция Име на проекта
1-ви 
транш /
60 %/

2-ри 
транш /
20 %/

3-ти 
транш /
20%/
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1
33.5 -1-
050/30.04.2009 

ОУ "Княз Александър I", гр. Пловдив
"Развитие на личностния потенциал - гарант за 
успешна адаптация на учениците от 
малцинствен произход"

14895 4 965,00 4 965,00

2
33.5 -1-
095/07.05.2009

ЦДГ 34 "Пролетна дъга", гр. Шумен "Заедно за равен старт в училище" 14993.69 4 997,90 4 997,90

3
33.5 -1-
124/07.05.2009

ОДЗ "Ран Босилек", гр. София "Растем заедно" 15 000,00 5 000,00 5 000,00

4
33.5 -1-
064/07.05.2009 

ОДЗ "Мир", гр. Дулово, обл. Силистра
"Всяко дете е слънце - нека му 

позволим да свети"

14 976,08 4 992,03 4 992,03

5
33.5 -1-
101/07.05.2009 

Община Лозница, гр. Лозница, обл. Разград "Всяко дете научава, всяко дете успява" 15 000,00 5 000,00 5 000,00

6
33.5 -1-
066/07.05.2009

Община Провадия, гр. Провадия
"Създаване на детски образователен център 
"Слънце" в с. Бозвелийско"

14 520,00 4 840,00 4 840,00

7
33.5 -1-
115/07.05.2009 

СОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Айтос "ЦАР – Центрове за алтернативна работа" 15 000,00 5 000,00 5 000,00

8
33.5 -1-
106/07.05.2009 

ОУ "Климент Охридски",
с. Сталийска махала, общ. Лом

"Светът на мечтите ни" 15 000,00 5 000,00 5 000,00

9
33.5 -1-
127/07.05.2009

Община Кирково, с. Кирково "Различни, но заедно" 14 655,00 4 885,00 4 885,00

10
33.5 -1-
031/30.04.2009

ОУ "Христо Ботев", с. Зелена Морава, общ. 
Омуртаг

"Школско звънче за интеграция" 15 000,00 5 000,00 5 000,00

11
33.5 -1-
013/29.04.2009

НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча, 
обл. Пазарджик

"Училищният живот – красив, достъпен и 
привлекателен за всички деца"

15 000,00 5 000,00 5 000,00

12
33.5 -1-
100/07.05.2009

ОУ "Отец Паисий", с. Попинци, общ. 
Панагюрище

"Нашето училище – различно и очаквано"
14 760,00 4 920,00 4 920,00

13
33.5 -1-
079/07.05.2009

СОУ "Отец Паисий", гр. Куклен, обл. 
Пловдив

"Три етноса в гр. Куклен – едно училище на 
радостта"

14974,39 4 991,46 4 991,46

14 33.5 -1- ЦДГ "Здравец", гр. Момчилград "Пътят от сълзата до усмивката" 15 000,00 5 000,00 5 000,00
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038/30.04.2009 

15
33.5 -1-
018/29.04.2009

СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали "Да учим заедно" 14 884,91 4 961,64 4 961,64

16
33.5 -1-
110/07.05.2009

ОУ "Христо Ботев", с. Мечка, общ. Плевен "Нашето място в обществото" 13 269,08 4 423,03 4 423,03

17
33.5 -1-
026/29.04.2009 

Община Средец, гр. Средец, обл. Бургас "Децата днес, за да има утре"
14 736,85 4 912,28 4 912,28

18
33.5 -1-
090/07.05.2009

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Хасково "Училище мое - реално и вълшебно"
14 934,71 4 978,24 4 978,24

19
33.5 -1-
072/07.05.2009

ЦДГ "Щастливо детство", гр. Момчилград, 
обл. 

"Щастливи заедно в Щастливо детство"
15 000,00 5 000,00 5 000,00

Програма 2

№ Входящ номер Кандидатстваща институция Име на проекта
1-ви 

транш
2-ри 

транш
3-ти 

транш

1
33.5-2-035 / 
07.05.2009 

ОБЩИНА ШУМЕН
ТЕАТРАЛНИ РОМСКИ ПРИКАЗКИ И ВЗАИМНАТА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

5 973,51 1 991,17 1 991,17

2
33.5-2-089 / 
07.05.2009

СОУ"Д.ГОЧЕВ", ГР. ПАЗАРДЖИК
ТРАДИЦИИТЕ И ИЗКУСТВАТА - РЪКА ЗА РЪКА В 
МОЯ ДЕТСКИ СВЯТ

6 000,00 2 000,00 2 000,00

3 33.5-2-010 /29.04.2009 
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ", С. МАЛОРАД, ОБЩ. 
БОРОВАН

ИЗКУСТВОТО МОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 
ТРАДИЦИИТЕ

5 996,04 1 998,68 1 998,68

4
33.5-2-081 / 
07.05.2009 

СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР. МОМЧИЛГРАД
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ С ТРАДИЦИИ ОТ ВЕКОВЕ 
ЗА ВЕКОВЕ

6 000,00 2 000,00 2 000,00

5
33.5-2-041 / 
07.05.2009

СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ ФОЛКЛОРНА ДЪГА
5 978,29 1 992,76 1 992,76
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6
33.5-2-079 / 
07.05.2009

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЖИВОТА КАТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО
5 963,94 1 987,98 1 987,98

7
33.5-2-075 / 
07.05.2009

ОБЩИНА ПЛЕВЕН БОХОТ – ТРАДИЦИИ, МИНАЛО И НАСТОЯЩИЕ
5 439,04 1 813,01 1 813,01

8
33.5-2-020 / 
30.04.2009

ОБЩИНА КРУМОВГРАД РЪКЪ ЗА РЪКА - ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО
6 000,00 2 000,00 2 000,00

9
33.5-2-059 / 
07.05.2009 

ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ", ГР. ЯМБОЛ УНИКАЛНИ В МНОГООБРАЗИЕТО
6 000,00 2 000,00 2 000,00

10
33.5-2-091 / 
07.05.2009 

144 СОУ"НАРОДНИ БУДИТЕЛИ", ГР. СОФИЯ
МЕЖДУУЧИЛИЩЕН РОМСКИ ФЕСТИВАЛ "ШАРЕНА 
ЧЕРГА"

5 142,84 1 714,28 1 714,28

11
33.5-2-003 / 
23.04.2009

НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. КРИЧИМ
ДА ОГЪНЕМ ЕТНОБАРИЕРАТА В ПЪСТРОЦВЕТЕН 
ВЕНЕЦ

6 000,00 2 000,00 2 000,00

12
33.5-2-032 / 
07.05.2009 

ОДК - ГР. КРУМОВГРАД ШАРЕНА ЧЕРГА
6 000,00 2 000,00 2 000,00

13 33.5-2-008 /29.04.2009 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С.БЕЛОВЕЦ, ОБЛ. РАЗГРАД
ПРИ ИЗВОРА-ПЪСТРА КИТКА ОТ ФОЛКЛОРНОТО 
БОГАТСТВО

5 571,60 1 857,20 1 857,20

14
33.5-2-049 / 
07.05.2009 

СОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. ВЕТРИНО, ОБЛ.ВАРНА БОГАТИ СМЕ С КУЛТУРАТА НА НАШИТЕ ДЕДИ
5 943,00 1 981,00 1 981,00

15
33.5-2-086 / 
07.05.2009

ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ВИДИН
ЧРЕЗ ИЗКУСТВА ДА СЪХРАНИМ КУЛТУРНАТА 
ИДЕНТИЧНОСТ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

5 988,00 1 996,00 1 996,00

16
33.5-2-051 / 
07.05.2009

ОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" , С. РЯХОВЦИТЕ, ОБЩ. 
СЕВЛИЕВО

РАЗЛИЧНИ, НО ВИНАГИ ЗАЕДНО В ИГРИТЕ И 
УЧЕНИЕТО

5 798,10 1 932,70 1 932,70

17 33.5-2-067 / 
07.05.2009

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО 
ТВОРЧЕСТВО, ГР.РАЗГРАД

ОПОЗНАВАМЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ, ТВОРИМ И 
ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

5 965,38 1 988,46 1 988,46

18
33.5-2-009 / 
29.04.2009 

ЦДГ "ПРОЛЕТ", С.ЦОНЕВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ
5 890,80 1 963,60 1 963,60

19
33.5-2-076 / 
07.05.2009

ОУ"П. ХИЛЕНДАРСКИ", С.ПЕРПЕРЕК, ОБЩ 
КЪРДЖАЛИ

МОЯТ ЕТНОС И НЕГОВИЯ ФОЛКЛОР
5 745,60 1 915,20 1 915,20

20
33.5-2-026 / 
30.04.2009

СОУ "НЕШО БОНЧЕВ", ГР. ПАНАГЮРИЩЕ АЗ СЪМ ТИ СИ .... НИЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ
5 618,77 1 872,92 1 872,92
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Програма 3

Входящ номер Кандидатстваща институция Име на проекта
1-ви 

транш
2-ри 

транш
3-ти 

транш

1
33.5 -3-
019/29.04.2009

ОУ "Йордан Йовков" - г. Ямбол "Звезди без граници"
5 857,20 1 952,40 1 952,40

2
33.5 -3-
013/29.04.2009

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-с. Стралджа, 
обл. Ямбол

"Приятели на природата"
5 700,54 1 900,18 1 900,18

3
33.5 -3-
109/07.05.2009

РИО- град Шумен
"Учителят - фактор и гарант на 
мултикултурния образователен процес"

6 000,00 2 000,00 2 000,00

4
33.5 -3-
079/07.05.2009

ТУ- ДИПКУ- г.Стара Загора "Единни в многообразието"
6 000,00 2 000,00 2 000,00

5
33.5 -3-
059/07.05.2009

ОДЗ "Звънче"- филиал 8 ми март- г. Самоков, 
обл. София

"Дъга"
5 967,57 1 989,19 1 989,19

6
33.5 -3-
126/07.05.2009

ОУ "Христо Ботев" – с. Чернево, обл.Варна
" Чрез информационни технологии, спорт и 
изкуство-  единни, равноправни, успяващи "

5 997,66 1 999,22 1 999,22

7
33.5 -3-
017/29.04.2009

ОДЗ "Снежанка"-г. Николаево, обл. Стара 
Загора

"Заедно -щастливи"
6 000,00 2 000,00 2 000,00

8
33.5 -3-
122/07.05.2009

ОУ " Св. П. Хилендарски" - с. Скалица, 
обл. Ямбол

"Моят етнос, твоя етнос- заедно
 към по-добро бъдеще"

6 000,00 2 000,00 2 000,00

9
33.5 -3-
053/07.05.2009

ОУ "Светлина"- с. Тополица, общ. Айтос, обл. 
Бургас

" Да превърнем живота си в приказка"
6 000,00 2 000,00 2 000,00

10
33.5 -3-
115/07.05.2009

СОУ "Йордан Йовков"-с. Окорш, общ. Дулово, 
обл. Силистра

"Журналистически клуб "Окорсис"- 
училищните медии в служба на 
толерантността"

6 000,00 2 000,00 2 000,00
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11
33.5 -3-
101/07.05.2009

ОУ " П. Р. Славейков" -г. Пещера, обл. 
Пазарджик

"България -една е тя за нас"
6 000,00 2 000,00 2 000,00

12
33.5 -3-
123/07.05.2009

ОУ " Св. Кл. Охридски" – г. Видин, 
"Спортът - предпоставка за успешна 
социализация на етническите малцинства"

5 988,00 1 996,00 1 996,00

13
33.5 -3-
103/07.05.2009

СОУ " Христо Ботев" г. Славяново, обл. 
Плевен

"Равен шанс"
5 856,00 1 952,00 1 952,00

14
33.5 -3-
106/07.05.2009

СОУ " Васил Воденичарски" с. Хайредин, обл. 
Враца 

"Богати с миналото, разумни в настоящето, 
уверени в бъдещето"

6 000,00 2 000,00 2 000,00

15
33.5 -3-
069/07.05.2009

ОДК - г. Ямбол "Красотата на природата създава приятелства"
5 997,60 1 999,20 1 999,20

16
33.5 -3-
052/07.05.2009

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Блъсково, 
общ. Провадия, обл. Варна

" Различното училище"
5 890,30 1 963,43 1 963,43

17
33.5 -3-
107/07.05.2009

ОУ " Иван Вазов"- с. Широко поле, общ. 
Кърджали 

"Ековело"
5 628,60 1 876,20 1 876,20

18
33.5 -3-
135/07.05.2009

ЦДГ № 62 "Зорница" - г. София "Заедно, ръка за ръка"
5 910,00 1 970,00 1 970,00

19
33.5 -3-
077/07.05.2009

Община Димово, обл. Видин "В царството на шаха "
6 000,00 2 000,00 2 000,00

20
33.5 -3-
037/30.04.2009

Община Крумовград "Свят на чудесата"
6 000,00 2 000,00 2 000,00

Програма 4

№ Входящ номер Кандидатстваща институция Име на проекта
1-ви 

транш
2-ри 

транш
3-ти 

транш

1 33.5-4-022 / 07.05.2009 РИО ВРАЦА УЧИЛИЩНИ АТЕЛИЕТА "КУЛТУРНОТО 
МНОГООБРАЗИЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА"

3 000,00 1 000,00 1 000,00
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2 33.5-4-001 /24.04.2009 ЦДГ "МИР", С. КАЛУГЕРЕНЕ, ОБЩ. ГЛАВИНИЦА НАШЕТО РАЗЛИЧИЕ Е ЦЕННОСТ
2 995,00 998,33 998,33

3 33.5-4-031/ 07.05.2009 ТУ-ДИПКУ НА ОТКРИТО
3 000,00 1 000,00 1 000,00

4 33.5-4-048 / 07.05.2009 2-РА АНГЛ. ЕЗИКОВА 
ГИМНАЗИЯ"Т.ДЖЕФЕРСЪН", ГР. СОФИЯ

ИНТЕР КЛУБ 21
2 999,80 999,93 999,93

5 33.5-4-023/ 07.05.2009 ЦДГ "СЛЪНЧИЦЕ", ГР. ДОБРИЧ
ЦВЕТНИ КАТО ДЪГАТА И ЗАЕДНО ЗА СЪХРАНИМ 
КРАСОТАТА

2 999,18 999,73 999,73

6 33.5-4-009 / 30.04.2009 ЦДГ"СЛЪНЦЕ", С. ГРУЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ ДА СИ ПОДАДЕМ РЪЦЕ
3 000,00 1 000,00 1 000,00

7 33.5-4-042 / 07.05.2009 ДК ГР. СЕВЛИЕВО С МАГИЯТА НА ТЕАТЪРА
1 856,40 618,80 618,80

8 33.5-4-003 / 28.04.2009 СОУ "ИВАН ВАЗОВ" , ГР. ВЪРШЕЦ ЗАЕДНО МАКАР И РАЗЛИЧНИ
2 999,76 999,92 999,92

9 33.5-4-011 / 30.04.2009 РИО ГР. СИЛИСТРА
МУЛТИКУЛТУРНОТО УЧИЛИЩЕ – УЧИЛИЩЕТО НА 
ДНЕШНИЯ ДЕН

3 000,00 1 000,00 1 000,00

10 33.5-4-040 / 07.05.2009 ОДК, ГР. МОМЧИЛГРАД
ФОТОГРАФИЯТА-ОТРАЖЕНИЕ НА 
МНОГООБРАЗИЕТО И КУЛТУРАТА СРЕД НАС

3 000,00 1 000,00 1 000,00

11 33.5-4-033 / 07.05.2009 ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ГР. 
НИКОЛАЕВО

ДА ОПОЗНАЕМ ТРАДИЦИИТЕ СИ ЗАЕДНО
2 995,80 998,60 998,60

12 33.5-4-041 / 07.05.2009 СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР. АЙТОС УЧИМ СЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ
2 998,76 999,59 999,59

13 33.5-4-004 / 29.04.2009 ОУ"ВАСИЛ ДРУМЕВ", С. ОРЛЯК, ОБЩ. ТЕРВЕЛ КУЛТУРНАТА СЪКРОВИЩНИЦА – БЪЛГАРИЯ
2 998,40 999,47 999,47

14 33.5-4-017 / 30.04.2009 ЦДГ "СЛАВЕЙЧЕ", ГР. ВЪРБИЦА 600 ПРЪСТЧЕТА
3 000,00 1 000,00 1 000,00

15 33.5-4-027 / 07.05.2009 ПЗГ"ДОБРУЖА", ГР. СИЛИСТРА
РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ И РЕЛИГИИ- ОБЩО 
НАСЛЕДСТВО

2 995,00 998,33 998,33

16 33.5-4-036 / 07.05.2009 ПРОГИМНАЗИЯ "АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ", ГР. 
ОМУРТАГ

СЪЗДАЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ
2 964,56 988,19 988,19
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17 33.5-4-010 /30.04.2009 ЦДГ"ПРОЛЕТ", С. НАНОВИЦА, ОБЩ. 
МОМЧИЛГРАД

ТОЛЕРАНТНОСТ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА
3 000,00 1 000,00 1 000,00

18 33.5-4-013 / 30.04.2009 ОУ"ХР.БОТЕВ", ГР. ЛОМ
ПРИКАЗКИ КРАЙ БАБИНОТО ОГНИЩЕ С ДЕТСКИ 
ТЕАТЪР "БЪРБОРИНО"

2 964,60 988,20 988,20

19 33.5-4-014 / 30.04.2009 ОУ"КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР 1-ВИ, ГР.ПЛОВДИВ

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ- ГАРАНТ ЗА 
ТОЛЕРАНТНОСТ И КУЛТУРНО ОПОЗНАВАНЕ СРЕД 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН ЕТНИЧЕСКИ 
ПРОИЗХОД

2 985,00 995,00 995,00

20 33.5-4-037 / 07.05.2009 ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", С. ПЛЪСТИНА, ОБЩ 
ОМУРТАГ

ФОЛКЛОРЪТ-БОГАТСТВО ОТ РАЗЛИЧНИ 
ТРАДИЦИИ И КУЛТУРИ

2 992,01 997,34 997,34

КП-33.4-2008

През 2010 по КП 33.4-2009 са дофинансирани с 20% /втори транш/. 

№ Вх. №
Кандидатстваща 

институция
Наименование на проекта Първи 

транш 
80%

Втори 
транш
20%

1. 33.4-002/ 29.10.08 Община Бяла Слатина "Пълноценна интеграция за равен старт" 
70 

992,00
13 728,11

2. 33.4-014/ 31.10.08
Столична община – Район 
Слатина

"По-различни, по-успешни"
72 

000,00
12 659,69

3. 33.4-017/ 31.10.08 Община Момчилград
"Училищен център за улеснена адаптация „Искам да 
успея”

64 
000,00

14 785,57

4. 33.4-013/ 31.10.08 Община Севлиево
"Ръка за ръка – за по-добро бъдеще на децата от 
всички етнически групи от община Севлиево"

65 
916,21

12 626,79
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5. 33.4-010/ 31.10.08 Община Червен бряг "Да се научим да живеем заедно"
51 
067,25

9 626,58

6. 33.4-001/ 28.10.08 Община Генерал Тошево "Детски образователен център „Заедно можем”
72 
000,00

18 000,00

7. 33.4-011/ 31.10.08 Община Димитровград "Различни по общ път" 
72 
000,00

16 660,93

8. 33.4-003/ 30.10.08 Община Бургас
"Комплексен подход за качествено образование на 
децата и учениците от етническите малцинства"

57 
570,40

186,41

9. 33.4-004/ 31.10.08 Община Полски Тръмбеш
"Иновативни педагогически подходи в условията на 
билингвизъм и мултикултурна среда в община Полски 
Тръмбеш " 

38 
400,00

9 414,33

10. 
 

33.4-007/ 31.10.08 Община Ихтиман

"Повишаване възможностите за образователна 
интеграция и социализация на децата от ромската 
общност в детските градини на територията на град 
Ихтиман"

57 
600,00

638,38

11. 33.4-016/ 31.10.08 Община Оряхово "Да си подадем ръце" 

54 
880,00

13 720,00

VI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2010 Г.  

Проектните  предложения  обхващаха  всички  приоритети,  заложени  в  Годишния  план  на  ЦОИДУЕМ  за  2008  г.,  който  е 

разработен въз основа на Програма за дейността на Центъра за периода 2007 – 2009 г. в изпълнение от общините в партньорство с 

общински детски градини, училища, Регионални инспекторати по образование и/ или държавни висши училища, както и с читалища и 
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юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи обществено полезна дейност.  За първи път Центърът потърси общините като 

партньори за съфинансиране на дейности по изпълнение на държавната политика за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства .

Схемата за съфинансиране на  общински проекти се осъществи чрез финансова помощ от страна на ЦОИДУЕМ в границите на 50% 

до 80 % от общата стойност на проекта. Разликата между общата стойност на проекта и исканата финансова помощ бе осигурена  чрез 

собствени средства на общините. 

Информация за изпълнение на показателите и постигнатите резултати по приключилата КП 33.4-2008.

Програма Теми Показатели за изпълнение Постигнати
Резултати

1 2 3 4

Програма 1: 
Гарантиране на равен достъп 
до качествено образование на 
децата и учениците от 
етническите малцинства

1.1.Подпомагане процеса на 
десегрегация и последваща 
интеграция.

 

1.2.Подобряване на образователната 
среда в приемните детски градини и 
училища.

- Брой приемни училища и 
детски градини;

- Брой ромски деца и 
ученици, записани и 
интегрирани в приемните 
детски градини и училища 
извън ромските квартали, 
които традиционно се 
насочват в сегрегирани 
детски градини и училища;

- Брой деца и ученици, 
обхванати в неформални 
дейности с интеграционен 
характер в приемните 
училища и детски градини 
извън ромските квартали;

ЦДГ,ОДЗ – 21
НУ,ОУ,СОУ, -41 
прогимназии- 41 

Подобрена  материална база 
в 46  учебни заведения 

Таргет групи обхванати в 
дейностите на проектите по 

деца- 2024
ученици -5979
родители-6843
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1.3. Адаптация на децата и 
учениците в детските градини и 
началните училища, за които 
българският език не е майчин. 

1.4. Извеждане на децата и 
учениците без увреждания от 
помощните училища и 
интегрирането им в 
общообразователна среда.

- Брой деца и ученици, 
обхванати в неформални 
дейности с интеграционен 
характер в училищата, 
разположени в общини с 
малки и разпръснати 
населени места;

- Брой адаптирани деца и 
ученици в детските градини 
и началните училища, за 
които българския език не е 
майчин;

- Брой деца и ученици без 
увреждания, изведени от 
помощните училища.

учители - 154

Програма 2 :
Съхраняване и развиване на 
културната идентичност на 
децата и учениците от 
етническите малцинства

2.1. Осъществяване на извънкласни 
и извънучилищни дейности за 
съхраняване и развиване на 
културната идентичност на децата и 
учениците от етническите 
малцинства.

2.2. Обучение (квалификация) на 
педагогическия персонал за 
придобиване на знания и умения за 
работа в мултикултурна среда.

- Брой деца, обхванати в 
извънкласни и 
извънучилищни дейности, 
насочени към съхраняване и 
развиване на културната 
идентичност на децата и 
учениците от етническите 
малцинства; 

- Брой учители от приемните 
детски градини и училища, 
обучени за работа в 
мултикултурна среда.

деца- 2024

ученици -5979

учители - 154
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учители-1163

Програма 3:
Създаване на предпоставки за  
успешна социализация на 
децата и младите хора от 
етническите малцинства

3.1. Извънкласни и извънучилищни 
форми на работа, целящи създаване 
на предпоставки за успешна 
социализация на децата, учениците 
и младите хора от етническите 
малцинства.

3.2.  Дейности,  насочени  към 
мотивиране  на  родители, 
възпрепятстващи  децата  си  да 
посещават  детска  градина  и 
училище.

3.3. Дейности, свързани с 
родителите на децата и учениците 
от сегрегираните и  приемните 
училища, насочени към съвместно 
обучение и възпитание на децата и 
учениците от различни етноси. 

3.4. Организиране на форми за 
привличане и адаптиране към 
учебния процес на отпаднали и 
необхванати от училище ученици.

- Брой деца и ученици от 
етническите малцинства, 
обхванати в извънкласни и 
извънучилищни дейности;

- Брой родители, обхванати 
от дейности, насочени към 
социализация на децата и 
учениците от етническите 
малцинства чрез 
образование;

- Брой дейности, свързани с 
успешната социализация на 
децата, учениците и младите 
хора от етническите 
малцинства;

- Брой на реинтегрираните в 
образователната система 
ученици.

деца- 2024

ученици -5979

родители-6843
Проведени фестивали – 9
Дейности за опознаване на 
различни етнокултури, брой 
проведени състезания и 
викторини – 135
Брой проведени семинари за 
учители  за  преподаване  в 
мултиетническа  среда  и 
повишаване 
чувствителността към другия 
– 184
Брой организирани 
мултикултурни школи за 
деца и  родители - 46
Брой проведени дейности 
(семинари, срещи, дискусии 
и др.) с родители – 196
Извънкласни, 
иизвънучилищни дейности - 
143

Програма 4 :
Подпомагане процеса за 
превръщане на културното 
многообразие в източник и  

4.1. Извънкласни и извънучилищни 
дейности, насочени към опознаване 
и развиване на културното 

- Брой деца, обхванати в 
извънкласни и 
извънучилищни дейности, 

деца- 2024
ученици -5979
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фактор за взаимно 
опознаване и духовно 
развитие на подрастващите 
и създаване на атмосфера за  
взаимно уважение,  
толерантност и 
разбирателство

многообразие в България. насочени към опознаване и 
развиване на културното 
многообразие.

Като общ поглед върху дейностите, включени във финансираните проекти, можем  да обобщим следните насоки на действие:

- Дейностите по Програма 1 са насочени към преодоляване на трудностите в процеса на образователна интеграция на децата и  

учениците от етническите малцинства, най-вече в предучилищна и начална училищна възраст, както и на създаване на  предпоставки за 

задържане  и  превенция  на  риска  от  отпадане  от  училище,  което  гарантира  достъпа  до  качествено  образование.  Дейностите  по 

проектите отчитат спецификата на условията и проблемите в детските градини и различния тип училища – средищни училища, които  

приемат  деца от  няколко малки разпръснати  населени места;  приемни училища,  в  които  се  интегрират  ромски деца в  етнически 

смесена среда и училища с преобладаващ брой деца от етническите малцинства. 

- Фокусът на  Програма 2 е да се съхрани и развие културната идентичност на децата и учениците  от етническите малцинства  

чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности, които имат за цел: опознаване на етнокултурните традиции, в т.ч. със 

средствата на изкуството. В тях са включени деца и ученици от различни етноси, което допринася за интеграционните процеси в 

съответните училища и детски градини. Проектите стимулират и развиват творческата и социална активност не само на участниците в 

тях, но и на всички, които са съпричастни към различните културни послания.

- Програма 3 обхваща дейности за квалификационни курсове за учители, обучение и придобиване на практически умения за 

работа в мултикултурна среда, прилагане на интерактивни техники и методи на преподаване, за овладяване на знания за културата,  

традициите,  празниците  и  обичаите  на  различните  етнически  малцинства.  Дейностите  по  проектите  са  насочени  към:  работа  с 

родителите на децата от етническите малцинства с цел промяна на негативните им нагласи към образователната дейност в училище и 
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детската градина; работа с учителите, работещи с деца от етническите малцинства; родителите на децата и учениците от приемните 

училища за формиране на положителни нагласи в обществото.  

- Дейностите в рамките на Програма 4 са насочени към опознаване  на културното многообразие и традициите на различните 

етноси в България за създаване на атмосфера на толерантност, на взаимно уважение и разбирателство. В дейностите по конкретните 

проекти с помощта на дискусии, дебати и извънкласни форми децата и учениците от  различните етнически групи опознават своите  

културни ценности, общото и различието помежду им. Предоставя се възможност и на самите малцинствени общности – родители,  

ученици и общественици –  да участват в тях, като спомагат за  преодоляването на  предразсъдъците и дискриминацията на етнически 

признак. 

 

Проведени дейности по проекти от четирите програми по конкурсна процедура 33.4-2008:

- Проведени фестивали – 9;

- Дейности за опознаване на различни етнокултури, брой проведени състезания и викторини – 135;

- Брой проведени семинари за учители за преподаване в мултиетническа среда и повишаване чувствителността към другия – 184;

- Брой организирани мултикултурни школи за деца и  родители – 46;

- Брой проведени дейности (семинари, срещи, дискусии и др.) с родители – 196;

- Извънкласни, и извънучилищни дейности – 143.
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