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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2018 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е 

основана на принципите и целите, определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015-2020) и насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за 

периода 2016 - 2018  г., приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г., разработена в съответствие с чл. 8 на 

Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 

от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства (приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). 

Дейността на Центъра подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните  

потребности на деца и ученици от етническите малцинства. Целите са конкретизирани в Едногодишния план на Центъра, приет от 

УС на ЦОИДУЕМ през месец юни 2018 г. 

Дейността на Центъра през 2018 г. включва: 

1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти, свързани с образователната 

интеграция на деца и  ученици от етническите малцинства. 

2. Финансиране на проекти от Центъра. 

Освен дейностите по изпълнение на годишния си план, ЦОИДУЕМ участва и в: изготвяне на отчет за 2017 г. и на план за 

2018 г. на цели на администрацията на Министерство на образованието и науката; изготвяне на информация, свързана с 

отговорностите на ЦОИДУЕМ в План за действие през 2017 г. и План за действие през 2018 г. на Националната стратегия за учене 

през целия живот за периода 2014-2020; участие в Националната координационна група за учене през целия живот (НКГУЦЖ); 

изготвяне на отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми към 2017 г.; изготвяне на Мониторингов доклад 

за изпълнение на „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“; участие в 
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координационно звено по изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(2015-2020), както и изготвяне на Междинен отчет за периода юли 2015 г. – декември 2017 г. за реализация на Стратегия за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2020); Отчет за 2017 г. и План за 2018 г. по 

изпълнение на Актуализирана национална стратегия за демограско развитие на населението на Република България (2012-2030); 

изготвяне на доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2017 г. в ЦОИДУЕМ; попълване на 

формуляра за напредъка на България по специфична препоръка „Увеличаване предоставянето на качествено масово образование, в 

частност за деца и ученици от ромски произход“; в изготвяне на отчет за изпълнение на План за действие за периода 2017-2018 г. 

по изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и 

предложения за мерки и дейности по План за действие за периода 2019-2020 г.; изготвяне на отчет за степента на изпълнение на 

утвърдениет политики и програми към 31.12.2017 г.; изготвяне на становище във връзка с изменение и допълнение на Решение № 

355 на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие 2015-2020 за изпълнение на НСИРБО 2012-2020; участе в 

работни срещи за консултации във връзка с разработване и внедряване на система за мониторинт, оценса и контрол по 

изпълнението на НСРБИР 2012-2020; изготвяне на проект на План за 2018-2020 година по Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) и отчет на План за 2018 г.; участие в Програма „Старт на 

кариерата“ – 2018 г.; отчет за изпълнение на програмния бюджет на МОН зо 30.06.2018 г. и 31.12.2018 г.; участие в Национална 

среща, организирана от министъра на образованието и науката с представители на МТСП, АСП, ДАЗД, МФ, началници на РУО, 

директори на РЦПППО, директори на училища, представители на ЦСОП и представители на НПО; отчет по изпълнение на 

Национална стратегия за детето 2008-2018 г.; отчет по изпълнение мерките по плановете за действие на изпълнение на НПР: 

България 2020 за периода от 2013 г. до средата на 2018 г.; изготвен е доклад на ЦОИДУЕМ за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол.  

Директорът на ЦОИДУЕМ е определен за член на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Във връзка с членството си, госпожа Радева участва през месец май 

2018 г. в Осмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 

– 2020 г., месец юни 2018 г. в Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за 
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интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., а през месец ноември 2018 г. - в Десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.; в писмени процедури за неприсъствено вземане на 

решение по предложените от Управляващия орган (УО) на ОП НОИР за: одобряване на предложените от Управляващия орган на 

КН на ОП НОИР промени на Критерии за подбор на операция „Студентски практики – фаза 1“; одобряване на предложените 

промени на Критерии за подбор на операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“; за одобряване на: 

Проект на изменение на методология и критерии за подбор на операция „Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1“, 

проект на изменение на методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ и проект на 

изменение на методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени – фаза 1“;   одобряване на Проект на изменение на методология и критерии за подбор на операция 

„Техническа помощ“ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“; одобряване на Проект на изменение на методология и критерии за 

подбор на операция „Студентски практики – Фаза 1“; одобряване на проект на изменение на Методология и критерии за подбор на 

операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ и проект на Индикативна годишна работна програма на ОП 

НОИР за 2018 г. (актуализация). 

Активно е участието на Центъра по различни инициативи, организирани от други институции и от неправителствения 

сектор, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – участие в Трета 

наунопрактическа конференция за разпространение на добри практики във връзка с реализиране на План за изпълнение на 

Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;  участие в конференция за обмяна на опит 

в гр. Белград, Сърбия във връзка с управление и реализиране на проект “Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на 

средно образование“; участие в заседание на Експертния комитет по въпросите на ромите към Комитета на министрите на Съвета 

на Европа в Страсбург, Франция; на 12.12.2018 г. ЦОИДУЕМ е бил съорганизатор на семинар „Дигиталните медии в обучението за 

равенство и интеграция на деца и младежи“ 

В изпълнение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа (ПУДОР) на Центъра 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства: 
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- през 2018 г. приключи разработването и внедряването на софтуер за електронно подаване и оценяване на проектни предложения 

по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ; 

- със Заповед № ОД - 26/21.06.2018 г. е утвърдена конкурсна документация по КП 33.17-2018. На 22.06.2018 г.  се обяви и 

конкурсната процедура на интернет страницата на ЦОИДУЕМ: http://coiduem.mon.bg. За първи път кандидатстването с проектни 

предложения по конкурсна процедура се извърши чрез електронна платформа; 

-от месец май 2018 г. Центърът е активен участник в обмена на информация към Системата за електронен обмен на съобщения; 

- със Заповед № ОД – 050/04.10.2018 г. се определи работна група за изготвяне на проект на Програма за дейността на ЦОИДУЕМ 

за периода 2019-2021 г. в състав: преподаватели от ВУЗ, експерти от ЦОИДУЕМ, експерти от МОН, директори от училища и 

детски градини, както и предктавители от НПО, които работят в областта на образователната интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства. До 01.12.2018 г. работната група изготви проекта на програма.  

В изпълнение на чл. 12 и чл. 13, ал. 1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, през 2018 г. е проведен един Управителен съвет на 03.04.2018 г., 

на който се прие Годишния доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2017 г., а в неприсъствена форма през месец юни 2018 г. 

членовете на УС съгласуваха и приеха План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за 2018 г. и Бюджета на ЦОИДУЕМ за 2018 г. 

IІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

Направление 1. Привличане на средства извън държавния бюджет 

1. В изпълнение на Договор BU 222, приключи реализирането на двугодишния проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно 

завършване на средно образование“, финансиран от Ромския образователен фонд, Будапеща и Министерство на образованието и 

науката. През 2018 г. се изпълняваха и двата компонента: Компонент 1: Предоставяне на стипендии на ромски ученици (по 

самоопределяне), записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) и Компонент 2: Осигуряване на 

http://coiduem.mon.bg/
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менторство/тюторство на избраните ученици, които да подпомагат учениците-стипендианти от ромски произход, чрез 

наставничество и допълнителни занимания по учебни предмети, по които имат образователни пропуски и/или срещат затруднения, 

съдействат за личностното им израстване, за професионалното им ориентиране и подобряване на образователните им резултати. 

Резултати от изпълнението на проекта: 

Резултати от дейността по Компонент 1 „Предоставяне на стипендии на ромски ученици (по самоопределяне), записани в 

гимназиалната степен на образование“:  

На база съпоставяне на изходните данни от началото на проекта и тези, установени в процеса на отчетност и мониторинг към 

настоящия момент, като въздействие на дейността можем да обобщим следните резултати: 

1. Подобряване на образователните резултати на стипендиантите подкрепени по проекта както следва: 

 За учебната 2016/2017 година е установено подобряване на средния успех на стипендиантите, като през първия срок е бил – 

много добър 4,68, а годишния се покачва на много добър 4,88, увеличение от 4,27%; 

 За учебната 2017/18 година средният успех за първи срок – много добър 4,78 (по-висока входна база), а годишния е много 

добър 4,94, увеличение от 3,35%. 

2. Подобрени показатели за посещаемост и намален процент на неизвинени отсъствия от училище: 

 нивото на присъствие на учениците стипендианти в редовни учебни занятия за първи учебен срок на 2016/17 е бил 45%, а 

присъствието им през втори срок на същата година е вече 60%. През 2017/18 учебна година този показател бележи ръст и 

достига до 85%; 

 изразено в процентно съотношение, броят на неизвинените отсъствия е намалял от 5,4% към края на учебната 2016/17 до 5,0 

% в края на учебна 2017/18 година за всичките 600 подкрепени ученици. 

3. Успешно завършване на средно образование и продължаване на образованието във ВУЗ: 

 от 100 ученици стипендианти по проекта, завършили 12-клас през 2016/2017 учебна година, 80 са кандидатствали във ВУЗ, а 

повече от половината (45) са приети и продължават образованието си в университети у нас и в чужбина. Към настоящият 

момент, 51 (от 100) настоящи стипендианти от програмата са приети в български университети, а трима стипендианти са 
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приети за обучение в чужди университети – един в Американския Университет в Благоевград, и втори в Бизнес 

Университета на Уестминстър, Лондон. 15 стипендианти са заявили, че ще кандидатстват следващата година; 

 99% от завършващите 12-ти клас ученици са издържали успешно държавни зрелостни изпити. 

 

В изпълнение на Компонент 2 „Осигуряване на менторство/тюторство“: 

По проекта бяха планирани и изпълнени дейности, осигуряващи допълнителна подкрепа за образователно и личностно 

развитие на учениците, одобрени за участие в проекта. В тази връзка, на база заявените потребности посочени в мотивационните 

писма на кандидатите, за допълнителна подкрепа по определени учебни предмети и в съответствие с изготвена методология за 

подбор на тютори, бяха назначени 99 педагогически специалисти (тютори)  и 7 представители на ромската общност (ментори). 

Назначените тютори са от 84 училища в 72 населени места по следните учебните предмети: Български език и литература – 

54 учители, Английски език – 15, Руски език – 3, Биология и здравно образование – 2, География и икономика – 5, Химия, физика и 

астрономия – 3, Математика и информатика – 11, История и цивилизация – 2 и Специални предмети – 4. Всеки тютор е осигурил 

по 108 учебни часа допълнителна образователна подготовка в сформирани групи от средно по 5 ученика по съответния предмет 

или общо по време на проекта са осигурени 10 692 часа допълнителна образователна подкрепа. 

През учебната 2016/2017 година – от 600 стипендианта, 508 ученика ползват тюторска подкрепа и започват с начален среден 

успех 4,90. След първия учебен срок, успехът им се понижава на 4,68, но през това време няма интервенция от тютори. През втория 

срок, като резултат от дейността на тюторите, успехът на учениците получавали тюторска подкрепа се покачва 4,78, а годишния – 

4,85. 

През учебната 2017/2018 година – от 598 стипендианта, 514 ученика са подкрепени от тютори и са начален среден успех 

4,88, а приключват учебната година със среден успех 4,93. 

 

Мониторинг:  

Екипът по управление на проекта осъществи мониторингови посещения със стипендианти, ментори и тютори. За 2018 г. са 

извършени 28 мониторинга в училища в Кнежа, Плевен, Сухиндол, Бяла, Бургас, Ветово, Силистра, Добрич, Варна, Разлог, 
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Благоевград, Кюстендил, Банско, Димитровград, Симеоновград, Свиленград, Видин, Дунавци, Лом, Враца, Монтана, Сливен, 

Ямбол и Царево. 

Успешните примери от Стипендиантската програма бяха представени в две фото-изложби на тема „От една мечта към друга 

– за движещата сила към успеха на ромски ученици в средното образование“.  

          Първата беше в град Варна на 7 и 8 юни 2018 г. по 

време на срещата на Комитета по образование, във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 

  

 

Втората изложба беше официално открита на 18.06.2019 г. от г-жа Деница Сачева, 

заместник-министър на образованието и науката в град София и ситуирана  от 18-ти юни 

до 02-ри юли 2018 г. в зона "Ларго“ на АККК "Сердика".  

 

 

 

 

2. През 2018 г. ЦОИДУЕМ приключи изпълнинието на проект „Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на 

ранното детско развитие и образованието в началното училище“, финансиран по Програма «Здраве и образование за всички (ЗОВ)» 

по тематичен фонд за ромите на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Цел на проекта е: Повишаване капацитета на 
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педагогическия персонал в училищата и детските градини и на образователните медиатори по Програмата ЗОВ (детски градини и 

начални училища с преобладаващ брой деца от малцинствата) за осигуряване на качествено образование за деца и ученици и 

ефективно взаимодействие с родителите и местните институции и общности от гледна точка на подобряване социалното 

включване на роми и други уязвими групи. Общия брой планирани обучения е 11; От тях през 2018 г. са проведени 5, от които 2 в 

Община Бургас, 1 в Община Русе и 2 в Община Пловдив; Обучени през 2018 г. 

са 125 директори, учители и образователни медиатори по следните теми: 

„Иновативни стратегии, подходи и методи за подобряване, усъвършенстване 

на образователния процес“ и „Иновативни модели и методи за превенция на 

ранното напускане на училище“   

 

3. На 13.09.2018 г. ЦОИДУЕМ подписа договор № 2018-1-BG01-KA201-

047965/KA 201/ SE – 46/13.09.2018 г. с Център за развитие на човешките ресурси 

за изпълнение на проект „Ethnic minority integration school hub“ по Програма 

Еразъм +, КА2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Срокът  

на изпълнение на проекта е 18 месеца и обхваща периода 01.09.2018 г. – 29.02.2020 г. Партньори па проекта са Eurothink - Център 

за европейски стратегии, Македония и училище CEIP San Carlos в град Мадрид, Испания. 

По проекта се предвижда провеждане на три обмена на добри педагогечески 
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практики, свързани със задържането на учениците в училище: първият е предвиден в град София на 10-15.03.2019 г., втория в гр. 

Скопие е предвиден за м. Юни 2019 г. и третия в град Мадрид през м. Септември 2019 г. В края на м. януари 2020 г. ще се проведе 

Заключителна среща в гр. София за представяне на резултатите от проекта. Предвидено е да се издаде Наръчник с добри 

педагогически практики, свързани със задържането на учениците в училище. През м. Октомври 2018 г. в гр. София се проведе 

първата подготвително-организационна среща по проекта с двамата партньори.  

4. На 01.12.2018 г. ЦОИДУЕМ подписа Партньорско споразумение с VEZ trade - Former Yugoslav Republic of Macedonia за 

изпълнение на проект „Education for Media Literacy in Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифровата среда“ 

по Програма Еразъм + на Македонската национална агенция, КА2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. 

Общата цел е насърчаване на медийната грамотност във формалното образование като средство за развитие на личните 

компетенции на учителите и учениците да разпознават различни мнения чрез създаване на измерими показатели за нивата на 

медийна грамотност и стимулиране на култура на критическо мислене и демократични ценности. Периодът на изпълнение е от 

01.12.2018 г. до 29.02.2020 г. Дейности: Организиране на 3 транснационални срещи и мултиплициращи събития – дискусионен 

форум и пресконфепенция. 

  

Направление 2. Финансиране на проекти от Центъра 

Със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния план, през 2018 г. ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура 

(КП)  33.17 – 2018, с оглед реализиране на Програмата за дейността на Центъра за периода 2016-2018 г. За първи път ЦОИДУЕМ 

въведе електронна платформа за кандидатстване с проекти по конкурсни процедури. Чрез тази система освен кандидатстването и 

изходящо-входящата комуникация се осъществяваше единствено по електронен път. Във връзка с кандидатстването по КП 33.17-

2018 г. се проведоха 11 обучителни срещи с цел запознаване с новата електронна платформа.  

Конкурсна процедура 33.17-2018 включва два приоритета: 
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Приоритет 1. „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и 

учениците от етническите малцинства“  

Приоритет 3 „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на 

културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства“ 

Конкурсна процедура 33.17-2018 е ориентирана към държавни и общински детски градини; училища; обслужващи звена; 

РУО на МОН; държавни висши училища и общини, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. Обявена е на 22 юни 2018 г.  

По приоритет 1 „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства“:  

Постъпили проектни 

предложения (брой) 

Отпаднали на 

административна 

проверка проектни 

предложения (брой) 

Оценени проектни 

предложения (брой) 

Предложени за 

финансиране (брой) 

Финансирани 

проектни 

предложения (брой) 

111 6 105 67 29 

 

По приоритет 3 „Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата и учениците от етническите малцинства“: 

Постъпили проектни 

предложения (брой) 

Отпаднали на 

административна 

проверка проектни 

предложения (брой) 

Оценени проектни 

предложения (брой) 

Предложени за 

финансиране (брой) 

Финансирани 

проектни 

предложения (брой) 
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40 2 38 28 13 

През м. септември 2018 г. се подписаха договори с 42 институции за изпълнение на проекти.  

                            

Кандидатствали институции

ДГ Училище Община РЦ Други

                          

Бенефициенти

ДГ Училище Община РЦ Други

 

 

Във връзка с изготвяне на Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2018-2021 г., през месец май 2018 г. финансирахме 

проект „Посредством разбиране към по-добро образование” на Сдружение „Инфорома”, град Асеновград с председател д-р Асен 

Колев. По този проект екип от научни работници и специалисти извърши социално-психологическо изследване на терен, сред 

жителите на квартал „Лозница” в гр. Асеновград с  цел да се идентифицират актуалните им нагласи и тенденции по отношение на 

образованието и включването в учебния процес, както и мотивацията за придобиване на нови знания и умения с цел постигане на 

обществено значима и социално необходима себереализация. Една от значимите цели бе свързана и с превенция на социалното 

изключване. В изследването са обхванати трите основни за образователната интеграция целеви групи – учители, ученици и 

родители. Основната причината за избора на квартал „Лозница” в Асеновград бяха събитията там през месец Юни 2017 г., които 

поставиха сериозни предизвикателства пред голяма част от общинските структури и институции в региона, в това число и учебните 

заведения, като се започне от предучилищните и се стигне до висшите. Проявите на физическа агресия, масовите протести и 

последвалите ги институционални реакции предизвикаха сред някои от членовете на етносите в региона чувства на враждебност, 
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негативизъм и непоносимост. Последствията от тези събития затрудниха сериозно възможностите за успешната реализация на 

целите и задачите, заложени в Наредбата за приобщаващото образование, ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.  В резулта от проведеното 

изследване се изведоха следните „…стимули, които биха довели до редовното ходене на училище от страна на учениците и 

повишаването на успеха им: извънкласни форми на обучение за по-добро овладяване на български език, тъй като това е едно от 

основните причини за ниската образованост; намирането на работа след завършването на училище, т.е. възможността за 

реализация; родителската ангажираност, т.е. те трябва да мотивират децата си да се учат; увереността в реализацията им в 

обществото; поощрения и дребни награди; индивидуалния подход; добрата материална база, която да включва и плувни басейни, 

салон за физическо възпитание, компютърни технологии; спазването на закона и наличие на различни социални придобивки, като 

безплатен обяд например“. 

 

ІІІ. Кратка информация за финансираните проекти и информация за напредъка по 

изпълнението на Тригодишната програма по заложените показатели за изпълнение 

1. Проектите по конкурсна процедура КП 33.17-2018 са в изпълнение на Годишния план на ЦОИДУЕМ за 2018 г.  

Приоритет 1. „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства“ 

 Допустимите дейности по приоритета са: 

 насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за образователна дейност, 

съобразени с културите на различните етнически малцинства; 

 включващи изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства; 

 свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците; 

 за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците от етническите малцинства; 
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 за работа с родители, учители и други педагогически специалисти за преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи; 

 включващи провеждане на информационни кампании, целящи привличане на млади хора като доброволци за работа с 

деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система; 

 за формиране на родителски клубове и училищни настоятелства с участието на родители от етническите малцинства; 

 за реализиране на планове на общинско равнище за поетапна десегрегация, основани върху анализ на образователните 

потребности и обществените нагласи, осигурени с целево финансиране и обвързани с конкретни срокове и отговорни 

институции; 

 за включване в общинските планове за интеграция на етническите малцинства на мерки, насочени към предотвратяване 

на вторичната сегрегация, според спецификата на населеното място. 

 

Проектите са ориентирани към постигане на Стратегическа цел 1 – „Пълноценна социализация на деца и ученици от 

етническите малцинства“.  

За цялата конкурсна процедура имаше изискване във формуляр за кандидатстване да има две задължителни за изпълнение 

дейности: „Организация и управление“ и „Информиране и публичност“ като конкретно по Приоритет 1 със задължителен характер 

(за избор на минимум 2 от тях) бяха дейностите: свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната 

интеграция на децата и учениците; за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците от 

етническите малцинства; за работа с родители, учители и други педагогически специалисти за преодоляване на негативни 

стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи и дейности за формиране на родителски клубове и 

училищни настоятелства с участието на родители от етническите малцинства; 

Общ бюджет на приоритета – 537 500 лева 

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева 

Срок на изпълнение на проектите: от 9 до до 12 месеца. 

Подписани са 29 договори за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, в размер на 409 267,25 лева. 
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Финансирани бенефициенти:   

Договор № Име на Кандидата 

Населено 

място на 

Кандидата 

Наименование на проекта 
Времетраене 

на проекта 

Сума в 

лева 

Първи 

транш 

Сума в 

лева - 80 % 

БС33.17-1-001/26.9.2018 г. СУ "Васил Левски" 
гр. Вълчи 

дол 
"Заедно постигаме повече" 11 19983,29 15986,63 

БС33.17-1-002/26.9.2018 г. СУ "Найден Геров" гр. Пловдив "НАШЕТО УЧИЛИЩЕ" 10 20000,00 16000,00 

БС33.17-1-003/26.9.2018 г. 
ДЕТСКА ГРАДИНА 

"ПЪРВИ ЮНИ" 
с.Бутан "Заедно за нашите деца" 9 16906,40 13525,12 

БС33.17-1-004/26.9.2018 г. 
Езикова гимназия 

"Христо Ботев" 

гр. 

Кърджали 
"В търсене на значимите" 10 19392,00 15513,60 

БС33.17-1-005/26.9.2018 г. НИОН "Аз-буки" гр. София "Училище в музея" 11 17549,50 
3 509,90 

БС33.17-1-006/26.9.2018 г. 
Основно училище "Св. 

Св. Кирил и Методий" 

с. Дражево, 

общ.Тунджа, 

обл.Ямбол 

"Заедно  можем - ефективен 

механизъм за осъществяване на 

образователната интеграция на 

децата и учениците. Взаимодействие 

между семейство и училище." 

11 18885,40 15108,32 

БС33.17-1-007/26.9.2018 г. 
РЦПППО – област 

Търговище 

гр. 

Търговище 
"Успех за нашите деца" 12 19813,80 15851,04 

БС33.17-1-008/26.9.2018 г. Община Тунджа гр. Ямбол 

 “Заедно с родителите – иновации в 

образователната система на община 

Тунджа" 

9 15803,00 12642,40 

БС33.17-1-009/26.9.2018 г. ДГ 7 "Буратино" гр. Казанлък 
"Есенция за мултикултурно 

образование" 
10 19559,00 15647,20 

БС33.17-1-010/26.9.2018 г. СУ "Иван Вазов" гр. Мездра "Училище за всички" 11 19824,90 15859,92 

БС33.17-1-011/26.9.2018 г. 

Регионален център за 

подкрепа на процеса на 

приобщаващото 

образование - област 

Сливен 

гр. Сливен "Проект за моето бъдеще!" 12 19995,00 15996,00 
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БС33.17-1-012/26.9.2018 г. 
СУ "Васил Левски" с 

ПП 
гр. Ветово  "Заедно ще бъде интересно" 10 19045,00 15236,00 

БС33.17-1-013/26.9.2018 г. 
Второ основно училище 

"Иван Вазов" 

гр. 

Вълчедръм 
"Успяваме заедно" 11 16149,00 12919,20 

БС33.17-1-014/26.9.2018 г. 
ДЕТСКА ГРАДИНА 

128 "ФЕНИКС" 
гр. София 

"Нов подход за образователната 

интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства“ - Първо сме 

хора, после сме различни – да опазим 

децата и природата!" 

10 17055,50 13644,40 

БС33.17-1-015/26.9.2018 г. 
4 ОУ "Проф. Джон 

Атанасов" 
гр. София "Успешни заедно" 12 18090,00 14472,00 

БС33.17-1-016/26.9.2018 г. СУ "Любен Каравелов" гр. Варна "Ключ за по-добър живот" 9 17697,50 14158,00 

БС33.17-1-017/26.9.2018 г. 
ОУ "Свети Паисий 

Хилендарски" 

с.Сотиря, 

обл.Сливен 
"Моят дом е моето училище" 9 19996,10 15996,88 

БС33.17-1-018/26.9.2018 г. ДГ "Българче" гр.Враца "Ще си нарисувам усмивка" 12 19529,67 15623,74 

БС33.17-1-019/26.9.2018 г. 
Детска градина 

"Детелина" 
с. Врачеш "Пъстри мечти" 12 19454,00 15563,20 

БС33.17-1-020/26.9.2018 г. Педагогически колеж гр. Плевен 
"Родители и Учители Могат  Без 

Агитация - РУМБА" 
9 20000,00 

9 758,16 

БС33.17-1-021/26.9.2018 г. ДГ № 62 "Зорница" гр. София "Фамилиада за деца и родители" 10 16659,00 13327,20 

БС33.17-1-022/26.9.2018 г. 

Професионална 

гимназия по селско 

стопанство и транспорт 

"Н.Й. Вапцаров" 

гр. Хасково 
"Моето училище- моят старт за 

успех" 
10 17139,87 13711,90 

БС33.17-1-023/26.9.2018 г. 
ПГ по земеделие "Тодор 

Рачински" 

гр.Генерал 

Тошево 

"Ръка за ръка със семейството за 

интеркултурно професионално 

образование, създаващо лидери" 

12 19810,95 15848,76 

БС33.17-1-024/26.9.2018 г. ДГ "Гьончо Белев" гр. Ихтиман "Заедно можем" 12 13277,19 10621,75 

БС33.17-1-025/26.9.2018 г. Община Габрово гр. Габрово 

"Създаване на модел за пълна 

десегрегация и превенция на 

вторичната сегрегация в гр. Габрово" 

11 19995,00 15996,00 
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БС33.17-1-026/26.9.2018 г. 
27 СУ "Акад. Георги 

Караславов" 
гр. София "Крачим заедно напред" 12 18300,00 14640,00 

БС33.17-1-027/26.9.2018 г. Детска градина гр. Трън "ЗАЕДНО В ИМЕТО НА ДЕЦАТА" 12 14456,00 11564,80 

БС33.17-1-028/27.9.2018 г. Община Козлодуй гр. Козлодуй "Обединени в името на знанието" 12 19856,42 15885,14 

БС33.17-1-029/2.10.2018 г. Община Гоце Делчев 
гр. Гоце 

Делчев 
"Посяваме бъдеще заедно" 11 18325,00 14660,00 

  
  

ТОТАЛ 
 532548,49 409267,25 

 

Приоритет 3. Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност 

на децата и учениците от етническите малцинства 

Допустими по приоритета дейности са: 

 за подкрепа на опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места; 

 за съхраняване и развиване на културната идентичност; 

 за разработване на празничен календар с изяви на деца и ученици от различен етнически произход; 

 за осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в мултикултурна 

образователна среда, съчетани с традициите на различните етнически групи. 

 

Проектите са ориентирани към постигане Стратегическа цел 3 – „Утвърждаване на интеркултурното образование като 

неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система“ и Стратегическа цел 4 - „Съхраняване и 

развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства“. За проектите по Приоритет 3, освен 

двете задължителни за изпълнение дейности /за цялата конкурсна процедура/: „Организация и управление“ и „Информиране и 

публичност“, със задължителен характер (с право на избор на минимум 2 от тях) бяха дейностите: насочени за подкрепа на 

опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места и за осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, 

организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на различните етнически групи.  

Общ бюджет на приоритета – 125 000 лева 
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Максимална стойност на един проект – 10 000 лева 

Срок на изпълнение на проектите: от 9 до 12 месеца. 

Подписани са 13 договора за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, в размер на 95 562,07 лева. 

Финансирани бенефициенти:   

Входящ № Име на Кандидата 
Населено място на 

Кандидата 
Наименование на проекта 

Време

траене 

на 

проект

а 

Сума в 

лева 

Сума в 

лева-80% 

БС33.17-3-001/26.9.2018 г. ОДК-Средец гр. Средец "СРЕДЕЦ - ПАЛИТРА ОТ ЕТНОКУЛТУРИ" 12 9940,60 7952,48 

БС33.17-3-002/27.9.2018 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

"ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ" 

Гр. Генерал Тошево "Код: Различен!" 12 9835,00 7868,00 

БС33.17-3-003/27.9.2018 г. ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ  "ПЕТЪР 

ПАРЧЕВИЧ" 

гр.Раковски "Духът на толерантността" 10 10000,00 8000,00 

БС33.17-3-004/27.9.2018 г. Основно училище "Никола 

Йонков Вапцаров" 

с.Рани лист, 

общ.Кърджали 

"Обединени днес, опознаваме миналото и 

сътворяваме бъдещето" 

10 9743,00 7794,40 

БС33.17-3-005/27.9.2018 г. Средно училище "Св. 

Паисий Хилендарски" 

гр. Върбица "Заедно в безкрая" 9 9973,00 7978,40 

БС33.17-3-006/27.9.2018 г. Основно училище "Христо 

Груев Данов" 

гр. Клисура "Различията ни обединяват" - училищен празничен 

календар за учебната 2018-2019 година" 

9 9788,40 7830,72 

БС33.17-3-007/27.9.2018 г. СУ "Димитър Гачев" гр. Пазарджик "Моят свят – нов и различен, палитра от традиции, 

изкуство, движение и вдъхновение" 

12 10000,00 8000,00 

БС33.17-3-008/27.9.2018 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

"ХРИСТО БОТЕВ" 

с. Ценово, обл. Русе Учим, творим и се забавляваме заедно 11 7757,13 6205,70 

БС33.17-3-009/27.9.2018 г. ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево "Различни сме , но заедно учим, играем , мечтаем" 10 9981,58 7985,26 

БС33.17-3-010/27.9.2018 г. Професионална гимназия 

по лека промишленост, 

екология и химични 

гр. Ямбол "Пространство за идеи" 9 9982,39 1 996,48 
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технологии 

БС33.17-3-011/27.9.2018 г. Средно училище "Свети 

Климент Охридски" 

гр. Симеоновград "Разнодумна приказка" 9 9938,50 7950,80 

БС33.17-3-012/27.9.2018 г. ОУ "Васил Левски" с. Караджово, 

общ.Садово, 

обл.Пловдив 

"Слово, спорт и багри" 12 10000,00 8000,00 

БС33.17-3-013/27.9.2018 г. Основно училище 

"Митрополит Авксентий 

Велешки" 

гр. Самоков "Плетеница" 10 9999,80 7999,84 

   ТОТАЛ  126939,40 95 562,07 

 

Изпълнението на проектите по КП 33.17-2018 г. има за цел: обхващане и задържане в образователната система на децата и 

учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна 

образователна среда. 

Финансираните проекти са в изпълнение и на целите на „Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства 2015-2020”, утвърдена от министъра на образованието и науката: 

• Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства. 

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

• Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската 

образователна система. 

• Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. 

 

2. През 2018 г. е финализиран Приоритет 2 на Конкурсна процедура 33.15-2016 и Приоритет 1 на Конкурсна процедура 33.16-

2017, а по Приоритет 2 на Конкурсна процедура 33.16-2017 са представени Междинни съдържателни и финансови отчети. 
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Резултати от изпълнението на КП 33.16-2017: 

По Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.  

На финансираните 16 проекта е преведен втория транш (след извършване на независим външен финансов одит) в размер на 42 

931,92 лева, както следва: 

№ Бенефициент Договор 

Сума по 

Договор 2-ри транш 

1 ДГ УСМИВКА - ОПАКА БС 33.16-1-001/02.10.2017 12 680,00 2 454,00 

2 ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ - БОХОТ БС 33.16-1-002/02.10.2017 19 950,00 

3 988,00 

3 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ЗАГОРЦИ БС 33.16-1-003/02.10.2017 10 915,73 

2 182,45 

4 СУ ХРИСТО БОТЕВ - КУБРАТ БС 33.16-1-004/02.10.2017 14 106,00 

2 821,20 

5 ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ОСТРОВ БС 33.16-1-005/02.10.2017 15 274,00 

3 054,80 

6 2 АЕГ -  СОФИЯ БС 33.16-1-006/02.10.2017 19 999,76 

3 968,39 

7 ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ - ХЪРЛЕЦ БС 33.16-1-007/02.10.2017 16 300,00 

1 215,50 

8 ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА - БЕРКОВИЦА БС 33.16-1-008/02.10.2017 15 215,20 

2 993,04 

9 ДГ СЛЪНЧИЦЕ - КАЛУГЕРОВО БС 33.16-1-009/02.10.2017 14 011,70 

2 630,73 

10 ДГ ПРОЛЕТ  - КОЙНАРЕ БС 33.16-1-010/02.10.2017 11 535,60 

2 128,80 

11 ПГТОЛП - ДОБРИЧ БС 33.16-1-011/02.10.2017 16 706,00 

2 753,20 

12 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ - ГРАДИНАРОВО БС 33.16-1-012/02.10.2017 20 000,00 

3 653,70 

13 ПГ ПО ТРАНСПОРТ - РАЗЛОГ БС 33.16-1-013/02.10.2017 15 337,21 

1 228,10 

14 ДГ СНЕЖАНКА - РУПЦИ БС 33.16-1-014/02.10.2017 15 635,00 

3 001,31 

15 ПГТС М.ЛОМОНОСОВ - ДОБРИЧ БС 33.16-1-015/02.10.2017 10 873,30 

884,00 

16 ПГ ИВАН ХАДЖИЕНОВ - КАЗАНЛЪК БС 33.16-1-016/02.10.2017 19 874,50 

3 974,70 

  

ОБЩО: 248 414,00 

42 931,92 
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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. 

На финансираните 25 проекта е преведен втория транш в размер на 45% от стойността на проекта (след представяне на Междинен 

съдържателен и финансов отчет) на обща стойност 334 662,18 лева, както следва: 

№ Бенефициент Договор 

Сума по 

Договора 2-ри транш 

1 ДГ 68 РАН БОСИЛЕК-СОФИЯ БС 33.16-2-001/03.10.2017 37 420,00 16 839,00 

2 РУО БЛАГОЕВГРАД БС 33.16-2-002/03.10.2017 30 230,00 

 4 000,00 

3 СГХСТ - СОФИЯ БС 33.16-2-003/03.10.2017 15 670,00 

7 051,50 

4 ОУ ХРОСТО БОТЕВ - ДУНАВЦИ БС 33.16-2-004/03.10.2017 24 016,40 

10 807,38 

5 ОБЩИНА ПЕЩЕРА БС 33.16-2-005/03.10.2017 26 404,20 

11 881,89 

6 СУ ИВАН ВАЗОВ - ВЪРШЕЦ БС 33.16-2-006/03.10.2017 26 952,00 

12 128,40 

7 ОБЩИНА СИЛИСТРА БС 33.16-2-007/03.10.2017 36 903,00 

16 606,35 

8 НУ ИВАН ВАЗОВ - ДЪЛГОПОЛ БС 33.16-2-008/03.10.2017 30 946,78 

13 926,05 

9 ОУ БАЧО КИРО - В.ТЪРНОВО БС 33.16-2-009/03.10.2017 39 510,00 

17 779,50 

10 ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО - ЛОЗАРЕВО БС 33.16-2-010/03.10.2017 21 038,10 

9 467,15 

11 ДГ БЪРБОРИНО - СРЕДЕЦ БС 33.16-2-011/03.10.2017 31 912,30 

14 360,54 

12 ОБЩИНА ХАСКОВО БС 33.16-2-012/03.10.2017 37 096,00 

16 693,20 

13 СУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - СИНДЕЛ БС 33.16-2-013/03.10.2017 35 844,66 

16 130,10 

14 СУ АРГИРА ЖЕЧКОВА - СЛИВЕН БС 33.16-2-014/03.10.2017 28 867,00 

12 990,15 
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15 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - РАВНА ГОРА БС 33.16-2-015/03.10.2017 26 989,40 

12 145,23 

16 ОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ  - ПОБЕДА БС 33.16-2-016/03.10.2017 39 998,20 

17 999,19 

17 ОУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ТИШЕВИЦА БС 33.16-2-017/03.10.2017 20 103,80 

9 046,71 

18 ОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ - ЦЕРОВА КОРИЯ БС 33.16-2-018/03.10.2017 18 477,40 

8 314,83 

19 ОУ Н.Й.ВАПЦАРОВ - СЕЛАНОВЦИ БС 33.16-2-019/03.10.2017 21 223,00 

9 550,35 

20 ОБЩИНА ДОБРИЧ БС 33.16-2-020/03.10.2017 38 150,00 

17 167,50 

21 ОБЩИНА БОРОВАН БС 33.16-2-021/03.10.2017 32 583,60 

14 662,62 

22 ОБЩИНА ОРЯХОВО БС 33.16-2-022/03.10.2017 35 075,99 

15 784,20 

23 ПГСС-СИТОВО БС 33.16-2-023/03.10.2017 39 594,00 

17 817,30 

24 СУ ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ - ТРЪСТЕНИК БС 33.16-2-024/03.10.2017 30 112,00 

13 550,40 

25 СУ ВИЧО ГРЪНЧАРОВ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА БС 33.16-2-025/03.10.2017 39 917,02 

17 962,66 

  

ОБЩО: 765 034,85 

334 662,18 

 

Тези проекти са двугошишни и продължават да се изпълняват до края на учебната 2018/2019 година. Второто плащане се извърши 

след приемане на междинен съдържателен и финансов отчет и при условие, че са изразходвани минимум 70% от сумата на първото 

плащане. Окончателното плащане ще се извърши след предоставяне на краен съдържателен и финансов отчет и при одобрени 

разходи от независим финансов одит. 

Изпълнението на проектите по КП 33.16-2017 г. постигна следните резултати по заложени индикатори, които са крайни за 

Приоритет 1, а за Приоритет 2 междинни: 
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Приоритет Индикатор 
Заложен

и 
Изпълнени 

1. Реализиране на различни форми на 

работа, водещи до пълноценна 

социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

Разработени и въведени програми за образователна дейност в детските 

градини и в училищата, съобразени с културите на различните 

етнически малцинства. 
55 57 

  
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства. 
36 38 

  

Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на 

образователната интеграция на децата и учениците, включително и 

участие в родителски клубове/настоятелства. 
65 72 

  
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от 

образованието на децата и учениците от етническите малцинства. 
41 40 

  
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от 

образованието. 
868 868 

  

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се 

включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи. 
964 930 
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Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които 

са се включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи. 
1543 1690 

  

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се 

включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи. 
235 272 

  
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от 

отпадане или отпаднали от училище. 
56 65 

  

Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна 

десегрегация на детски градини и училища и за преодоляване на 

вторично сегрегираните такива. 
5 5 

        

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. 

Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване 

на образователните им резултати. 
50 41 
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Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват мерки за по-

пълно обхващане и задържане на деца между 3 и 6/7-годишна възраст от 

етническите малцинства в образователната система. 
879 879 

  

Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват мерки за по-

пълно обхващане и задържане на деца между 7 и 16-годишна възраст от 

етническите малцинства в образователната система. 
1383 1270 

  
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения 

за формиране на умения за работа в мултикултурна среда. 
281 261 

  
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, включени в  

допълнително обучение по български език. 
1076 1091 

  

Детски градини и училища, в които е проведено обучение по български 

език за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския 

език. 
26 28 

  
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности 

със съдържателни елементи на интеркултурното образование. 
2401 2353 

  
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на 

интеркултурното образование. 
196 233 
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Ученици, обхванати в образователната система, които са били 

застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище и 

с които е проведена допълнителна работа. 
386 447 

  
Ученици от етническите малцинства, които са продължили 

образованието си в гимназиален етап. 
200 175 

  
Ученици от етническите малцинства, които са продължили 

образованието си във висшите училища. 
6 6 

  
Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни 

резултати. 
766 725 

 

Резултати от изпълнението на КП 33.15-2016 

През 2018 г. приключи изпълнението на на проектите, финансирани 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. 

На финансиранте 24 проекта през 2016 г. е извършено окончателното плащане след предоставяне на краен съдържателен и 

финансов отчет и при одобрени разходи от Независим финансов одит в размер на 52 007,15 лева, както следва: 

№ Бенефициент Договор 

Ст/т на 

договора 

Крайно 

плащане 

1 ПУ ДРАГАН МАНЧОВ - ВЕЛИНГРАД БС-33.15-2-001/29.09.2016 г. 26 865,73 

4000,00 

2 ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - КЪРДЖАЛИ БС-33.15-2-002/29.09.2016 г. 34 305,68 

3 149,96 

3 ПГО ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА - Б.СЛАТИНА БС-33.15-2-003/29.09.2016 г. 31 077,41 

2 687,62 
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4 СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ДЪЛГОПОЛ БС-33.15-2-004/29.09.2016 г. 36 217,77 

384,53 

5 ОУ П.К.ЯВОРОВ - КЪРДЖАЛИ БС-33.15-2-005/29.09.2016 г. 38 029,60 

3 802,96 

6 ДГ КАМБАНКА - МЪГЛИЖ БС-33.15-2-006/29.09.2016 г. 11 746,00 

914,27 

7 ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГЛУХАР БС-33.15-2-007/29.09.2016 г. 28 494,00 

2 124,33 

8 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА БС-33.15-2-009/29.09.2016 г. 34 056,51 

0,00 

9 СУ МИТО ОРОЗОВ - ВРАЦА БС-33.15-2-010/29.09.2016 г. 22 067,74 

2 206,78 

10 ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЛЕДЕНИК БС-33.15-2-011/29.09.2016 г. 30 756,33 

0,00 

11 2-РО ОУ ХР.СМИРНЕНСКИ - БЕРКОВИЦА БС-33.15-2-012/29.09.2016 г. 29 383,25 

2 938,33 

12 ДГ СЛЪНЦЕ - ЛЕВСКИ БС-33.15-2-013/29.09.2016 г. 38 703,87 

3 760,51 

13 ДГ ЗОРА - ЧЕРВЕН БРЯГ БС-33.15-2-014/29.09.2016 г. 39 179,68 

2 999,60 

14 ДГ МИР - ДУНАВЦИ БС-33.15-2-015/29.09.2016 г. 39 948,00 

3 440,81 

15 ДГ МЕЧТА - КЮСТЕНДИЛ БС-33.15-2-016/29.09.2016 г. 40 000,00 

4 000,00 

16 ДГ ЗОРНИЦА - ГРОЗДЕН БС-33.15-2-018/29.08.2016 г. 30 090,60 

3 007,53 

17 НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - БЕЛОГРАДЧИК БС-33.15-2-019/29.09.2016 г. 36 819,13 

3 681,91 

18 4-то ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ЛОМ БС-33.15-2-020/29.09.2016 г. 30 369,00 

2 220,83 

19 НУ ХРИСТО БОТЕВ - ДИСЕВИЦА БС-33.15-2-021/29.09.2016 г. 37 672,52 

0,00 

20 ОУ ГЕО МИЛЕВ- САДОВО БС-33.15-2-022/29.09.2016 г. 30 339,88 

0,00 

21 ОУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ДРАГАНОВО БС-33.15-2-023/29.09.2016 г. 37 457,42 

71,84 

22 ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - НОВО СЕЛО БС-33.15-2-024/29.09.2016 г. 33 778,14 

1 281,54 

23 ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО -ДРАГАНОВО БС-33.15-2-025/18.10.2016 г. 32 829,24 

0,00 

24 ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ВОДОЛЕЙ БС-33.15-2-026/05.12.2016 г. 19 999,30 

5 333,80 

     ТОТАЛ 770 186,81 

52 007,15 
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Изпълнението на проектите по КП 33.15-2016 г. постигна следните резултати по заложени индикатори: 

Приоритет Индикатор Заложени Изпълнени 

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. 

Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и 

подобряване на образователните им резултати. 
36 230 

  

Обхванати деца в детски градини, в които се изпълняват 

мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 3 

и 6/7-годишна възраст от етническите малцинства в 

образователната система. 

689 652 

  

Обхванати ученици в училища, в които се изпълняват 

мерки за по-пълно обхващане и задържане на деца между 7 

и 16-годишна възраст от етническите малцинства в 

образователната система. 

1021 1139 

  

Педагогически специалисти, които за първи път са 

включени в обучения за формиране на умения за работа в 

мултикултурна среда. 
290 262 

  
Деца/ученици, за които българският език не е майчин, 

включени в  допълнително обучение по български език. 
1060 1140 
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Детски градини и училища, в които е проведено обучение 

по български език за деца и ученици, чийто майчин език е 

различен от българския език. 
23 23 

  

Деца и ученици, включени в извънкласни и 

извънучилищни дейности със съдържателни елементи на 

интеркултурното образование. 
1723 1816 

  
Извънкласни и извънучилищни дейности със 

съдържателни елементи на интеркултурното образование. 
344 265 

  

Ученици, обхванати в образователната система, които са 

били застрашени от отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище и с които е проведена допълнителна 

работа. 

489 640 

  
Ученици от етническите малцинства, които са продължили 

образованието си в гимназиален етап. 
395 315 

  
Ученици от етническите малцинства, които са продължили 

образованието си във висшите училища. 
52 36 

  
Ученици от етническите малцинства с подобрени 

образователни резултати. 
1012 1048 

  

За цялата 2018 г. по конкурсните процедури са: 
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 реализирани общо 41 мониторингови посещения. Чрез тях на място е осъществена проверка на изпълнение на проектните 

дейности, на броя на целевите групи, проверка на всички налични до момента съдържателни и финансови документи, 

провеждени са срещи с родители, учители и ученици, направени са препоръки. 

 администрирани са общо 107 проекта, от които: 

по КП 33.15-2-2016 – 24 проекта; 

по КП 33.16-1-2017 – 16 проекта; 

по КП 33.16-2-2017 – 25 проекта; 

по КП 33.17-1-2018 – 29 проекта; 

по КП 33.17-3-2018 – 13 проекта. 

Анализът на документацията по проектите показва изпълнение на преобладаващата част от планираните дейности 

по проектите - 91,1% от бенефициентите са изпълнили дейностите докрай и съгласно набелязаните планове, а останалите 

8,9% са изпълнили над 50% от дейностите. Тези данни показват от една страна добра организация на работата и на 

управлението на проектите в учебните заведения, от друга страна свидетелстват за правилно и съобразено с възможностите 

проектиране и планиране  на дейностите. Определено основен фактор за това са опита и наличния капацитет у 

бенефициентите за работа по проекти, както и оказаната помощ от страна на ЦОИДУЕМ най-вече на бенефициентите, 

които за първи път изпълняват проекти финансирани от Центъра. 

 

 

ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ 

НА ЦЕНТЪРА  
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Справка за приходите, разходите , финасирането и трансферите на ЦОИДУЕМ за 2018 година 

                         БЮДЖЕТ   

СУБСИДИЯ ОТ ДБ 1 498 547 

    

ПРИХОДИ   

ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ РОФ 187 703 

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО 620 

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ 25 

    

ОСТАТЪК ОТ ПРОЕКТ  С РОФ ОТ 2017 ГОДИНА 60 035 

    

РАЗХОДИ   

ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И ИЗДРЪЖКА 477 933 

СТИПЕНДИИ 222 681 

    

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ   

ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ 953 245 

ПО БШв.ПРОГРАМА 93 071 

    

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ   

ПРИХОДИ   

ПО БШв.ПРОГРАМА 28 332 

    

ОСТАТЪК ОТ ПО БШв.Пр. от 2017 ГОДИНА 22 092 

    

 ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „Ethnic minority integration school hub“  ПО ПРОГРАМА Е+ 43 093 

    

РАЗХОДИ   

ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И ИЗДРЪЖКА 93 517 

  V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦОИДУЕМ И ИЗВЪРШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНКИ 
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V.I. През 2018 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в съответствие с 

чл. 22 от ПУДОР, организира и финансира извършването на мониторнг и оценка на въздействието от прилагане на политиката за 

образователна интеграция на одобрените и финансирани от ЦОИДУЕМ проекти по Приоритет 2 на конкурсна процедура 33.15 – 

2016 и Приоритет 1 на КП 33.16-2017.  Изготвен е обобщен доклад от изпълнителя „EСА–ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ВИТОША” 

ЕООД за ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ по приключилите през 2018 г. конкурсни 

процедури. При разработването на методиката, необходима за изготвяне на доклада за последваща оценка на ефективността и 

ефикасността на реализираните по конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1, 

финансирани от ЦОИДУЕМ, и степента, в която те са съдействали за постигане стратегическите цели на Центъра, са спазени 

изцяло изискванията на Възложителя.     

 Осъществено е задълбочено проучване на стратегическите документи на ЦОИДУЕМ - Програма за дейността на Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016-2018 г., приета с Решение на 

Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г.; План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  (2015 -2020 г.); Стратегия за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства /2015-2020/; Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г.; Постановление № 

4 на МС от 11.01.2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; 

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020); План за действие за изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 

2005-2015 г.”. 

 Преглед на проектната документация на всички финансирани проекти по конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и 

конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1. В хода на осъщественото проучване са включени проектните предложение на 

бенефициентите, планираните дейности, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, краен съдържателен отчет. 
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 Оценка на съответствието на проектите със стратегическите цели, подробно отразени в Стратегията за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020. 

 Оценка на съответствието на проектите с принципите, заложени в конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и 

конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1: 

1. Образователната интеграция е процес, в който участват децата и учениците от етническите малцинства и от мнозинството, както 

и техните родители. За да бъде осъществен ефективно този процес, трябва да бъдат ангажирани всички; 

2. Принципът за равенство и недискриминация;  

3. Етническият състав на децата и учениците в групи, паралелки, училища, детски градини да отразява етнокултурните 

характеристики на населението в дадено населено място;  

4. Включване на иновативност при предложените проектни дейности;  

5. Принципът за ефективно включване на всички заинтересовани страни;  

6. Гарантиране на устойчивост след приключване на проекта;  

7. Ефективност, ефикасност и прозрачност при реализиране на проектните дейности;  

8. Добро управление на проекта. 

 Оценка на съответствието на проектите с целите, залегнали в основните национални стратегически документи, отнасящи се 

до интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства - Закона за предучилищното и училищното образование, 

Държавните образователни стандарти, приети с наредби на Министерски съвет и на министъра на образованието и науката, 

съгласувани със съответните министри и ръководители на ведомства, Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012-2020), Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012- 2020), Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-
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2020), Плана за действие към Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), 

Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2016-2018, Плана за дейността на ЦОИДУЕМ за 2017 година, Общинска 

Стратегия/План/Програма, свързана с интеграционните политики. 

 Разработване и провеждане на целево ориентирани към всяка от фокус групите анкетни проучвания – деца/ученици, 

родители, учители, бенефициенти. Анкетните проучвания имат анонимен и представителен характер като обхващат субектите от 

всички реализирани проекти и по двете анализирани конкурсни процедури. В четирите групи анкети са включени въпроси от 

отворен и затворен тип като по този начин се цели получаването на обективна информация за действителния социален резонанс от 

изпълнението на финансираните от ЦОИДУЕМ проекти. 

 Обработка, обобщение и анализ на материалите от анкетните проучвания; 

 Проучвания, носещи представителен характер за изследване и оценка на ефекта и ползите за целевите групи – деца, 

ученици, учители и родители от реализираните дейности; 

 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с утвърждаване на интеркултурната перспектива като 

неотменна част от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на 

българската образователна система; 

 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с осигуряване правото на равен достъп до качествено 

образование, за децата и учениците от етническите малцинства; 

 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите свързани с повишаване квалификацията на учителите за работа 

в мултикултурна среда; 

 Изследване на ефективността и ефикасността на дейностите, свързани с подобряването на мотивацията на родителите на 

децата от етническите малцинства да съдействат за подобряване на отношението към училищното обучение, намаляване броя на 

необхванатите и превенция на ранното отпадане; 
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 Идентифициране, анализ и оценка на добри практики в хода на изпълнението на проектите по места; 

 Анализ и оценка на управлението на проектите, на проектните дейности и въздействието им върху целевите групи; 

 Анализ и оценка на дейността на ЦОИДУЕМ и на методическата подкрепа от екипа на Центъра на бенефициентите за 

изпълнение на проектните дейности 

Създадени са анкети за четирите групи - екипите по проекта, учители, родители и ученици. Анкетното проучване обхваща 

95% от всички бенефициенти като за учители, родители и деца/ученици се използва представителна извадка за всеки проект, 

определена в зависимост от неговата специфика. При провеждане на теренно проучване и интервюта са структурирани въпроси 

относно ефекта от изпълнението на проектите, мерки за постигане на устойчивост на постигнатите резултати, предложния за 

бъдещи насоки за проекти, допринасящи за развитие и утвърждаване на равния достъп до образование, въвеждане и развиване на 

разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите 

малцинства при деца и ученици, ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на 

отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия, подкрепата от институциите и обществеността при 

изпълнение на проектните дейности. Анализирани са резултатите от проучванията, представени са изводи за релевантността на 

проектите към стратегическите цели на ЦОИДУЕМ. Направена е оценка на изпълнение на проектните дейности, ефективността и 

ефикасността от реализацията на проектите, тяхната устойчивост и възможности за мултиплициране на ефекта. 

Според доклада „Направеният анализ показва висока степен на полезност на извършеното и по двете конкурсни 

процедури. Постигнати са поставените проектни цели. Резултатите допринасят за напредък по отношение на 

стратегическите цели на ЦОИДУЕМ. Натрупан е богат опит. Създадени са трайни устойчиви форми на работа. 

Разработени са нови програми и иновативни методики. Подобрена е материалната база на учебния процес. Повишен е 

обществения интерес към образователната интеграция. Налице са основи за надграждане при всички целеви групи“. 

ЦОИДУЕМ предостави доклада на сайта си, с което осигури не само прозрачност на системата си на отчетност, но и достъп 

до резултатите на всички заинтересовани страни. 
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V.II. Извършен е финсов одит на реализираните проекти по Приоритет 1 на КП 33.16-2017 и Приоритет 2 на конкурсна 

процедура 33.15–2016 г. След проведения финансов одит бяха дофинансирани проектите за одобрените разходи. Общият размер на 

непризнатите разходи са в размер на 22 168,68 лева за проектите по КП 33.15-2-2016 и 6 750,88 лева за проектите по КП 33.16-1-

2017. 

  VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2019 г. ЦОИДУЕМ ще продължи, като единствина институция с изключително предназначение, да подпомага 

реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите 

малцинства, която отразява принципите и направленията, залегнали в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици 

от етническите малцинства (2015-2020) и Плана за действие по изпълнението й. Усилията ни ще бъдът насочени върху 

идентифицираните проблеми пред образователната интеграция, изведени в основни стратегически цели:  

Стратегическа цел 1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства. 

Стратегическа цел 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите  малцинства. 

Стратегическа цел 3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на 

българската образователна система. 

Стратегическа цел 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. 

Предстои приемане на Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2019-2021 г. Концепцията, заложена в планирането 

на настоящия програмен период, е обоснована въз основа на систематичен анализ на досегашната практика, годишните оценки за 

ефекта и степента на постигане на стратегическите цели, резултатите от изпълнението на годишните конкурсни процедури по 

приоритети, констатациите от годишните доклади за дейността на ЦОИДУЕМ и не на последно място – от изпълнението на 

актуалните политики на МОН в образователно-интеграционния процес на децата и учениците от етническите малцинства. 

   


