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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2017 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 образователните потребности на деца 

и ученици от етническите малцинства. Целите са конкретизирани в Едногодишния план на Центъра, приет с Решение на УС на 

ЦОИДУЕМ на 19.06.2017 г. 

Дейността на Центъра през 2017 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 2016 г. и цели на 

администрацията за 2017 г. на Министерство на образованието и науката; изготвяне на информация, свързана с отговорностите на 

ЦОИДУЕМ в План за действие през 2016 г. и План за действие през 2017 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 2016 г.; изготвяне на информация по изпълнение на мерките и 

дейностите, заложени в Националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността и в План за нийното изпълнение 2014-
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2016 г., както и предложение за нови дейности, относно изработването на План за 2017-2018 г.; изготвяне на отчет към Плана за 

изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г.; изготвяне на Мониторингов доклад за изпълнение на 

„Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“; участие в координационно звено по 

изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2020), както и 

изготвяне на Годишен отчет за реализация на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (2015-2020); изготвяне на доклад за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2016 г. в 

ЦОИДУЕМ; в изготвяне на отчет за периода 2015-2016 г. и план за действие за периода 2017-2018 г. по изпълнение на 

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020; изготвяне на отчет за 2016 г. за 

изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението на Република България (2012-

2030); изготвяне на отчет за степента на изпълнение на утвърдениет политики и програми към 30.06.2017 г.; изготвяне на проект на 

План за 2018-2020 година по Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-

2020); участие в Програма „Старт на кариерата“ – 2017 г.; изготвяне на отчет за изпълнението на Национална програма за развитие: 

България 2020 за периода 2013-2017 година и предложения за изготвяне на проект на Тригодишен план за периода 2018-2020 г.; 

изготвяне на отговор по въпросник към VI периодичен доклад на Р. България по изпълнение на задълженията, произтичащи от 

Международния пакт за икономически, социални и културни права; участие в междуведомствена работна група по изготвяне на 

План за действие по изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-

2020 г.) за периода 2018-2020 г. 

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 

юни 2017 г. в Шесто заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014 – 2020 г., а през месец ноември 2017 г. - в Седмо 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: промени на Критерии за подбор на операция и методология за техническа и 

финансова оценка „Въвеждане на дуална система на обучение (Домино 2)“, Критерии за подбор на операция и методология за 
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техническа и финансова оценка „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение“, Критерии за 

подбор на операция и методология за техническа и финансова оценка „Усъвършенстване на националната система за валидиране“, 

Критерии за подбор на операция „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – 

Фаза 1“, Критерии за подбор на операция „Студентски стипендии – Фаза 1“, Критерии за подбор на операция „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, както и на Плана за оценка на ОП НОИР; 

одобрение Проект на изменение на Критерии за избор на операция „Студентски практики – Фаза 1“. 

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 семинар на високо 

ниво за резултатите от съвместната програма Европейската комисия и Съвета на Европа за интеграция на ромите (ROMED);  

участие в конференция за обмяна на опит в гр. Будапеща, Унгария и в гр. Подгорица, Черна гора във връзка с управление и 

реализиране на проект “Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“. 

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: 

- през 2017 г. се предприе инициатива по разработване и внедряване на софтуер за електронно подаване и оценяване на проектни 

предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ; 

- със Заповед № ОД - 25/21.06.2017 г. е утвърдена конкурсна документация по КП 33.16-2017 с промемен формуляр за 

кандидатстване и форма на бюджет, контролен лист за приемане на проектно предложение, модел на декларация на 

кандидата/партньора, ръководство на бенефициента, формуляр за междинен финансов отчет, формуляр за краен финансов отчет, 

изисквания за изготвяне и формуляр междинен съдържателен доклад и изисквания за изготвяне и формуляр краен съдържателен 

доклад и контролен лист за междиден и краен отчет. 

В изпълнение на чл. 12 и чл. 13, ал. 1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, през 2017 г. са проведени два на брой Управителни съвета, 

първия от които беше присъствен и се проведе на 19.06.2017 г., а втория бе проведен в неприсъствена форма през месец декември 

2017 г. Взеха се следните по важни управленски решения, свързани с дейността на Центъра: приемане на Годишния доклад за 
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дейността на ЦОИДУЕМ за 2016 г.; промени в Насоките за кандидатстване по Конкурсната процедура 33.16-2017; приемане на 

Плана за дейността и Бюджета на ЦОИДУЕМ за 2017 г. 

IІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

Направление 1. Привличане на средства извън държавния бюджет 

1. В изпълнение на Договор BU 222, продължава 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 2017 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 

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 за 2017 г.: 

- изготвиха се нови образци на документите за кандидатстване, с цел улесняване на процедурата по подготвяне, попълване и 

подаване на документи от кандатстващите ученици; (на интернет-страницата на ЦОИДУЕМ е публикувана цялата информация)  

- със съдействието на РУО на МОН се организира и проведоха информационна кампания включваща 8 информационни срещи в 

градовете Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Стара Загора, Сливен, Хасково и Асеновград, на които присъстваха директори, 

учители от и професионални гимназии, ученици, родители и представители на НПО;  
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- За учебната 2017/2018 г. по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), бяха 

отпуснати 122 стипендии на ромски ученици от цялата страна, които са записани в 9 клас, дневна форма на обучение и имат 

годишен успех минимум „Добър“ 4.00 от предходната учебна година и нямат наложени наказания от Педагогически съвет. От 

учебната 2016-2017 г. по проекта продължават 462 стипендианта. От общо 600 стипендианта през учебната 2016-2017, 100 са 

завършилите 12 клас, а 38 ученика са преминали в самостоятелна форма на обучение и отпаднали от програмата. Тази бройка е 

запълненена с ученици от списъка на резервите. Средният успех кандидатствалите за учебната 2017/2018 г. е „Много добър“ 4,89. 

- определена със заповед на директора на ЦОИДУЕМ и ръководител проекта, комисия оцени документите на кандидатите. 

Основната тежест при оценката на кандидатурите се определи от успеха – 50%, тежест на критерия социален статус - 30% и тежест 

на критерия мотивация - 20%.  
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По отношение на резултати към края на 2017 г.: 

- от завършилите 100 ученика в 12 клас, 95 успешно са взели матурите, 85 са кандидатствали във ВУЗ, от които 48 са приети за 

студенти; 

- успеха на стипендиантите се е увеличил от Много добър 4,68 на Много добър 4,86; 

- намалява броя на извинените отсъствия с 55%; 

- намалява броя на неизвинените отсъствия с 69%; 

За учебна 2017/2018 година 

 Общ брой нови кандидатствали – 154 

• Отпаднали на административна проверка – 22; 

• Оценени и отпаднали заради финансиране от друг проект/програма – 9; 

• Оценени и неподписали договор – 1; 

• Оценени и сключили договор – 122. 

 Поканени резерви от 2016/2017 и сключили договор – 14; 

• Общ брой стипендианти – 598 /9 клас – 122; 10 клас – 184; 11 клас – 184; 12 клас – 108/. 

 

В изпълнение на Компонент 2 „Осигуряване на менторство/тюторство“ се подписаха договори с 106 тютори и 

ментори. Тюторите са учители от училища, в които учат стипендиантите. Общия брой на обхванатите ученици по Компонент 2 е 

514. През месец ноември 2017 г. се проведе обучение на тюторите, които за първа година се включват в проекта.  
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Мониторинг: През месец февруари 2017 г., представители на Ромски образователен фонд – Анастасия Наги (програмен 

експерт), Йоника Тоадер (финансов експерт) и Огнян Исаев (Национален фасилитатор на РОФ за България) извършиха 

мониторингова проверка на изпълнение на договор BU 222. Освен проверка на документация, екипът от проверяващи се срещна с 

екипа по проекта, стипендианти, тютори и ментори.  
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Екипът по управление на проекта също осъществява мониторингови посещения със стипендианти, ментори и тютори. За 

2017 г. са извършени 22 мониторинга в училища в гр. Варна, гр. Ракитово, гр. Велинград, гр. Дългопол, гр. Дупница, гр. Сливо 

поле, гр. Русе, гр. Септември, гр. Самоков, гр. Долна баня, гр. Костенец, гр. Провадия, гр. Бобов дол, гр. Златарица, гр. Елена, гр. 

Стражица, гр. Кюстендил, гр. Лом, гр. Бяла Слатина, гр. Провдив, гр. Пазарджик и гр. Раковски. Мониторирани са общо 146 

стипендианта и над 20 ментора и тютора. 

 

2. ЦОИДУЕМ изпълнява 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 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 
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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 2017 г. са проведени 6, от които 2 в Община Монтана, 1 в 

Община Русе, 2 в Община Шумен и 1 в гр. Приморско); Броя на предвидените  обучаеми – учители, директори и медиатори е 255. 

Обучени до момента са 132 директори, учители и образователни медиатори по следните теми: „Иновативни стратегии, подходи и 

методи за подобряване, усъвършенстване на образователния процес“, „Иновативни модели и методи за превенция на ранното 

напускане на училище“ и „Управление на мултикултурна училищна общност“ . 
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 Със заповед № РД 09-396/05.04.2016 г. на Министъра на образованието и науката за подкрепа на изпълнението на 

Споразумението по тематичен фонд „Фонд за реформа, свързана с приобщаване на ромите и други уязвими групи“ от Рамково 

споразумение между Правителството на Р България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария е определена работната 

група за създаване на нова длъжност – образователен медиатор. Директорът на ЦОИДУЕМ беше включен за участие в нея като 

председател и представител на екипа от страна на МОН. Осъществиха се над 10 работни срещи, като в зависимост от програмата на 

всяка среща, бяха привличани експерти от други ведомства и структури - представители на МТСП, общини, медиатори и НПО-

партньори по ЗОВ. В резултат на усилена работа се изработиха документи, необходими за създаване на нова длъжност 

„образователен медиатор“, която със Заповед РД 01-715/19.09.2017 г. на министъра на труда и социалната политика се допълни в 

НКПД с код 5312 3004. 

3. През месец март 2017 г. ЦОИДУЕМ кандидатства по Програма „Еразъм+“ с проект “Хъб - Интеграция на етническите 

малцинства в училище“, който за съжаление не беше одобрен за финансиране. Основната цел на проекта бе да се подобрят 

условията за успешна училищна интеграция и ранна превенция на отпадането на ученици от уязвими групи чрез успешното 

ангажиране на всички участници, включително учители, училищни психолози и/ или педагогически съветници, социални/ 

младежки работници и политически експерти.  

Направление 2. Финансиране на проекти от Центъра 

Със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния план, през 2017 г. ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура 

(КП)  33.16 – 2017, с оглед реализиране на Програмата за дейността на Центъра за периода 2016-2018 г. Във връзка с КП 33.16-2017 

г. са проведени 8 информационни срещи – в градовете Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Стара Загора, Сливен, Хасково и 

Асеновград, като беше направен анализ на тези, които са с по-ниска активност на кандидатстване.  
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Обявената Конкурсна процедура 33.16-2017 включва два приоритета: 

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

учениците от етническите малцинства“  
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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“ 

Конкурсна процедура 33.16-2017 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 21 юни 2017 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) 

54 20 34 28 16 

 

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“: 

Постъпили проектни 

предложения (брой) 

Отпаднали на 

административна 

проверка проектни 

предложения (брой) 

Оценени проектни 

предложения (брой) 

Предложени за 

финансиране (брой) 

Финансирани 

проектни 

предложения (брой) 

73 18 55 37 25 
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През м. октомври 2017 г. се подписаха договори с 41 институции за изпълнение на проекти. По тази конкурсна процедура се 

обновиха Ръководството на бенефициента и Насоките за кандидатстване с цел подпомагане бенефициентите в процеса на 

кандидатстване и изпълнение на договорите по КП 33.16-2017. 

КП 33.16-2017 

                                                            

При общо 41 финансирани проектни предложения, в изпълнението им участват 5 иновативни училища и 2 обединени 

училища. 

 

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 33.16-2017 са в изпълнение на Годишния план на ЦОИДУЕМ за 2017 г.  
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Приоритет 1. „Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства“ 

 Допустими дейности по приоритета: 

 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; 

 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“.  
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В новия формуляр за кандидатстване бяха въведени две задължителни за изпълнение дейности /за цялата конкурсна 

процедура/: „Организация и управление“ и „Информиране и публичност“. 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 – 250 000 лева. 

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева. 

Срок на изпълнение на проектите: до 12 месеца. 

Подписани са 16 договори за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, представляващ 80% от 

утвърдените бюджети на проектите в размер на 189 953,09 лева. 

Финансирани бенефициенти:   

№ бенефициент Договор Сума  1-ви транш 

1 ДГ УСМИВКА - ОПАКА БС 33.16-1-001/02.10.2017 12 680,00 10 144,00 

2 ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ - БОХОТ БС 33.16-1-002/02.10.2017 19 950,00 15 960,00 

3 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ЗАГОРЦИ БС 33.16-1-003/02.10.2017 10 915,73 8 732,58 

4 СУ ХРИСТО БОТЕВ - КУБРАТ БС 33.16-1-004/02.10.2017 14 106,00 11 284,80 

5 ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ОСТРОВ БС 33.16-1-005/02.10.2017 15 274,00 12 219,20 

6 2 АЕГ -  СОФИЯ БС 33.16-1-006/02.10.2017 19 999,76 15 999,80 

7 ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ - ХЪРЛЕЦ БС 33.16-1-007/02.10.2017 16 300,00 13 040,00 

8 ДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА - БЕРКОВИЦА БС 33.16-1-008/02.10.2017 15 215,20 12 172,16 

9 ДГ СЛЪНЧИЦЕ - КАЛУГЕРОВО БС 33.16-1-009/02.10.2017 14 011,70 11 209,36 

10 ДГ ПРОЛЕТ  - КОЙНАРЕ БС 33.16-1-010/02.10.2017 11 535,60 9 228,48 

11 ПГТОЛП - ДОБРИЧ БС 33.16-1-011/02.10.2017 16 706,00 13 364,80 

12 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ - ГРАДИНАРОВО БС 33.16-1-012/02.10.2017 20 000,00 16 000,00 

13 ПГ ПО ТРАНСПОРТ - РАЗЛОГ БС 33.16-1-013/02.10.2017 15 337,21 3 491,67 

14 ДГ СНЕЖАНКА - РУПЦИ БС 33.16-1-014/02.10.2017 15 635,00 12 508,00 

15 ПГТС М.ЛОМОНОСОВ - ДОБРИЧ БС 33.16-1-015/02.10.2017 10 873,30 8 698,64 

16 ПГ ИВИН ХАДЖИЕНОВ - КАЗАНЛЪК БС 33.16-1-016/02.10.2017 19 874,50 15 899,60 

  

ОБЩО: 248 414,00 189 953,09 
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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. 

Допустими дейности по приоритета: 

• насочени към осигуряване на условия за съвместна образователна дейност на деца и ученици с различен етнически произход 

в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена; 

• насочени към връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати; 

• за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства; 

• за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства; 

• за осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна 

среда, включително за преподаване на български език на деца, за които той не е майчин; 

• за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование; 

• чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или    

преждевременно напускане на училище; 

• за подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап; 

• включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в 

гимназиална степен за продължаване на образование във висшите училища. 

 

Проектите са ориентирани към постигане на Стратегическа цел 2 – „Гарантиране на равен достъп до качествено образование 

за децата и учениците от етническите малцинства“. За проектите по Приоритет 2, 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 към връщане на отпадналите ученици в училище и 
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подобряване на образователните им резултати; за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите 

малцинства; за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците от етническите малцинства; за осъществяване на 

извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурното образование; чрез които се осигурява 

допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище; 

Общ бюджет на приоритета – 778 000 лева. 

Максимална стойност на един проект – 40 000 лева. 

Срок на изпълнение на проектите: до 24 месеца. 

Подписани са 25 договора за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш представляващ 45% от 

утвърдените бюджети на проектите в размер на  333 662,18 лева. По този приоритет се предвижда изпълнението на проектите да 

обхваща две пълни учебни години. В края на всяка учебна година бенефициентите ще извършват междинно отчитане. Първото и 

второто плащане са в размер, всяко от тях 45% от стойността на проекта. Второто плащане ще 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. 

Финансирани бенефициенти:   

№ Бенефициент Договор Сума 1-ви 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 3 000,00 

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 
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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 

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: 765 034,85 333 662,18 

 

Изпълнението на проектите по КП 33.16-2017 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 2017 г. е финализиран Приоритет 1 и Приоритет 3 на Конкурсна процедура 33.15-2016, а по Приоритет 2 са представени 

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

На финансираните 24 проекта е преведен втория транш (след извършване на независим външен финансов одит) в размер на 68 

796,27 лева. 

№ Бенефициент Договор стойност 1-ви транш 2-ри транш 

1 

I- во ОУ Н.Й.ВАПЦАРОВ - 

БЕРКОВИЦА БС-33.15-1-001/28.09.2016 г. 19 522,63 15 618,50 3 697,03 

2 

94 СУ ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ - 

СОФИЯ БС-33.15-1-002/28.09.2016 г. 19 941,80 15 953,44 3 223,16 

3 

ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 

ЕЛХОВО БС-33.15-1-003/28.09.2016 г. 15 617,50 12 494,00 2 468,95 

4 ОУ П.К.ЯВОРОВ - ОГНЯНОВО БС-33.15-1-004/28.09.2016 г. 18 633,63 15 066,90 3 556,73 

5 ДГ НАДЕЖДА - ЕЛХОВО БС-33.15-1-005/28.09.2016 г. 17 554,00 14 043,20 3 490,38 

6 ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ - ДЕРМАНЦИ БС-33.15-1-006/28.09.2016 г. 16 206,87 12 965,50 2 327,97 

7 ДГ ЧАЙКА - КЪРДЖАЛИ БС-33.15-1-007/28.09.2016 г. 19 377,65 15 502,12 2 970,80 

8 

ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО - 

БЕЛОГРАДЕЦ БС-33.15-1-008/28.09.2016 г. 19 355,00 15 484,00 3 139,84 

9 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БС-33.15-1-009/28.09.2016 г. 20 000,00 16 000,00 4 000,00 

10 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ВЪЛЧИ ДОЛ БС-33.15-1-010/28.09.2016 г. 19 819,62 15 855,70 1 696,12 

11 ДГ БЪЛГАРЧЕ - ВРАЦА БС-33.15-1-011/28.09.2016 г. 14 136,00 11 308,00 2 828,00 

12 ОУ ХРИСТО БОТЕВ - КАСПИЧАН БС-33.15-1-012/28.09.2016 г. 19 834,30 15 867,44 3 526,28 

13 113 ОУ САВА ФИЛАРЕТОВ - СОФИЯ БС-33.15-1-013/28.09.2016 г. 17 256,00 13 804,80 2 819,12 

14 ДГ СЛ.РАЙ - ПЕРПЕРЕК БС-33.15-1-014/28.09.2016 г. 16 989,01 13 591,21 3 397,80 

15 ОУ ИВАН ВАЗОВ - КЮСТЕНДИЛ БС-33.15-1-015/28.09.2016 г. 17 939,00 14 351,20 1 566,46 

16 ОБЩИНА СРЕДЕЦ БС-33.15-1-016/28.09.2016 г. 19 755,16 15 804,13 3 948,47 

17 ОУ ОТЕЦ ПАЙСИЙ – ИСКРА БС-33.15-1-017/28.09.2016 г. 13 418,75 10 735,00 2 147,44 

18 

ОУ АНТОН СТРАШМИРОВ - 

СВЕТЛЕН БС-33.15-1-018/28.09.2016 г. 8 206,20 6 564,96 653,65 

19 ДГ СНЕЖАНКА - РУСЕ БС-33.15-1-019/28.09.2016 г. 7 053,70 5 642,96 1 410,74 

20 19 СОУ ЕЛИН ПЕЛИН - СОФИЯ БС-33.15-1-020/28.09.2016 г. 20 000,00 16 000,00 3 863,52 

21 ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР БС-33.15-1-021/28.09.2016 г. 19 999,94 15 999,95 3 981,75 

22 ПДГ Д.ХАДЖИВАСИЛЕВ - СВИЩОВ БС-33.15-1-022/28.09.2016 г. 19 999,74 15 999,79 1 464,20 

23 ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ - МИРКОВО БС-33.15-1-023/28.09.2016 г. 17 504,50 14 003,60 2 809,07 

24 

ДГ Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА - 

РИЛА БС-33.15-1-024/28.09.2016 г. 19 210,00 15 368,00 3 808,79 

      417 331,00 334 024,40 68 796,27 
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По Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и 

развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици.  

На финансиранте 24 проекта през 2017 г. е преведен втори транш в размер на 287 807,02 лева. 

№ бенефициент договор 

ст/т на 

проекта  

1-ви 

транш 

2-ри 

транш 

1 ПУ ДРАГАН МАНЧОВ - ВЕЛИНГРАД БС-33.15-2-001/29.09.2016 г. 26 865,73 12 089,58 3 000,00 

2 

ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 

КЪРДЖАЛИ БС-33.15-2-002/29.09.2016 г. 34 305,68 15 437,56 15 437,56 

3 ПГО ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА - Б.СЛАТИНА БС-33.15-2-003/29.09.2016 г. 31 077,41 13 984,83 13 984,83 

4 

СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - 

ДЪЛГОПОЛ БС-33.15-2-004/29.09.2016 г. 36 217,77 16 298,00 16 298,00 

5 ОУ П.К.ЯВОРОВ - КЪРДЖАЛИ БС-33.15-2-005/29.09.2016 г. 38 029,60 17 113,32 17 113,32 

6 ДГ КАМБАНКА - МЪГЛИЖ БС-33.15-2-006/29.09.2016 г. 11 746,00 5 285,70 5 285,70 

7 ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГЛУХАР БС-33.15-2-007/29.09.2016 г. 28 494,00 12 822,30 12 822,30 

8 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЯБЛАНИЦА БС-33.15-2-009/29.09.2016 г. 34 056,51 15 325,42 15 325,42 

9 СУ МИТО ОРОЗОВ - ВРАЦА БС-33.15-2-010/29.09.2016 г. 22 067,74 9 930,48 9 930,48 

10 ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ЛЕДЕНИК БС-33.15-2-011/29.09.2016 г. 30 756,33 13 840,35   

11 2-РО ОУ ХР.СМИРНЕНСКИ - БЕРКОВИЦА БС-33.15-2-012/29.09.2016 г. 29 383,25 13 222,46 13 222,46 

12 ДГ СЛЪНЦЕ - ЛЕВСКИ БС-33.15-2-013/29.09.2016 г. 38 703,87 17 416,74 17 416,74 

13 ДГ ЗОРА - ЧЕРВЕН БРЯГ БС-33.15-2-014/29.09.2016 г. 39 179,68 17 630,85 17 630,86 

14 ДГ МИР - ДУНАВЦИ БС-33.15-2-015/29.09.2016 г. 39 948,00 17 976,60 17 976,60 

15 ДГ МЕЧТА - КЮСТЕНДИЛ БС-33.15-2-016/29.09.2016 г. 40 000,00 18 000,00 18 000,00 

16 ДГ ЗОРНИЦА - ГРОЗДЕН БС-33.15-2-018/29.08.2016 г. 30 090,60 13 540,77 13 540,77 

17 НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - БЕЛОГРАДЧИК БС-33.15-2-019/29.09.2016 г. 36 819,13 16 568,61 16 568,61 

18 4-то ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ЛОМ БС-33.15-2-020/29.09.2016 г. 30 369,00 13 666,05 13 666,05 

19 НУ ХРИСТО БОТЕВ - ДИСЕВИЦА БС-33.15-2-021/29.09.2016 г. 37 672,52 16 952,63 4 712,24 

20 ОУ ГЕО МИЛЕВ- САДОВО БС-33.15-2-022/29.09.2016 г. 30 339,88 13 652,95 13 652,95 

21 ОУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ДРАГАНОВО БС-33.15-2-023/29.09.2016 г. 37 457,42 16 855,84 8 982,54 

22 

ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - НОВО 

СЕЛО БС-33.15-2-024/29.09.2016 г. 33 778,14 15 200,16 15 200,16 

23 ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО -ДРАГАНОВО БС-33.15-2-025/18.10.2016 г. 32 829,24 14 773,16 5 297,30 

24 ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - ВОДОЛЕЙ БС-33.15-2-026/05.12.2016 г. 19 999,30 8 999,68 2 742,13 

      770 186,81 346 584,04 287 807,02 
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Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите 

ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия 

През изминалата 2017 г. на  финансираните  16 проекта е преведен втория транш (след извършване на независим външен финансов 

одит) в размер на 24 661,49 лева. 

№ Бенефициент Договор стойност 1-ви транш 2-ри транш 

1 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД БС-33.15-3-001/29.09.2016 г. 7 107,32 5 685,86 1 365,78 

2 ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ - КАВАРНА БС-33.15-3-002/30.09.2016 г. 9 780,00 7 824,00 1 818,84 

3 

ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ-

САМОКОВ БС-33.15-3-003/30.09.2016 г. 8 329,88 6 663,90 1 663,09 

4 ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ЛЕВКА БС-33.15-3-004/30.09.2016 г. 9 610,00 7 688,00 1 669,45 

5 ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ДОБРОМИРКА БС-33.15-3-005/30.09.2016 г. 6 743,00 5 394,40 1 199,29 

6 ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - КАРАДЖОВО БС-33.15-3-006/30.09.2016 г. 9 050,00 7 240,00 1 810,00 

7 ОУ СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ - СТОИЛ ВОЙВОДА БС-33.15-3-007/30.09.2016 г. 7 499,35 5 999,48 1 207,38 

8 ОБЩИНА ХАРМАНЛИ БС-33.15-3-008/30.09.2016 г. 9 152,10 7 321,68 1 830,10 

9 ОУ ХРИСТО БОТЕВ - ДОЛНИ ЦИБЪР БС-33.15-3-009/30.09.2016 г. 8 400,00 6 720,00 1 671,60 

10 СУ ДИИМИТЪР ГАЧЕВ - ПАЗАРДЖИК БС-33.15-3-010/30.09.2016 г. 10 000,00 8 000,00 1 699,15 

11 ОУ Г.С.РАКОВСКИ - ТЪРНАК БС-33.15-3-011/30.09.2016 г. 9 890,00 7 912,00 973,88 

12 ЦПЛР - БУРГАС БС-33.15-3-012/30.09.2016 г. 8 000,00 6 400,00 1 599,15 

13 ОУ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ОРЕШНИК БС-33.15-3-013/30.09.2016 г. 10 000,00 8 000,00 1 900,00 

14 ПГ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ - РАКОВСКИ БС-33.15-3-014/30.09.2016 г. 8 330,00 6 664,00 1 558,24 

15 ПГ ПО ОБЛЕКЛО ЕВРИДИКА- КЪРДЖАЛИ БС-33.15-3-015/30.09.2016 г. 7 222,10 5 777,68 1 031,21 

16 ОУ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ - МАРКОВО БС-33.15-3-017/08.11.2016 г. 9 658,00 7 726,40 1 664,33 

   
138 771,75 111 017,40 24 661,49 
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КП 33.15-2016 

                                                     

Изпълнението на проектите по КП 33.15-2016 г. постигна следните резултати, които са крайни за Приоритет 1 и Приоритет 3, а 

междинни за Приоритет 2: 

Приоритет Индикатор 
Зало

жени 

Изпъл

нени 

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. 
47 46 

  
Изследователски дейности, свързани с междуетническата интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства. 
39 39 
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Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на 

образователната интеграция на децата и учениците, включително и участие в 

родителски клубове/настоятелства. 
68 94 

  
Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от 

образованието на децата и учениците от етническите малцинства. 
113 115 

  
Родители, които са повишили информираността си относно ползите от 

образованието. 
1949 2046 

  

Родители от мнозинството и от етническите малцинства, които са се включили 

в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи. 
1624 1839 

  

Деца и ученици и от мнозинството, и от етническите малцинства, които са се 

включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи. 
2056 2927 

  

Учители, директори и други педагогически специалисти, които са се включили 

в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи. 
420 472 

  
Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или 

отпаднали от училище. 
198 202 
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Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация 

на детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните 

такива. 
14 8 

        

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. 
36 239 

  

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. 
689 349 

  

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 766 

  
Педагогически специалисти, които за първи път са включени в обучения за 

формиране на умения за работа в мултикултурна среда. 
290 133 

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

допълнително обучение по български език. 
971 664 
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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. 
112 16 

  
Деца и ученици, включени в извънкласни и извънучилищни дейности със 

съдържателни елементи на интеркултурното образование. 
1723 1108 

  
Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на 

интеркултурното образование. 
345 98 

  

Ученици, обхванати в образователната система, които са били застрашени от 

отпадане и/или преждевременно напускане на училище и с които е проведена 

допълнителна работа. 
474 400 

  
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си в 

гимназиален етап. 
395 135 

  
Ученици от етническите малцинства, които са продължили образованието си 

във висшите училища. 
52 8 

  Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати. 1012 480 

        



28 

 

3. Прилагане на ефективни форми на интеркултурното 

образование и за съхраняване и развиване на 

културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

Родители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните 

етнически групи. 
655 590 

  
Деца и ученици, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на 

различните етнически групи. 
1055 953 

  
Учители, обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните 

етнически групи. 
130 121 

  

Детски градини/училища и обслужващи звена в системата на предучилищното 

и училищното образование, разработили и изпълнили своя празничен календар 

за съответната учебна година с изяви на деца и ученици от различните 

етнически групи 

73 10 

  

На проекти по КП 33.15-2016 са осъществени общо 45 мониторингови посещения, съответно  13 бр. по Приоритет 1, 8  бр. 

по Приоритет 3 и 24 бр. по Приоритет 2. 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, провеждат са срещи с 

родители, учители и ученици. Направени са препоръки. 
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ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ 

СМЕТКИ НА ЦЕНТЪРА  

  ПРИХОДНА ЧАСТ 

 Остатък от 2016 година 163 113 

Остатък от 2017 година -90 263 

субсидия от ДБ 1 673 018 

приходи от РОФ 334 564 

приходи от БШв.програма 67 614 

приходи от застрахователни обезщетения 648 

реализирани курсови разлики -2 407 

приходи от лихви 88 

Общо: 2 146 375 

 

РАЗХОДНА  ЧАСТ 

 финансиране на проекти 910 974 

РЗ, издръжка,придобиване на ДМА 552 724 

стипендии 449 538 

трансфери по ангажименти по БШв.Пр. 233 139 

Общо: 2 146 375 

 

   V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦОИДУЕМ И ИЗВЪРШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНКИ 

1. През 2017 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 Приоритети 1 и 3 на конкурсна процедура 33.15 

- 2016.  Изготвен е обобщен доклад от изпълнителя „Център за европейска сертификация“ ЕООД за ефекта и степента, в която са 

постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ по приключилата през 2017 г. конкурсна процедура 33.15 – 2016. За изготвянето 

на оценката и доклада за ефекта и степента на постигнатите стратегическите цели на ЦОИДУЕМ чрез финансирани от Центъра 

проекти е използвана методика, която включва: 
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- преглед на проектната документация на финансираните проекти; 

- мониторинг – анкетно и теренно проучване; 

- интервюта с представители на участниците в управлението и изпълнението на проекти, реализирани по трите   приоритета 

на КП;  

- обработка, обобщение и анализ на резултатите от мониторинга; 

- анализ и оценка на управлението на проектите, 

- анализ и оценка на проектните дейности и въздействието върху целевите групи; 

- анализ и оценка на дейността на Центъра и на методическата подкрепа от екипа на Центъра на бенефициентите за 

изпълнение на проектните дейности;  

- изводи и препоръки за ефективно осъществяване на дългосрочните и краткосрочни цели в последващото развитие на 

дейностите на Центъра. 

 

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

95% от всички бенефициенти по Приоритет 1 и Приоритет 3, 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. В хода на проведеното проучване са анализирани 95% от участниците от 

Приоритет 1 и Приоритет 3. Анкетата на бенефициента включва 62 въпроса, от които на родителите – 17 въпроса, на учениците – 5 

въпроса и на учителите – 40 въпроса. 
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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 „Извършеното проучване на изпълнението, резултатите, ефекта и устойчивостта на проектите договорени и 

изпълнени по Приоритит 1 и Пиоритет 3 ( проектите по Приоритет 2 са с двугодишен срок на изпълнение и не са предмат на 

пручването) дава основание да се направи обобщения извод, че заложените проектни цели са постигнати и са допринесли за 

напредък по посока на реализацията на основните стратегически цели.  Изпълнени са всички планирани проектни дейности. 

Приетите индикатори са изпълнени напълно, а някои от тях са преизпълнени. В резултат на процецурата е постигнато надграждане 

на процесите за образователна интеграция, развити през предшестващите години. Повишени са обществения интерес и вниманието 

на институциите по места към интеграцията на децата и учениците от етническите малцинствени 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. 

2. Със Заповед № ПК-03-01-010/04.12.2017 г. издадена от г-жа Кожарева, заместник-председател на Сметна палата е 

извършен последващ контрол по изпълнение на 18 броя препоръки по Одитен доклад № 03001022415, свързан с извършен одит 

през 2016 г. на изпълнение на «Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства» за периода от 01.01.2012 

г. до 31.12.2014 г. В отговор на тази проверка, Сметна палата в последващ доклад отрази като напълно изпълнени всички 

препоръки от страна на ЦОИДУЕМ. 

3. Със Заповед № РД 09-2379/12.05.2017 г. на министъра на образованието и науката е възложен одитен ангажимент на 

Звено за вътрешен одит за даване на увереност с цел оценка за съответствието на дийността на ЦОИДУЕМ с нормативните и 

вътрешните актове, правила, процедури и договори за периода от 01.07.2015 г. до 30.04.2017 г. Направени да препоръки към 

ЦОИДУЕМ. Представен е План за действие по направените препоръки, съдържащ съответна препоръка, ответни действия, срок и 

отговорно лице, в резултат на което от Звено за вътрешен одит на МОН е връчен окончателен доклад № 8007-63/19.07.2017 г. по 
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изпълнен одитен ангажимент за даване на увереност за съответствието на дейността на ЦОИДУЕМ с нормативните и вътрешните 

актове, правила, процедури и договори за периода от 01.07.2015 г. до 30.04.2017 г.  

4. Извършен е финсов одит на Приоритет 1 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 14 510,33 лева 

за проектите по Приоритет 1 и  3 092,86 лева по Приоритит 3.   

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2018 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, като изпълнява Програмата за дейността на Центъра за периода 2016-2018 г., 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. 

 „Образователната интеграция изисква защита правата на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на 

адекватни предпоставки за социална реализация. Тя не допуска сегрегация и автосегрегация на децата и учениците от 

етническите малцинства, както и асимилация против тяхната воля и против волята на техните родители. Насърчава и 

подпомага междукултурния обмен и съхраняването и развитието на различните културни идентичности“. 


