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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2019 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 е насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за 

периода 2019 - 2021 г. Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г., като е 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. Дейността на Центъра подпомага реализирането на 

правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на деца и ученици от етническите 

малцинства. Целите са конкретизирани в Тригодишния план на Центъра, неразделна част от Тригодишната му програма за периода 

2019 - 2021 г. 

В изпълнение на Стратегията и съобразно функционалните си компетентности, през 2019 г. ЦОИДУЕМ съсредоточи 

дейността си по три основни направления: 

1. Разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за привличане на средства извън държавния 

бюджет. 

2. Реализиране на мерки, свързани със стратегическите цели на Стратегията за образователна интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства. 

3. Мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства чрез аналитично-прогнозни дейности за планиране, наблюдение и отчитане на изпълнението им. 

 

Освен дейностите по изпълнение на ангажиментите за 2019 г., залегнали в Тригодишния план, ЦОИДУЕМ участва и в: 

изготвяне на отчет за 2018 г. и на план за 2019 г. на цели на администрацията на Министерството на образованието и науката; 

изготвяне на информация, свързана с отговорностите на ЦОИДУЕМ в Отчет за 2018 г. и План за действие през 2019 г. на 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020; участие в Националната координационна група за учене 
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през целия живот (НКГУЦЖ); изготвяне на отчет за 2018 г. и план за 2019 г. по 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 отчет на план за 2019 г. за реализация на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2015-2020); Отчет за 2018 г. и План за 2019 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 2018 г. в ЦОИДУЕМ; изготвяне на проект на План за 2019 година по Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) и Междинен отчет до 31.10.2019 г.; участие 

в Програма „Старт на кариерата“ – 2019 г.; отчет за изпълнение на програмния бюджет на МОН за 2018 г. и изготвяне на бюджетна 

прогноза за 2019-2022 година; отчет по изпълнение мерките по плановете за действие на изпълнение на НПР: България 2020 за 

периода от 2013 г. до средата на 2019 г.; Изготвяне на междинен отчет за изпълнението на Националната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността (2014-2020), включващ Отчет за периода 2017-2018 г. и Предложения за дейности за включване в 

План 2019-2020 г. 

Директорът на ЦОИДУЕМ е определен със заповед на министъра на обазованието и науката 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 2019 г. в присъствени заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., и в писмени процедури за неприсъствено вземане на решение по 

предложените от Управляващия орган (УО) на ОП НОИР, както и в работната група по изготвяне на ОП Наука и образование. 

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, като: участие в Четвърта 

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; в Работна среща за обмяна на опит между 

структурите, управляващи програми със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Двустранните програми 

по мерките, насочени към социално включване на уязвими групи, с фокус върху ромите и други. 
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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 2019 г. приключи разработването и внедряването на софтуер за електронно отчитане на проекти по конкурсни процедури 

на ЦОИДУЕМ; 

- със Заповед № ОД - 035/30.08.2019 г. е утвърдена Конкурсна електронна документация по конкурсна процедура 33.18-2019 и се 

обяви конкурсната процедура на интернет страницата на ЦОИДУЕМ: http://coiduem.mon.bg. За втора година кандидатстването с 

проектни предложения по конкурсна процедура се извърши чрез електронна платформа; 

 ЦОИДУЕМ участва в подготовката на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, с конкретен бенефициент 

Министерството на образованието и науката (МОН) чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е да се подпомогне равния достъп до качествено 

образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование, чрез дейности за преодоляване на затруднения в 

обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за 

успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. Центърът беше 

включен в изпълнението на проекта с представител – координатор по Дейност 7. 

В сътрудничество с дирекция „Външни европейски програми" към МОН, ЦОИДУЕМ разработи и подаде за финансиране от 

Съвета на Европа проектно предложение „Изграждане на капацитет за образование и социално включване“ с общ бюджет 

300 (триста) хиляди евро. Целта на проекта е изграждане на системен капацитет за реализиране на политики за образователно и 

социално включване на групи от уязвими чрез осигуряване на условия за образователна интеграция и социално включване. За  

изпълнение на проекта ЦОИДУЕМ е заложил партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в частност 

Факултета по педагогика. Планираните дейности осигуряват повишаване на капацитета за прилагане на мултидисциплинарен 

подход при осъществяване на междусекторните политики за изпълнение на общите цели за образователно и социално включване. 

Чрез дейностите се планира разработване на система от инструментариум  (методики, учебни програми, обучителни модули и 

реализиране на обучения) за надграждане и повишаване на капацитета в образователната и социална система за реализиране на 

http://coiduem.mon.bg/
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мерки с оглед на осигуряване на по - ефективно образователно и социално включване на групи от уязвими и маргинализирани 

общности, включително роми. 

В проекта са заложени за изпълнение следните дейности: разработване на методики и учебни програми за обучение на 

младежки работници, за медиатори и за педагогически специалисти от детските градини. За обучение на непедагогически персонал 

от детските градини е предвидено изготвяне на учебна програма, а за обучение на университетски преподаватели от 

педагогическите факултети, във връзка с усъвършенстване на  знанията и уменията им за справяне с дискриминационни прояви, 

тормоза, насилието и социалното изключване, се планира изготвяне на специализиран обучителен модул и обучителна програма. 

Въз основа на изработените учебни и обучителни рамки се предвиждат обучения на следните целеви групи: 50 младежки 

работници, 30 медиатори, 30 непедагогически персонал (помощник възпитатели, образователни медиатори, помощник на учителя и 

социални работници в образованието) от детските градини, 120 педагогически специалисти от детски градини и 30 университетски 

преподаватели от различни педагогически факултети от страната. За устойчивост и утвърждаване на прилагането на изработената 

система от инструментариум ще се организират и обучения на обучители от целевите групи както следва: 10 младежки работници 

от съществуващите младежки центрове ще бъдат обучени за обучители на младежки работници, 10 медиатори от съществуващите 

младежки центрове за обучители на медиатори и 10 преподаватели от факултетите по педагогика за обучители на педагози от 

детските градини за усъвършенстване на знания и умения за справяне с дискриминационните прояви, тормоза, насилието и 

социалното изключване. В рамките на проекта се планира организиране на 3 публични събития: 

1. Еднодневно събитие като стартираща публична проява - Национална кръгла маса на тема: „Изграждане на капацитет за 

образователно и социално включване на представители от уязвими и маргинализирани общности“. 

2. Експертно обсъждане на изработените методики и учебни програми с участие на преподаватели от педагогическите 

факултети от различните университети, които не са участвали в експертните групи по разработването им; 

3. Двудневна заключителна конференция за представяне резултатите от реализацията на проекта с участници представители на 

институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на младежта и спорта от Съвета на Европа, представители на целевите групи – младежки работници, 

образователни медиатори, педагози от детските градини, директори на младежките центрове, директори на детски градини, 

преподаватели в университети. 
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4. По проекта ще се разработена електронна платформа за дистанционни обучения на целевите групи и допълващи функции 

като осъществяване на комуникация между обучаемите, посредством инструменти, като форум, чат, уики; проследяване 

уменията и напредъка на потребителите; създаване на графици и проследяване на хронологията на събитията, посредством 

календар; издаване на персонализирани сертификати и др. 

 

В изпълнение на един от основните приоритети на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцства, в рамките на асоциирано партнорство между неправителстванета организация „Амалипе“ и МОН,  

ЦОИДУЕМ е включен в изпълнението на проект „НЕ НА СЕГРЕГАЦИЯТА: Местни действия срещу училищната сегрегация 

на ромите“, чрез участие на експерт като член на Международния направляващ комитет по проекта в качество на  представител на 

Министерството на образованието и науката. Проектът ще се реализира в България, Испания и Белгия от консорциум  от 

неправителствени организации от посочените държави и като част от дейностите предвижда провеждане на проучване за 

актуалното състояние на сегрегацията в отделните държави и набелязване на мерки за подкрепа на учениците за достъп до 

качествено образование; превенция на вторичната сегрегация; подкрепа на десегрегацията; подкрепа на деца, които мигрират в 

чужбина. 

В изпълнение на чл. 12 и чл. 13, ал. 1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, през 2019 г. бяха проведени три заседания на Управителния 

съвет на ЦОИДУЕМ. Първото заседание на 08.02.2019 г. се проведен в присъствена форма. Управителният съвет прие Проект на 

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-

2021 г. и доклад „Оценка на ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ с одобрените и 

финансирани проекти по Конкурсна процедура 33.15-2016, Приоритет 2 и Конкурсна процедура 33.16-2017, Приоритет 1“. На 

04.04.2019 г. се състоя второто присъствено заседание на УС на тема „Цели, приоритети и бъдещо стратегическо развитие на 

ЦОИДУЕМ в контекста на новата образователна реалност“, в резултат на което се взеха решения да се запази: 1. Името на 

институцията „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“; 2. Формата на работа на 

Центъра с настоящите целеви групи и  3. Структурата на Управителния съвет. През месец април 2019 г. се проведе и 

неприсъствено заседание на Управителния съвет с единствена точка в дневния ред „Утвърждаване на Годишния доклад за 

дейността на ЦОИДУЕМ за 2018 г.“ 
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IІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

 

Направление 1. Разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за 

привличане на средства извън държавния бюджет. 

През 2019 г. продължи изпълнението на проекти: 

1. Проект „Ethnic minority integration school hub“ по Програма Еразъм +, КА2 Сътрудничество за иновации и обмен на 

добри практики, по договор № 2018-1-BG01-KA201-047965/KA 201/ SE – 46/13.09.2018 г. с Център за развитие на 

човешките ресурси (българската национална агенция по програма Еразъм+). Срокът на изпълнение 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. През годината се реализилаха предвидените: 

 Три обмена на добри педагогически практики, свързани със задържането на учениците в училище. 

 В периода 10-15 март 2019 г., в парк-хотел Москва в гр. София, се проведе първата трансгранична мобилност по проект 

"Ethnic minority integration school hub", изпълняван от ЦОИДУЕМ.  В събитието 

взеха участие 34-ма представители на партньорските организации – 14 от ЦОИДУЕМ, България, 10 от Eurothink, Северна 

Македония и 10 от CEIP San Carlos, Испания. В състава на участниците бяха включени експерти от институции и организации - 

педагози, училищни психолози, педагогически съветници и младежки работници. Всеки един от тях притежава богат опит в 

работата по основната цел на проекта – Превенция на преждевременното отпадане на учениците, образователна интеграция, работа 
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със семейството за разясняване ползите от образованието на техните деца, работа с деца и ученици от етническите малцинства с 

различен майчин език. Представени бяха 18 модела на добри педагогически практики, свързани с интеграцията и задържането на 

децата от уязвими групи. В програмата на мобилността бяха включени дейности, които засегнаха въпросите, свързани с работата с 

учениците от етническите малцинства и с техните родители; с ролята на училищата и образователните институции в процеса на 

привличане и задържане на учениците в училище, представяне на добри практики, работно посещение в училище, уебинар и среща 

с представители на Министерството на образованието и науката. 

 В периода 27 юни – 02 юли 2019 г., в град Скопие, Северна Македония, се проведе втората трансгранична мобилност на 

тема "Най-доброто от най-добрите" по проект "Ethnic minority integration school hub", изпълняван от ЦОИДУЕМ в партньорство с 

Eurothink, Северна Македония и CEIP San Carlos, Испания. Задачата на втората мобилност беше да се изберат най-добрите от 

представените по време на първата мобилност новаторски педагогически практики в областта на образователната интеграция на 

деца и ученици от различни етнически малцинства.  Основната тема беше 

„Превенция на ранното отпадане от училище“, в контекста на: осигуряване на добро качество на преподаване; учебен материал и 

извънкласни дейности, адаптирани към нуждите на уязвимите групи; добре обучен персонал; включване на общността и осигурена 

медиация; мотивация на родителите и необходимост от ресурси и подкрепяща среда. 

 Третата мобилност се прове в град Мадрид, Кралство Испания в периода 18.09-23.09.2019 г. Темата на мобилността бе "От 

практиката към политиката". В работата на групата взеха участие 13 представители на домакините от Кралство Испания и по 10 от 

България и Северна Македония. Основните акценти от тази дейност бяха: среща и дискусия с г-н Франциско Хавиер Ариас Сантос, 

експерт в отдела по образование на община Мадрид, който направи анализ на испанската образователна система с фокус върху 

етническите малцинства и ученици в риск от социално изключване; посещение и среща с ръководството на училище за деца и 

ученици “Ciudad Escuela de los Muchachos - CEMU“, които са социално слаби, без семейства или с такива в невъзможност за грижи; 
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среща с представители на община Вилаверде на Мадрид, отговорни за семействата и малцинствата, които представиха програмата 

за обхват и задържане на децата и учениците в задължителна учебна възраст, която е от 6 до 18 г; посетещение на изцяло 

сегрегирано училище в район Валекас - Public School Núñez de Arenas, където се учат основно деца и ученици от ромски произход. 

Специфичното на това училище е, че децата учат чрез забавление, набляга се много на изкуствата (музика, танци, рисуване), а 

учебниците се използват само за ресурс, но не и в час; среща с фондация FSG (Fundacion Secretariado Gitano), която се занимава 

основно със социални и междукурлтурни въпроси, включително и образование; посетихме и училището партньор по проекта CEIP 

San Carlos, където ни беше представена работата с родителите. 

 

 От 6-ти до 8-ми декември 2019 г. се проведе Втората транснационална (заключителна) среща в гр. София, на която се 

представиха резултатите от проекта. 

Като краен продукт се издаде Наръчник „Добри практики за образователна интеграция на уязвими групи“. 

 

2. 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, като водеща институция е „ВЕЗ трейд“, Република Северна Македония и партньори ЦОИДУЕМ и Гимназия 

„Адолфо Шапока“, гр. Утена, Република Литва. Периодът на изпълнение е от 01.12.2018 г. до 29.02.2020 г. През годината се 

реализираха: 

 В периода 25-27.02.2019 г. - стартираща среща на административните екипи по проект „Education for Media Literacy in 

Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифровата среда“. В срещата взеха участие представители на трите 
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партньорски организации, като се дискутираха предстоящите мобилности, потенциалните участници в тях, както и периода на 

провеждането им. На срещата бяха обсъдени и финансовите аспекти на партньорските организации, както и структурата и 

съдържанието на интелектуалните продукти, които ще бъдат изработени по проекта, начините за тяхното популяризиране и 

разпространение.  

 В периода 15-21.04.2019 г. се проведе C1 „Обучение на обучители“ по проект „Education for Media Literacy in Digital 

Environment – Образование за медийна грамотност в цифровата среда“ – гр. Вилнюс, Република Литва. Участие взеха 

представители и на трите организации, като основните теми на обучението бяха свързани с методи и техники за развитие на 

медийна грамотност и изграждане на критично мислене у младежите. Представиха се теми, свързани с: развитие на лични умения 

за обсъждане във фокус групи; развитие на презентационни умения и комуникационни упражнения; умения и способности за 

улесняване на работата с фокус групи; насърчаване на дебати и критично мислене сред участниците във фокус групите. 

Участниците посетиха и гимназията в гр. Утена, офиса на местния вестник в гр. Утена, както и Младежкия център в града, където 

екипа е съставен от почти изцяло млади хора, които разказаха за своята дейност и работата с младежите в града и региона; всички 

посетиха и Литовската национална телевизия и радио. През всички дни участниците водиха дискусии, свързани с темите за 

медийна грамотност на младежите и споделяха опита на всяка от партньорските държави – Северна Македония, България и Литва. 

 В периода 20-26.05.2019 г. в гр. Утена, Република Литва се проведе C2 „Обучение на ученици“ по проект „Education for 

Media Literacy in Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифровата среда“. В него взеха участие общо 12 

ученика от трите партньорски държави (по 3 от Северна Македония, България и Литва) на възраст между 15-18 години, 

придружени от по 1 ръководител от държава. Основно участниците бяха обучавани и насърчавани да се включват в дебати за 

ролята на учениците в обществото и техните критични нагласи относно социално-образователната среда, като се организираха 5 
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основни дебата в гимназията в Утена и в местния Младежки център: Дебат 1 - Роля на учениците в съвременния образователен 

процес; Дебат 2 - Социалните мрежи като инструменти за обучение по медийната грамотност; Дебат 3 - Вредно въздействие на 

медийните манипулации върху демокрацията и европейските ценности; Дебат 4 - Повишаване на медийната грамотност във 

формалното образование с подкрепата на образователните власти; Дебат 5 - Медийна грамотност на европейско ниво и развитие на 

ценностите на демокрацията чрез значително включване и участие на младите хора в процеса на вземане на решения. Учениците 

сами изработиха 5 видеоклипа по петте основни теми. 

 

 В периода 09-11.09.2019 г. в гр. София, Република България се проведе Втората транснационална среща на партньорите, на 

която се обобщиха първите 8 месеца на проекта „Medi @ Digi“. Дискутираха се: подготовката на междинния доклад, на следващото 

обучение (С3), подготовка и прилагане на създадените интелектуални продукти, както и други текущи въпроси, свързани с 

управлението на проекта. 

 

 В периода 30.09-06.10.2019 г. в гр. София, Република България се проведе C3 „Обучение на ученици“ по проект „Education 

for Media Literacy in Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифровата среда“. В него взеха участие общо 12 
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други ученика от трите партньорски държави (по 3 от Северна Македония, България и Литва) на възраст между 15-18 години, 

придружени от по 1 ръководител от държава. Основно участниците бяха обучавани и насърчавани да се включват в дебати за 

ролята на учениците в обществото и техните критични нагласи относно социално-образователната среда, като се организираха 5 

основни дебата: Дебат 1 - Медийна грамотност в учебните програми във формалното образование; Дебат 2 - Участие на учениците 

в процеса на създаване на учебно съдържание; Дебат 3 - Роля на ученическата общност в развитието на мултикултурното общество 

и утвърждаването на европейските ценности; Дебат 4 - Включване на учениците в демокрацията и плурализма; Дебат 5 - 

Медийната грамотност като средство за развитие на самостоятелно представяне и участие в пазара на труда. Учениците сами 

изработиха 5 видеоклипа по петте основни теми и се срещнаха със свои връстници от 9 ФЕГ, гр. София и 2 АЕГ, гр. София. Всички 

участници посетиха Министерството на младежта и и спорта и се включиха в дискусия с експерти от министреството. 

 

 В периода 18.11-24.11.2019 г. в гр. Скопие, Република Северна Македония се проведе C4 „Обучение на ученици“ по проект 

„Education for Media Literacy in Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифровата среда“. В него взеха участие 

общо 12 други ученика от трите партньорски държави (по 3 от Северна Македония, България и Литва) на възраст между 15-18 

години, придружени от по 1 ръководител от държава. Основно участниците бяха обучавани и насърчавани да се включват в дебати 

за ролята на учениците в обществото и техните критични нагласи относно социално-образователната среда, като се организираха 5 

основни дебата: Дебат 1 - Образователна подкрепа на ученици-бежанци и ученици от малцинствени етнически групи и тяхното 

приобщаване към социалната среда; Дебат 2 - Еразъм + финансиране на ученическия труд и медийната грамотност – опит и добри 

практики; Дебат 3 - Ролята на медийната грамотност във връзка с обществените предизвикателства; Дебат 4 - Ролята на младежката 

работа в медийните организации като поддръжници на обучението по предприемачество; Дебат 5 - Прилагане на 
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предприемаческото обучение в официалното образование. Учениците сами изработиха 5 

видеоклипа по петте основни теми и посетиха Северномакедонската агенция за аудиозуални и медийни услуги, 

Северномакедонската национална радио и телевизия и Медиен център „ЮНЕТ“. 

         

Направление 2. Реализиране на мерки, свързани със стратегическите цели на Стратегията 

за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 

от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

2019 - 2021 г.", Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обяви нова 

Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства. Конкурсна процедура 33.18-2019 включва пет приоритета: 

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за 

утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у 

подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност. 

Приоритет 2: Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в 

образователната система. 

Приоритет 3: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от 

етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици,  учители и родители. 
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Приоритет 4: Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на 

благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства. 

Приоритет 5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на 

условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация. 

Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; 

регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Обявена бе на 30 август 2019 г. с публикуване на 

информацията на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, Раздел Новини. По тази конкурсна процедура 

кандидатстването с проекти се осъществи чрез електронна платформа с адаптиран към новите приоритети електронен формуляр. 

Изходящо-входящата комуникация се осъществяваше единствено по електронен път. 

На 29 октомври 2019 г. се подписаха договори с 65 институции за изпълнение на проекти. Проведе се и обучение за 

ръководители и счетоводители на проекти. 

 

На 08.05.2019 г. МОН и ЦОИДУЕМ подписаха споразумение за партньорство, във връзка с изпълнение на проект 

BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, одобрен за финансиране с 

Решение за одобрение на оценителен доклад от 25.04.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж” 2014-2020 г. ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“, 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 9i: „Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и 

активното участие, и по-добрата пригодност за заетост” и ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 9ii: “Социално-икономическо 

интегриране на маргинализираните общности, като например роми, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ КЪМ ИП9i: Увеличаване на броя на 

образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование и СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ КЪМ ИП9ii: 

Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца от маргинализираните общности, включително 

роми. Проектът се реализира от конкретния бенефициер - Министерството на образованието и науката в партньорство с Център за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Целта е разширяване на достъпа до 
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предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в 

живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за 

невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, 

неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата 

и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен 

майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на 

целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите 

причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и 

детската градина. Обща му стойност е 82 500 000,00 лева, а продължителността - 30 месеца. 

Дейности, които ще изпълнява ЦОИДУЕМ като партньор: 

а) Дейност 2. Подпомага чрез методическа помощ  подбора на непедагогически персонал за назначаване в детските градини. 

б) Дейност 3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др. на непедагогически персонал 

(помощник-възпитатели, помощник на учителя, образователни медиатори, социални работници и др.), и други заинтересовани 

страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др.) за придобиване на знания, умения и 

компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина чрез: 

- Реализиране на двудневни обучения за 200 (двеста) непедагогически специалисти и (700) (седемстотин) др. заинтересовани 

страни за участие във взаимодействието детска градина–семейство, с фокус работа с родители от уязвими общности и родители на 

деца със СОП по обучителна програма приложена към Методика за подготовка и работа на непедагогическия персонал за 

ефективно участие във взаимодействието детска градина-семейство с фокус родители от уязвими общности и родители на деца със 

СОП, разработена в изпълнение на Дейност 4. 

в) Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими 

групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. 

чрез дейността на помощник-възпитатели, образователни медиатори, на социални работници и др. заинтересовани страни (ромски 

лидери, представители на НПО работещи в сферата на образователната интеграция или представители на ромската общност), вкл. 

чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др. чрез реализиране на следните дейности: 
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- Извършване на представително изследване за установяване на спецификата на взаимодействието детска градина – семейство при 

отчитане на спецификите на средата, етнокултурни характеристики и образователен статус на родителите, образователните 

потребности на децата и демографската специфика на регионите. 

- Изработване на Методика за подготовка и работа на непедагогическия персонал за ефективно участие във взаимодействието 

детска градина- семейство със фокус родители от уязвими общности и родители на деца със СОП. 

- Разработване, отпечатване и разпространение на сборник с добри практики на взаимодействието детска – градина семейство, с 

включени дейности на непедагогическия персонал и др. заинтересовани страни. 

- Изготвяне на ситуационен анализ и оценка на ролята на непедагогическия персонал за подобряване на ефективността на 

взаимодействието детска – градина - семейство. 

- Определяне на по 10 населени места от всеки шест района на планиране за провеждане на мотивационни кампании за родители от 

уязвими групи за осъзнаване на значимостта на предучилищното образование в съответствие с критерии определени в Механизма, 

неразделна част от проектното предложение. 

- Реализиране на модел на мотивационни кампании за родители на деца от уязвимите групи по 10 населени места от всеки шест 

района на планиране за осъзнаване на значимостта на предучилищното образование. 

- Изработване на видеоклип, насърчаващ към осъзнаване на значението на предучилищното образование и мотивиращ стремежа на 

родителите от уязвими групи за образователно и личностно развитие на децата им. 

- Организиране на 4 броя конференции за насърчаване на добрите практики на взаимодействието детска градина семейство и 

съвместната дейност между педагогическите специалисти, непедагогическия персонал и др. заинтересовани страни.  

г) Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за 

недопускане на дискриминация. 

- Определяне на 60 населени места в районите на планиране в съответствие с критерии (определени в Механизма неразделна част 

от проектното предложение) за провеждане на модел за национални разяснителни кампании за промяна на негативните 

обществените нагласи и недопускане на дискриминация спрямо  уязвимите групи и осигуряване на благоприятна образователна 

среда за успешно приобщаване на деца от уязвимите общности в предучилищното образование. 
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- Разработване на интерактивен обучителен филм се епизоди казуси за знания и умения за превенция и предотвратяване на 

негативни дискриминационни прояви. 

- Разработване и прилагане модел на програма с интерактивни упражнения, казуси  за прилагане при провеждане на 

разяснителните кампании.  

Изпълнението на дейностите беше предшествано от подготвилелни активности, като: участия в работни срещи с екипа на 

УИП, свързани с: изготвяне на Партньорско споразумение; изготвяне на Тристраннно споразумение за логистика на дейности по 

проекта; изготвянето на Указания за изпълнение на проектните дейности. 

Екипът на ЦОИДУЕМ започна работа по изпълнение на проекта през м. Юни 2019 г., съгласно поетите ангажименти с:  

- Организиране и участие в работни срещи за: актуализиране на План за външни възлагания, съгласно ЗОП; 

- Сформиране на работни групи за обсъждане на изпълнението на Дейност 3, свързани с отговорността на ЦОИДУЕМ по наемане 

на обучители за реализиране на обучения за непедагогически специалисти и други заинтересовани страни за прилагане на 

Методика за работа на непедагогическия персонал за прилагане на форми и методи за взаимодействие между детската градина и 

родителите на деца от уязвимите общности, в т.ч. и със СОП.  

През 2019 г. акцентът беше насочен към изпълнение на Дейност 4: 

1. Проведе се процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проучване и картографиране на средата, в 

която се реализира взаимодействието детска градина – семейство“. Получени бяха 2 оферти по поръчката, както следва: Вх. № 

НОИР-10-22-00-009/16.10.2019 г. от „АПО-Анализи за приобщаващо образование" ДЗЗД и № НОИР-10-22-00-010/16.10.2019 г. от 

Ноема ООД; Със заповед № НОИР-07-001/22.10.2019 г. се определи комисия, която да разглежда и оцени получени оферти. На 

основание Заповед № НОИР-07-003/07.11.2019 г. се утвърдиха на Протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията, в резултат на 

което се подписа договор за изпълнение № НОИР-ДЗОП-002/22.11.2019 г. с „АПО-Анализи за приобщаващо образование" ДЗЗД. 

2. Подготви се документацията, свързана с възлагане на поръчка с предмет „Изработване на видеоклип за мотивиране на родители 

на деца от уязвими групи“- техническо задание с конкретни параметри и проект на договор. С писмо наш Изх. № НОИР-20-01-00-

013/11.11.2019 г. документацията бе изпратена към УО за съгласуване. След получено одобрение от страна на УО бе подписан 

договор № НОИР-ДЗОП-001/18.11.2019 г. с "КОНТИПСО" ООД. В резултат от изпълнение на сключения договор, изпълнителят 

изготви видеоклип, който бе изпратен към УО за одобрение. 
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На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Решение № 172 на Министерския съвет от 29.03.2019 

г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и чл. 49 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, министърът на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, издаде 

заповед № РД09-1094/11.04.2019 г. и определи екипи за управление на националните програми за развитие на образованието за 

2019 г., като екип на ЦОИДУЕМ беше определен за управление на Национална програма „Подпомагане на общините за 

реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Общата цел на програмата е осигуряване от общините на равен 

достъп до качествено образование за деца в задължително предучилищно образование и ученици, посещаващи сегрегирани 

образователни институции на принципа етническа принадлежност, чрез реализиране на процес на образователна десегрегация. 

Програмата е и в изпълнение на стратегически цели, формиращи политиките за образователна интеграция на децата и учениците, 

определени в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и Плана за 

действие по изпълнението ѝ. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(ЦОИДУЕМ) обяви Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения, като допустими дейности за включване бяха 

следните допустими дейности: 

1. Осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място за деца в задължително предучилищно образование и за 

ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции за обучение, възпитание и социализация в несегрегирани 

приемни образователни институции. 

1.1. Организиране на превозите за собствена сметка; 

1.2. Сключване на договор за специализиран превоз с автомобилен транспорт, като договорите се сключват при спазване 

на реда за възлагане на обществени поръчки или на концесии; 

1.3. Превоз по автобусни линии по утвърдена транспортна схема. 

2. Осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и за ученици до VII клас, 

включени в процеса на образователна десегрегация. 

3. Дейности за информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместното образователно развитие в 

приемните образователни институции. 
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4. Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на всички родители за изграждане на 

образователната среда, осигуряваща ефективен процес на десегрегация. 

5. Дейности с деца в задължително предучилищно образование и ученици, включени в процеса на десегрегация, за 

продължаване на възпитането и образованието им в приемните образователни институции. 

Във всяко проектно предложение задължително трябваше да бъдат включени всички дейности, като дейност № 1 и № 2 се 

финансират по програмата, а дейности № 3, № 4 и № 5, не се финансират по програмата, но задължително се планират, описват и 

изпълняват. Кандидати с проектни предложения можеха да бъдат всички общини на територията на Република България, 

отговарящи на изискванията на Националната програма и Ръководството за кандидатстване. Конкурсната процедура беше обявена 

през април 2019 г. с краен срок – 30.06.2019 г. Общият бюджет на програмата беше 1 000 000 лв. Продължителността за 

изпълнението на дейностите на един проект трябваше да бъде в периода на учебната 2019/2020 година. Кандидатстваха 6 общини. 

След приключване на двата етапа на оценка на проектните предложения, комисията за оценка (назначена със Заповед № 

НПОД-ОД-001/03.07.2019 г. на директора на ЦОИДУЕМ) предложи на директора списък с класирането на кандидатите за 

одобряване. След приемане и одобряване на работата на комисията, директорът на ЦОИДУЕМ предостави на министъра на 

образованието и науката за одобрение списъка на всички проектни предложения, класирани и предложени за финансиране. 

Министърът на образованието и науката издаде Заповед № РД09-2154/28.08.2019 г. за класираните за финансиране проектни 

предложения. 

№ Кандидатстваща институция 
Обща стойност на 

класирания проект 

В т.ч . одобрени средства от 

програмата 

 В т.ч. съфинансиране от 

общината 

1 Община Габрово 33 278,00 лв. 29 950,00 лв. 3328,00 лв. 

2 Община Берковица 16 212,00 лв. 14 180,00 лв. 2032,00 лв. 

3 Община Дупница 21 399,00 лв. 19 259,00 лв. 2140,00 лв. 

4 Община Стара Загора 100 000,00 лв. 90 000,00 лв. 10 000,00 лв. 

5 Община Самоков 4 550,00 лв. 4 095,00 лв. 455,00 лв. 

6 Община Твърдица 4 865,00 лв. 4 378,00 лв. 487,00 лв. 

 Общо: 180 304,00 лв. 161 862,00 лв. 18 442,00 лв. 
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С 6-те общини-кандидати бяха сключени договори за изпълнение на проектите. Беше им преведен и 1-ви транш от 

средствата в размер на 80 % от общо исканата сума от програмата, както следва:  

 

Бенефициер Договор № 

Одобрени средства от 

програмата 

Преведен първи 

транш 80% 

Остатък по 

договор 20%  

 

1 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА НПОД - БС 33.1-003/10.09.2019 4 378,00 лв. 3 502,40 лв. 875,60 лв. 

2 ОБЩИНА ДУПНИЦА НПОД - БС 33.1-001/10.09.2019 19 259,00 лв. 15 407,20 лв. 3 851,80 лв. 

3 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НПОД - БС 33.1-002/10.09.2019 14 180,00 лв. 11 344,00 лв. 2 836,00 лв. 

4 ОБЩИНА ГАБРОВО НПОД - БС 33.1-004/10.09.2019 29 950,00 лв. 23 960,00 лв. 5 990,00 лв. 

5 ОБЩИНА САМОКОВ НПОД - БС 33.1-005/13.09.2019 4 095,00 лв. 32 76,00 лв. 819,00 лв. 

6 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НПОД - БС 33.1-006/24.09.2019 90 000,00 лв. 7 2000,00 лв. 18 000,00 лв. 

 

 Общо: 161 862,00 лв.  129 489,60 лв. 32 372,40 лв. 

 

През месец юли 2019 г. финансирахме проект „Развитие на Библиотека за играчки Читателски клуб за родители и 

Фасилитация на равен достъп до ранно образование за деца от ромски произход от гр, София” на СНЦ “Инициатива за равни 

възможности“, гр. София. Предвидени са за реализиране социално-образователни дейности сред жителите на квартал „Факултета” 

в гр, София с цел да се подпомогне ранното детско развитие като основният фокус е върху три групи деца и техните семейства: 

деца от 0 до 3 години; деца от 3 до 6 години и деца от 6 до 10 години и с изпълнението на възложените дейности се цели 

мотивиране на семействата и децата за включване в системата на ранно образование и осигуряване на възможност за плавен 

трансфер на децата от посочените групи в интегрирани общообразователни училища. Срокът за изпълнение на дейностите е 

дванадесет месеца считан от 01.07.2019 г. Изпълнението по договор обхваща осъществяване на дейности в три насоки както 

следва: Първа насока - Фасилитация и организиране на достъп до ясли и детски градини за ромски деца в София. За изпълнението 

на дейностите по първа насока изпълнителят трябва да осигури за своя сметка необходимия ресурс който включва двама 

фасилитатори, канцеларски материали и  интернет достъп за участниците. Целева група на дейностите по първа насока са: деца и 

семейства от 754 регистрирани профила в ИСОДЗ; поне 200 нови семейства които да се включат в програмата чрез изграждане и 

управление на профили; детски градини и ясли в района на София. Втора насока  - Организиране на „Библиотека за играчки“. За 
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изпълнението на дейностите по втора насока изпълнителят следва да осигури за своя сметка наличието на необходимия ресурс 

който включва: лице изпълняващо дейностите на библиотекар, колекция от нови играчки за деца от 0-3 г, колекция от нови играчки 

за деца от 3-6 г, тест за измерване на повишаване образователното ниво на децата чрез определен от изпълнителя експерт който 

следва да представи доклад за резултатите от теста; осигурените от изпълнителят играчки за изпълнение на тази насока следва да 

имат образователен характер и да развиват когнитивните способности на децата. Целева група са 207 деца регистрирани от член на 

екипа на изпълнителя в рамките на проекта финансиран от Ромски образователен фонд, който приключи през месец август 2018 г, 

в библиотеката за играчки и поне 70 нови /странични/ членове. Трета насока - Организиране на читателски клуб за родители: за 

осъществяване на дейностите по трета  насока изпълнителят следва да осигури наличието на необходимия ресурс който включва: 

2-ма фасилитатори детски книжки за групата родители с предвиден брой от 15 родители провеждане на по две занимания месечно 

за целия срок на договора от 12 месеца, осигуряване на снакс за заниманията, създаване и отпечатване на помагало, което да бъде 

използвано в работата с родителите. Целева група са млади родители от ромски произход с деца на възраст до 6 години. 

 

Направление 3. Мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства чрез аналитично-прогнозни 

дейности за планиране наблюдение и отчитане на изпълнението им 

Мониторингът на проекти, финансирани от Центъра са: текущ и проверка на място. Текущият мониторинг на проекти 

включва администрирането на проекти по сключени за финансиране договори с бенефициерите. Проверката на място на проекти, 

финансирани от Центъра включва проверка на документацията и заверка на проверените документи. За цялата 2019 г. по 

конкурсните процедури са: 

- реализирани общо 23 мониторингови посещения както следва: по КП 33.16-2017 – 7 бр.; по КП 33.17- 2018 – 8 бр.; по КП 

33.18- 2019 – 5 бр.; по НП „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ (НПОД)– 3 

бр. 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; проведени са срещи с родители, учители и ученици 

направени са препоръки. 
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- администрирани са общо 138 проекта от които: по КП 33.16-2017 – 25 проекта; по КП 33.17-2018 – 42 проекта; по КП 33.18-

2019 – 65 проекта; по КП НПОД 33-1-2019 – 6 проекта. 

Анализът на осъщественият мониторинг по проектите показва изпълнение на преобладаващата част от планираните 

дейности по проектите - 95% от бенефициерите са изпълнили дейностите съгласно набелязаните планове, а останалите 5% са 

изпълнили със закъснение част 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 бенефициерите за 

работа по проекти, както и оказаната помощ от страна на ЦОИДУЕМ най-вече на бенефициерите, които за първи път изпълняват 

проекти, финансирани от Центъра. 

 

ІІІ. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИГОДИШНАТА ПРОГРАМА ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Проектите по Конкурсна процедура КП 33.18-2019 са в изпълнение на Програма за дейността на Центъра за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 - 2021 г. През 2019 г. бяха включени всичките пет 

приоритета, по които да се кандидатства с проектни предложения. За цялата конкурсна процедура имаше изискване във 

формуляра за кандидатстване да има две задължителни за изпълнение дейности: „Организация и управление“ и 

„Информиране и публичност“. 

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за 

утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у 

подрастващите на социокултурен модел на поведение основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.  

Допустими дейности: 

1. Дейности насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми съобразени с културите на 

различните етнически малцинства и насочени към запазване на културната идентичност. 

2. Дейности подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование в държавните и общинските 

детски градини училища и обслужващи звена. 
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3. Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование насочени към 

усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“ формиране на чувство за идентичност и 

национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия. 

4. Изследователски дейности извършвани от учениците свързани с културното многообразие на етническите малцинства и 

междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

5. Интерактивни дейности за повишаване чувствителността на учениците спрямо дискриминационните прояви и за 

повишаване на знанията и уменията за преодоляване на съществуващи негативни нагласи и стереотипи.  

Важно! Дейности № 2 и № 3 бяха задължителни за включване в проектното предложение. 

 

Предвидени индикатори за изпълнение и резултат: 

Приоритет Индикатор брой 

Реализиране на форми на взаимодействие 

между децата и учениците от различен 

етнически произход за утвърждаването на 

междукултурните ценности и 

многообразието в образователната среда 

за изграждане и възпитаване у 

подрастващите на социокултурен модел на 

поведение основан на поведенчески модели 

за взаимен хуманизъм и толерантност 

брой разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини 

и в училищата съобразени с културите на различните етнически малцинства 
47 

брой деца и ученици и от мнозинството и от етническите малцинства които са се 

включили в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи 

2359 

брой учители директори и други педагогически специалисти които са се включили в 

дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи 
336 

брой проведени извънкласни дейности насочени към усвояване на знания с елементи 

на гражданско образование 

249 

брой въведени форми за интеркултурно образование в държавните и общинските 

детски градини училища и обслужващи звена 

120 

Общият бюджет на приоритета е 150 000 лева. Максимална стойност на един проект – 15 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 8 до до 10 месеца. Подписани са 28 договори за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, 

съгласно подписаните договори. 
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Приоритет 2: Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват задържане и реинтеграцията им в 

образователната система. 

Допустими дейности: 

1. Дейности чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от  етническите малцинства в уязвимо социално 

положение застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище. 

2. Дейности насочени към пълен обхват и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система 

чрез осъществяване на извънкласни дейности занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна 

образователна среда. 

3. Дейности за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства върнати в 

образователната система в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за осигуряване на условия 

за  ефективната им реинтеграция в образователната система. 

4. Дейности за ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение за подкрепа на продължаване на 

образованието им в гимназиален етап. 

5. Дейности включващи специализирана работа за информиране мотивиране и подготовка на ученици от етническите 

малцинства в гимназиална степен за продължаване на образованието си във висшите училища. 

Важно! Дейности № 2 и № 3 бяха задължителни за включване в проектното предложение.  

 

Предвидени индикатори за изпълнение и резултат: 

Приоритет 2 Индикатор Общо 

Реализиране на интегрирани  дейности за 

образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства в 

брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на 

образователните им резултати 
87 

брой 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 

109 
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уязвимо положение чрез осигуряване на 

ефективен процес на обхват задържане и 

реинтеграцията им в образователната 

система 

брой педагогически специалисти включени в изпълнение на дейности за ефективна 

реинтеграция на деца и ученици върнати в образователната система 
189 

брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати 715 

брой деца и ученици реинтегрирани в образователната система 118 

брой ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение подкрепени 

за продължаване на образованието им в гимназиален етап 
325 

брой ученици от гимназиална степен включени в дейности за информиране 

мотивиране и подготовка за продължаване на образованието си във висши училища 
201 

брой ученици в гимназиален курс на обучение кандидатствали във ВУЗ 59 

брой ученици кандидатствали и приети във ВУЗ 35 

Общ бюджет на приоритета – 240 000 лева. Максимална стойност на един проект – 20 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 8 до до 10 месеца. Подписани са 23 договори за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, 

съгласно подписаните договори. 

 

Приоритет 3: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от 

етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици  учители и родители. 

Допустими дейности: 

1. Дейности на местната власт насърчаващи съвместно участие на ученици от образователни институции с преобладаващи 

ученици от етническите малцинства и образователни институции с ученици от мнозинството в организирани културно-

образователни мероприятия с обществено значение. 

2. Съвместни дейности между образователните институции намиращи се в близост до райони известни с присъствие на 

компактно малцинствено население и образователни институции с преобладаващ брой деца и ученици от мнозинството. 

3. Дейности по мобилност на педагогическите специалисти и ученици от образователни институции с преобладаващ брой деца 

и ученици от етническите малцинства за ефикасен педагогически обмен на опит с педагогически специалисти от 

образователни институции с деца и ученици от мнозинството съчетани със съвместни дейности между съответните деца и 

ученици. 
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4. Дейности осигуряващи форми на наставничество между ученици от етнически произход с ученици от мнозинството 

обучаващи се в несегрегирани образователни институции. 

Важно! Дейности № 2 и № 4 бяха задължителни за включване в проектното предложение.  

 

Предвидени индикатори за изпълнение и резултат: 

Приоритет 3 Индикатор Общо 

Реализиране на ефективна 

образователна интеграция и 

пълноценна социализация на деца и 

ученици от етническите 

малцинства чрез осъществяване 

на дейности за мобилност за 

ученици  учители и родители 

брой реализирани съвместни дейности между образователни институции включващи деца и 

ученици от етническите малцинства и деца и ученици от мнозинството 
14 

брой форми на наставничество между ученици от етническите малцинства с ученици от 

мнозинството 
10 

брой приложени практики от педагогически специалисти участвали в педагогически обмени 
8 

брой осъществени форми на наставничество между ученици от етнически малцинства с 

ученици от мнозинството обучаващи се в несегрегирани образователни институции 
10 

брой включени в дейности за мобилност - педагогически специалисти 
19 

брой включени в дейности за мобилност - деца/ученици 
26 

брой включени в дейности за мобилност - родители 
20 

Общ бюджет на приоритета – 240 000 лева. Максимална стойност на един проект – 20 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 8 до до 10 месеца. Подписани са 3 договора за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, 

съгласно подписаните договори. 

 

Приоритет 4: Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на 

благоприятна мултикултурна среда способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства. 

Допустими дейности: 

1. Дейности свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците. 
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2. Дейности за организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност 

за привличане и ангажиране в процеса на обхващане задържане и реинтеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства в системата на предучилищното и училищното образование. 

3. Дейности за работа с родителите от мнозинството и с такива от етническите малцинства за повишаване на чувствителността 

към дискриминационните прояви и за усвояване знания и умения относно преодоляването на негативните стереотипи и 

дискриминационните нагласи. 

4. Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родители от етнически малцинства към 

образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца. 

Важно! Всички дейности бяха задължителни за включване в проектното предложение.  

 

Предвидени индикатори за изпълнение и резултат: 

Приоритет 4 Индикатор Общо 

Реализиране на форми на 

взаимодействия между родители 

от различен етнически произход за 

създаване на благоприятна 

мултикултурна среда 

способстваща за ефективна 

образователна интеграция на деца 

и ученици от етническите 

малцинства 

брой родители обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически 

групи 
965 

брой организирани алтернативни форма на взаимодействие между родителите и 

образователните институции с цел привличането и ангажирането им в процеса на обхващане 

задържане и реинтеграция на деца и ученици от етнически произход в системата на 

предучилищното и училищното образование 

70 

брой организирани дейности за родителите от етническите малцинства за психолого-

педагогическо и социално-комуникативно приобщаване към образователната среда 
52 

брой организирани дейности за родители за повишаване на чувствителността към 

дискриминационните прояви и за усвояване знания и умения относно преодоляването на 

негативните стереотипи и дискриминационните нагласи 

68 

брой родители включени в дейности свързани с подготовката им за осъществяване на 

образователната интеграция на децата и учениците им 
779 

Общ бюджет на приоритета – 240 000 лева. Максимална стойност на един проект – 20 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 8 до до 10 месеца. Подписани са 10 договора за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, 

съгласно подписанините договори. 
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Приоритет 5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за 

реализиране на мерки за превенция предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация. 

Допустими дейности: 

1. Дейности насочени към превенция предотвратяване и преодоляване на вторичната сегрегация съобразно спецификата на 

образователната институция и населеното място. 

2. Дейности за подкрепа на качеството на образование и достъпа до образование в училища които са единствени в населено 

място чрез прилагане на педагогически иновации в мултикултурна среда подпомагащи превенцията на вторичната 

сегрегация и десегрегационния процес. 

3. Дейности насърчаващи и подпомагащи провеждането на общински политики за десеграгацията на установени като 

сегрегирани образователни институции и дейности за превенция и преодоляване процеса на вторична сегрегация. 

Важно! Дейности № 1 и № 2 бяха задължителни за включване в проектното предложение. 

 

Предвидени индикатори за изпълнение и резултат: 

Приоритет 5 Индикатор Общо 

Реализиране на дейности за 

десегрегация на сегрегирани 

образователни институции и за 

създаване на условия за 

реализиране на мерки за 

превенция предотвратяване и 

преодоляване на процеса на 

вторична сегрегация 

брой на деца/ученици трайно преместени от етнокултурна в мултикултурна образователна 

среда 
0 

брой на деца/ученици записани в мултикултурна образователна среда при наличие и на 

сегрегирана в населеното място 
0 

брой родители включили децата си за обучение в мултикултурна образователна 0 

брой идентифицирани и закрити етнически обособени групи и паралелки в нарушение на 

ЗПУО (в резултат на изпълнение на приоритета) 
0 

брой организирани и проведени дейности за преодоляване на съществуваща сегрегация в 

образователни институции 
4 

брой организирани дейности за превенция или преодоляване на вторична сегрегация 4 

Общ бюджет на приоритета – 150 000 лева. Максимална стойност на един проект – 15 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 8 до до 10 месеца. Подписан е 1 договор за финансиране на одобрените проекти. Преведен е първи транш, съгласно 

подписания договор. 
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Справка за сключени договори и преведен първи транш по КП 33.18-2020 г. 

№ Договор № Бенефициер 

Стойност на 

проекта по 

договор /в лева/ 

Преведен 1- ви 

транш 2019 г.  

1 БС-33.18-1-001/29.10.2019 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. ИСКРА 14 487.00 11 589.60 

2 БС-33.18-1-002/29.10.2019 ПГМСС „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 6 649.90 5 319.92 

3 БС-33.18-1-003/29.10.2019 ДГ „АЛЕН МАК“, ХАРМАНЛИ 13 015.00 10 412.00 

4 БС-33.18-1-004/29.10.2019 ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. МЕЗДРА 14 963.47 11 970.78 

5 БС-33.18-1-005/29.10.2019 ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С. ТОПОЛЧАНЕ 14 901.85 11 921.48 

6 БС-33.18-1-006/29.10.2019 ДГ №42 „БЪЛГАРЧЕ“, ГР. ВАРНА 4 654.91 3 723.93 

7 БС-33.18-1-007/29.10.2019 ДГ „АНА КОЗИНАРОВА“, ГР. КЛИСУРА 13 807.00 11 045.60 

8 БС-33.18-1-008/29.10.2019 ПГСС „ЗЕМЯ“, ГР. ПРОВАДИЯ 12 616.00 10 092.80 

9 БС-33.18-1-009/29.10.2019 СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН 14 710.20 11 768.16 

10 БС-33.18-1-010/29.10.2019 ПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ГР. МЕЗДРА 14 523.00 11 618.40 

11 БС-33.18-1-011/29.10.2019 ПГ „ИВАН С. АКСАКОВ“, ГР. ПАЗАРДЖИК 13 428.28 10 742.62 

12 БС-33.18-1-012/29.10.2019 ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С. ЕЗЕРЧЕ 13 308.40 10 646.72 

13 БС-33.18-1-013/29.10.2019 ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. КАВАРНА 15 000.00 12 000.00 

14 БС-33.18-1-014/29.10.2019 ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. ДЪСКОТНА 13 711.00 10 968.80 

15 БС-33.18-1-015/29.10.2019 ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ 15 000.00 12 000.00 

16 БС-33.18-1-016/29.10.2019 СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. КОЙНАРЕ 14 888.00 11 910.40 

17 БС-33.18-1-017/29.10.2019 ЦПЛР, ГР. БУРГАС 13 171.50 10 537.20 

18 БС-33.18-1-018/29.10.2019 ОБУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, С. ДЕРМАНЦИ 12 346.30 9 877.04 

19 БС-33.18-1-019/29.10.2019 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 12 642.00 10 113.60 

20 БС-33.18-1-020/29.10.2019 ДГ „НАДЕЖДА“, ГР. СЛИВЕН 13 632.00 10 905.60 

21 БС-33.18-1-021/29.10.2019 67 ОУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“, ГР. СОФИЯ 15 000.00 12 000.00 

22 БС-33.18-1-022/29.10.2019  ПГ „СТЕФАН КАРАДЖА“, ГР. ЕЛХОВО 14 999.84 6 749.92 

23 БС-33.18-1-023/29.10.2019  ОБУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ДОЛНИ ЦИБЪР 12 000.00 9 600.00 
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24 БС-33.18-1-024/29.10.2019  94 СУ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“, ГР. СОФИЯ 13 252.00 10 601.60 

25 БС-33.18-1-025/29.10.2019  ПГМД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 13 996.00 9 296.00 

26 БС-33.18-1-026/29.10.2019  ПГТ „АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ“, ГР. ХАСКОВО 12 610.00 5 844.00 

27 БС-33.18-1-027/29.10.2019  СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. БОБОВ ДОЛ 12 538.80 3 350.00 

28 БС-33.18-1-028/29.10.2019  ПГХХТ, ГР. ПАЗАРДЖИК 12 056.00 5 040.00 

29 БС-33.18-2-001/29.10.2019  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. БОЖУРИЦА 17 727.50 14 182.00 

31 БС-33.18-2-002/29.10.2019  СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. БРЕГОВО 12 937.00 10 349.60 

32 БС-33.18-2-003/29.10.2019  СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СУНГУРЛАРЕ 18 217.51 14 574.01 

33 БС-33.18-2-004/29.10.2019  ОУ „ФИЛИП САКЕЛАРИЕВИЧ“, ГР. СВИЩОВ 19 998.00 15 998.40 

34 БС-33.18-2-005/29.10.2019  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, ГР.БЯЛА 19 529.50 6 728.50 

35 БС-33.18-2-006/29.10.2019  ПГАТ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ 20 000.00 16 000.00 

36 БС-33.18-2-007/29.10.2019  37 СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, ГР. СОФИЯ  19 099.50 15 279.60 

37 БС-33.18-2-008/29.10.2019  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ 19 990.00 15 992.00 

38 БС-33.18-2-009/29.10.2019  ОБУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, С. ВЪЛЧИТРЪН 14 339.50 11 471.60 

39 БС-33.18-2-010/29.10.2019  ПГСИ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“, ГР. БУРГАС 19 629.26 15 703.41 

40 БС-33.18-2-011/29.10.2019  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. НЕВЕСТИНО 13 213.00 10 570.40 

41 БС-33.18-2-012/29.10.2019  ДГ „ЗОРА“, ГР. ДУПНИЦА 10 562.90 8 450.32 

42 БС-33.18-2-013/29.10.2019  106 ОУ „ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК“, ГР. СОФИЯ 16 069.00 12 855.20 

43 БС-33.18-2-014/29.10.2019  ДГ „СЛЪНЦЕ“, ГР. ЛУКОВИТ 14 770.50 11 816.40 

44 БС-33.18-2-015/29.10.2019  ДГ „ЛОКОМОТИВ“, ГР. ЛЕВСКИ 14 507.00 11 605.60 

45 БС-33.18-2-016/29.10.2019  ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“, ГР. РУСЕ 19 992.00 15 993.60 

46 БС-33.18-2-017/29.10.2019  ДГ „РАЛИЦА“, ГР. РУСЕ 19 099.50 15 279.60 

47 БС-33.18-2-018/29.10.2019  СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“, ГР. СОФИЯ 19 970.40 10 836.00 

48 БС-33.18-2-019/29.10.2019  ПГ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“, ГР. КАЗАНЛЪК 17 630.00 3 526.00 

49 БС-33.18-2-020/29.10.2019  ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С. СТРОЕВО 9 183.80 7 347.04 

50 БС-33.18-2-021/29.10.2019  ЦСОП - ВЕЛИНГРАД 19 996.00 6 400.00 

51 БС-33.18-2-022/29.10.2019  ПТГ „ДЖОН АТАНАСОВ“, ГР. КЮСТЕНДИЛ 13 480.50 4 718.18 

52 БС-33.18-2-023/29.10.2019  ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. БЕЛОМОРЦИ 19 984.40 15 987.52 

30 БС-33.18-3-001/29.10.2019  СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „СЛАТИНА“ 19 990.70 15 992.56 
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53 БС-33.18-3-002/29.10.2019  ОБУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, С. ЧЕРВЕНЦИ 16 616.00 13 292.80 

54 БС-33.18-3-003/29.10.2019  2 НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ОМУРТАГ 19 999.50 15 999.60 

55 БС-33.18-4-001/29.10.2019  СУ „ХАН ИСПЕРИХ“, ГР. НОВИ ПАЗАР 11 100.00 8 880.00 

56 БС-33.18-4-002/29.10.2019  ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, ГР. ПЛОВДИВ 17 909.71 14 327.77 

57 БС-33.18-4-003/29.10.2019  ОУ „Г. С. РАКОВСКИ”, С. ТЪРНАК 13 228.00 10 582.40 

58 БС-33.18-4-004/29.10.2019  ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, С. ОВОЩНИК 16 680.50 13 344.40 

59 БС-33.18-4-005/29.10.2019  ДГ „НАДЕЖДА“, ГР. ЕЛХОВО 16 800.00 13 440.00 

60 БС-33.18-4-006/29.10.2019  ДГ „ДЕТЕЛИНА“, ГР. ПОМОРИЕ 19 897.20 15 917.76 

61 БС-33.18-4-007/29.10.2019  СПГ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ'“, ГР. СВИЩОВ 8 769.00 7 015.20 

62 БС-33.18-4-008/29.10.2019  ДГ „ЗОРНИЦА“, ГР. КАРЛОВО 8 394.75 6 715.80 

63 БС-33.18-4-009/29.10.2019  ПГ ПО ТС „М. В. ЛОМОНОСОВ“, ГР. ДОБРИЧ 18 126.20 7 250.48 

64 БС-33.18-4-010/29.10.2019  ДГ № 7 „ДЕТЕЛИНА“, ГР. СОФИЯ 19 932.20 15 945.76 

65 БС-33.18-5-001/29.10.2019  ПГТКИ, ГР. СОФИЯ 14 700.00 1 168.00 

  

ОБЩО: 979 978.98 703 183.68 

 

 

Резултати от изпълнението на КП 33.17-2018: 

 

 През 2019 г. приключи изпълнението на проектите по Конкурсна процедура 33.17-2018. С тази конкурсна процедура 

приключи изпълнението на Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2016-2018 г. За първи път с тази процедура ЦОИДУЕМ 

въведе електронна платформа за кандидатстване и отчет на проекти. Финансираните договори бяха в изпълнение на Приоритет 1. 

„Реализиране на различни форми на работа водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите 

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

на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства“. На финансираните 41 проекта е преведен 

втория транш (след извършване на независим външен финансов одит), както следва: 
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№ Договор № Бенефициер 

Стойност на 

проекта по 

договор /в лева/ 

Предвидени 

по договор 

20% 

Доплащане 

съгласно 

одитен 

доклад 

Разлика от 

непризнати 

разходи 

1 БС-33.17-1-001/26.09.2018 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ 19 983.29 3 996.66 3 900.13 96.53 

2 БС-33.17-1-002/26.09.2018 СУ "НАЙДЕН ГЕРОВ", ГР. ПЛОВДИВ 20 000.00 4 000.00 3 800.00 200.00 

3 БС-33.17-1-003/26.09.2018 ДГ "ПЪРВИ ЮНИ", С. БУТАН 16 906.40 3 381.28 2 854.01 527.27 

4 БС-33.17-1-004/26.09.2018 ЕГ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. КЪРДЖАЛИ 19 392.00 3 878.40 3 778.40 100.00 

5 БС-33.17-1-005/26.09.2018 НИОН "АЗ-БУКИ" 17 549.50 3 509.90 3 323.65 186.25 

6 БС-33.17-1-006/26.09.2018 
ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. 

ДРАЖЕВО 
18 885.40 3 777.08 3 494.45 282.63 

7 БС-33.17-1-007/26.09.2018 РЦПППО – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 19 813.80 3 962.76 2 876.16 1 086.60 

8 БС-33.17-1-008/26.09.2018 ОБЩИНА ТУНДЖА 15 803.00 3 160.60 2 043.83 1 116.77 

9 БС-33.17-1-009/26.09.2018 ДГ 7 "БУРАТИНО", ГР. КАЗАНЛЪК 19 559.00 3 911.80 3 193.23 718.57 

10 БС-33.17-1-010/26.09.2018 СУ "ИВАН ВАЗОВ", ГР. МЕЗДРА 19 824.00 3 964.80 3 964.80 0.00 

11 БС-33.17-1-011/26.09.2018 РЦПППО-ОБЛАСТ СЛИВЕН 19 995.00 3 999.00 3 113.72 885.28 

12 БС-33.17-1-012/26.09.2018 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С ПП, ГР. ВЕТОВО  19 045.00 3 809.00 3 809.00 0.00 

13 БС-33.17-1-013/26.09.2018 2-РО ОУ "ИВАН ВАЗОВ", ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ 16 149.00 3 229.80 3 229.60 0.20 

14 БС-33.17-1-014/26.09.2018 ДГ 128 "ФЕНИКС", ГР. СОФИЯ 17 055.50 3 411.10 3 022.40 388.70 

15 БС-33.17-1-015/26.09.2018 4 ОУ "ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ", ГР. СОФИЯ 18 090.00 3 618.00 3 398.05 219.95 

16 БС-33.17-1-016/26.09.2018 СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГР. ВАРНА 17 697.50 3 539.50 3 539.50 0.00 

17 БС-33.17-1-018/26.09.2018 
ОУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", С. 

СОТИРЯ 
19 529.67 3 905.93 3 905.89 0.04 

18 БС-33.17-1-017/26.09.2018 ДГ "БЪЛГАРЧЕ", ГР. ВРАЦА 19 996.10 3 999.22 3 260.58 738.64 

19 БС-33.17-1-019/26.09.2018 ДГ "ДЕТЕЛИНА", С. ВРАЧЕШ 19 454.00 3 890.80 3 877.06 13.74 

20 БС-33.17-1-020/26.09.2018 ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ-ГР. ПЛЕВЕН 20 000.00 4 000.00 3 675.00 325.00 

21 БС-33.17-1-021/26.09.2018 ДГ № 62 "ЗОРНИЦА", ГР. СОФИЯ 16 659.00 3 331.80 3 244.43 87.37 

22 БС-33.17-1-022/26.09.2018 ПГССТ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ГР. ХАСКОВО 17 139.87 3 427.97 1 940.05 1 487.92 

23 БС-33.17-1-023/26.09.2018 
ПГ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ", ГР. 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
19 810.95 3 962.19 2 198.19 1 764.00 

24 БС-33.17-1-024/26.09.2018 ДГ "ГЬОНЧО БЕЛЕВ", ГР. ИХТИМАН 13 277.19 2 655.44 2 538.44 117.00 
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25 БС-33.17-1-025/26.09.2018 ОБЩИНА ГАБРОВО 19 995.00 3 999.00 783.89 3 215.11 

26 БС-33.17-1-026/26.09.2018 
27 СУ "АКАД. ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ", ГР. 

СОФИЯ 
18 300.00 3 660.00 1 717.21 1 942.79 

27 БС-33.17-1-027/26.09.2018 ДГ „АЛЕН МАК“, ГР. ТРЪН 14 456.00 2 891.20 2 891.20 0.00 

28 БС-33.17-1-028/27.09.2018 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 19 856.42 3 971.28 3 277.02 694.26 

29 БС-33.17-1-029/02.10.2018 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 18 325.00 3 665.00 3 661.00 4.00 

30 БС-33.17-3-001/26.09.2018 ОДК-СРЕДЕЦ 9 940.60 1 988.12 1 988.12 0.00 

31 БС-33.17-3-002/27.09.2018 
ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ГР. ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО 
9 835.00 1 967.00 1 967.00 0.00 

32 БС-33.17-3-003/27.09.2018 ПГ "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ", ГР. РАКОВСКИ 10 000.00 2 000.00 39.30 1 960.70 

33 БС-33.17-3-004/27.09.2018 
ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", С. 

РАНИ ЛИСТ 
9 743.00 1 948.60 1 948.60 0.00 

34 БС-33.17-3-005/27.09.2018 
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ГР. 

ВЪРБИЦА 
9 973.00 1 994.60 1 994.60 0.00 

35 БС-33.17-3-006/27.09.2018 ОУ "ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ", ГР. КЛИСУРА 9 788.40 1 957.68 1 537.87 419.81 

36 БС-33.17-3-007/27.09.2018 СУ "ДИМИТЪР ГАЧЕВ", ГР. ПАЗАРДЖИК 10 000.00 2 000.00 1 895.00 105.00 

37 БС-33.17-3-008/27.09.2018 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ЦЕНОВО 7 757.13 1 551.43 1 544.24 7.19 

38 БС-33.17-3-009/27.09.2018 ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", ГР. КИЛИФАРЕВО 9 981.58 1 996.32 1 488.46 507.86 

39 БС-33.17-3-010/27.09.2018 ПГЛПЕХТ, ГР. ЯМБОЛ 9 982.39 1 996.48 1 994.28 2.20 

40 БС-33.17-3-011/27.09.2018 
СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР. 

СИМЕОНОВГРАД 
9 938.50 1 987.70 1 518.70 469.00 

41 БС-33.17-3-012/27.09.2018 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. КАРАДЖОВО 10 000.00 2 000.00 1 943.31 56.69 

42 БС-33.17-3-013/27.09.2018 
ОУ "МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ 

ВЕЛЕШКИ", ГР. САМОКОВ 
9 999.80 1 999.96 1 999.96 0.00 

  

ОБЩО: 659 486.99 131 897.40 112 170.33 19 727.07 

 

 През 2019 г. е финализиран Приоритет 2 на Конкурсна процедура 33.16-2017  

 

Резултати от изпълнението на КП 33.16-2017: 

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 
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от етническите малцинства“ на финансираните 25 проекта след предоставяне на краен съдържателен и финансов отчет на 

хартиен носител и след извършване на независим външен финансов одит е преведено крайно финансиране, както следва:  

 Бенефициер Договор Стойност на 

проекта по 

договор /в 

лева/ 

Предвидено 

доплащане 

по договор 

Доплащане 

съгласно 

одитен 

доклад 

Разлика от 

непризнати 

разходи 

Сума за 

възстановяване 

1 ДГ № 68 „РАН БОСИЛЕК“, ГР. СОФИЯ БС 33.16-2-001/03.10.2017 37 420.00 3 742.00 3 742.00 0.00  

2 РУО-БЛАГОЕВГРАД БС 33.16-2-002/03.10.2017 30 230.00 6 046.81 5 277.21 769.60  

3 СГХСТ, ГР. СОФИЯ БС 33.16-2-003/03.10.2017 15 670.00 1 567.00 961.18 605.82  

4 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ДУНАВЦИ БС 33.16-2-004/03.10.2017 24 016.40 2 401.64 1 560.90 840.74  

5 ОБЩИНА ПЕЩЕРА БС 33.16-2-005/03.10.2017 26 404.20 2 640.42 231.65 2 408.77  

6 СУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ВЪРШЕЦ БС 33.16-2-006/03.10.2017 26 952.00 2 695.20 2 695.20 0.00  

7 ОБЩИНА СИЛИСТРА БС 33.16-2-007/03.10.2017 36 903.00 3 690.30 2 973.90 716.40  

8 НУ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ДЪЛГОПОЛ БС 33.16-2-008/03.10.2017 30 946.78 3 094.68 2 765.35 329.33  

9 ОУ „БАЧО КИРО“, ГР. В.ТЪРНОВО БС 33.16-2-009/03.10.2017 39 510.00 3 951.00 3 915.00 36.00  

10 ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, С. ЛОЗАРЕВО БС 33.16-2-010/03.10.2017 21 038.10 2 103.81 1 302.47 801.34  

11 ДГ „БЪРБОРИНО“, ГР. СРЕДЕЦ БС 33.16-2-011/03.10.2017 31 912.30 3 191.23 3 191.23 0.00  

12 ОБЩИНА ХАСКОВО БС 33.16-2-012/03.10.2017 37 096.00 3 709.60 3 490.47 219.13  

13 СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СИНДЕЛ БС 33.16-2-013/03.10.2017 35 844.66 3 584.47 0.00 4 030.84 446.37 

14 СУ „АРГИРА ЖЕЧКОВА“, ГР. СЛИВЕН БС 33.16-2-014/03.10.2017 28 867.00 2 886.70 2 547.30 339.40  

15 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. РАВНА ГОРА БС 33.16-2-015/03.10.2017 26 989.40 2 698.94 2 698.94 0.00  

16 ОУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. ПОБЕДА БС 33.16-2-016/03.10.2017 39 998.20 3 840.09 3 840.09 159.73  

17 ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. ТИШЕВИЦА БС 33.16-2-017/03.10.2017 20 103.80 2 010.38 1 742.46 267.92  

18 ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“, С. ЦЕРОВА КОРИЯ БС 33.16-2-018/03.10.2017 18 477.40 1 847.74 1 475.04 372.70  

19 ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, С. СЕЛАНОВЦИ БС 33.16-2-019/03.10.2017 21 223.00 2 122.30 2 023.97 98.33  

20 ОБЩИНА ДОБРИЧ БС 33.16-2-020/03.10.2017 38 150.00 3 815.00 2 379.83 1 435.17  

21 ОБЩИНА БОРОВАН БС 33.16-2-021/03.10.2017 32 583.60 3 258.36 2 435.72 822.64  

22 ОБЩИНА ОРЯХОВО БС 33.16-2-022/03.10.2017 35 075.99 3 507.60 1 819.81 1 687.79  

23 ПГСС, С. СИТОВО БС 33.16-2-023/03.10.2017 39 594.00 3 959.40 3 956.83 2.57  

24 СУ „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“, ГР. ТРЪСТЕНИК БС 33.16-2-024/03.10.2017 30 112.00 3 011.20 1 139.61 1 871.59  

25 СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА БС 33.16-2-025/03.10.2017 39 917.02 3 991.70 3 158.36 833.34  

  

ОБЩО: 765 034,85 79 367.57 61 324.52 18 649.15 446.37 
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През 2019 г. приключи изпълнението на Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2016-2018 г. Тя включваше  

изпълнение на проектите по КП 33.15-2016, КП 33.16-2017 г. и КП 33.17-2018. Като резултат бяха постигнати следните резултати 

по предвидените за изпълнение индикатори: 

         

Индикатор 

Предвиде

ни по 3-

годишна 

програма 

Заложени 

КП 33.15-

2016 

Изпълнен

и КП 

33.15-2016 

Заложени 

КП 33.16-

2017 

Изпълнен

и КП 

33.16-2017 

Заложени 

КП 33.17-

2018 

Изпълнени 

КП 33.17-

2018 

Изпълнени 

по 3-годишна 

програма 

Приоритет 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. 
15 47 46 55 57 48 53 156 

Изследователски дейности свързани с междуетническата интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства. 
3 39 39 36 38 48 48 125 

Дейности свързани с подготовката на родителите за осъществяване на 

образователната интеграция на децата и учениците включително и участие в 

родителски клубове/настоятелства. 

30 68 94 65 72 205 195 361 

Дейности за работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на 

децата и учениците от етническите малцинства. 
55 113 115 41 40 103 108 263 

Родители които са повишили информираността си относно ползите от образованието. 1700 1949 2046 868 868 2789 3100 6014 

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

дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. 
2000 1624 1839 964 930 2774 2864 5633 

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

в дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. 
2500 2056 2927 1543 1690 4199 4836 9453 

Учители директори и други педагогически специалисти които са се включили в 

дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи. 
500 420 472 235 272 655 732 1476 
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Привлечени младежи като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или 

отпаднали от училище. 
100 198 202 56 65 249 301 568 

Изготвени общински планове със заложени дейности за поетапна десегрегация на 

детски градини и училища и за преодоляване на вторично сегрегираните такива. 
6 14 8 5 5 11 10 23 

  
 

              

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 

Дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на 

образователните им резултати. 
5 36 230 50 41 0 0 271 

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. 

950 689 652 879 879 0 0 1531 

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. 

1500 1021 1139 1383 1278 0 0 2417 

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

на умения за работа в мултикултурна среда. 
150 290 262 281 261 0 0 523 

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

обучение по български език. 
1500 1060 1140 1076 1099 0 0 2239 

Детски градини и училища в които е проведено обучение по български език за деца и 

ученици чийто майчин език е различен от българския език. 
50 23 23 26 28 0 0 51 

Деца и ученици включени в извънкласни и извънучилищни дейности със 

съдържателни елементи на интеркултурното образование. 
2000 1723 1816 2401 2361 0 0 4177 

Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на 

интеркултурното образование. 
180 344 265 196 233 0 0 498 

Ученици обхванати в образователната система които са били застрашени от отпадане 

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

работа. 

1000 489 640 386 447 0 0 1087 

Ученици от етническите малцинства които са продължили образованието си в 

гимназиален етап. 
300 395 315 200 180 0 0 495 
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Ученици от етническите малцинства които са продължили образованието си във 

висшите училища. 
100 52 36 6 6 0 0 42 

Ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати. 1000 1012 1048 766 728 0 0 1776 

                  

Приоритет 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. 
150 655 590 0 0 768 854 1444 

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

етнически групи. 
500 1055 953 0 0 1230 1241 2194 

Учители обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически 

групи. 
150 130 121 0 0 235 240 361 

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 

30 73 10 0 0 21 21 31 

  

 

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

1. През 2019 г. се подписа договор № 11-010/24.09.2019 г. с предмет „Изготвяне на оценка и доклад за ефекта и степента в 

която са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ на одобрени и финансирани от възложителя 67 проекта по конкурсна 

процедура 33.16-2017 приоритет 2 и конкурсна процедура 33.17-2018 приоритет 1 и приоритет 3“ между ЦОИДУЕМ и „ЕСА-

Образователен център Витоша“ ЕООД. С Предавателно-приемателен протокол от 12.12.2019 г. директорът на Центъра прие без 

забележки предаденият продукт. Като цяло в доклада се правят следните заключения, като оценка за ефекта и степента в която 

са постигнати стратегическите цели на ЦОИДУЕМ: „При изпълнението на проектите всички бенефициери са се водили от 

разбирането за огромната роля и висок социален смисъл на образователната интеграция за реализиране на общите 

интеграционни процеси и за бъдещето на българската нация. Равният достъп е разбран от всички бенефициери като наличие 

на равни възможности за получаване на качествено образование независимо от социалния статус на децата и учениците 
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съществуването на еднакво и положително отношение на средата и семейството към образованието като условие за 

социална реализация и най-вече като създаване на конкретни предпоставки за участие в образователния процес. От тази 

гледна точка бенефициерите са поставили акцент първо - върху  създаването на социална среда второ - върху изграждане на 

лична мотивация за образование трето – върху подпомагане на децата и учениците които нямат необходимите среда и 

средства или които са изостанали да се включат в образователния процес четвърто - върху завръщането в училище на 

напуснали ученици. Основно внимание е отделено на повишаване ролята на семейството като съществена мотивационна 

среда за преодоляване на негативни нагласи и стереотипи и поставяне на образованието на водещо място в ценностната 

система както на децата и учениците така и на техните семейства и родители. Бенефициерите са се водили от 

разбирането за необходима промяна на отношението към образованието като цяло на етническите групи в съответните 

населени места за формиране у тях на потребност и стремеж към образование.  Констатира се повишен стремеж за  

постигане на трайни позитивни резултати с група родители които да оказват влияние върху семейната среда и етническата 

общност. Чрез влияние и промяна  в семейството се търси и промяна в обществената среда като цяло и в общностната 

среда  при всички основни етнически групи. Важна  методологична характеристика е  акцентът върху съвместната работа 

на децата и учениците с  родители учители и доброволци.  От тази гледна точка родителското участие  е в унисон с  

целевата насоченост на проектите и на процедурата. Нещо повече  то е свидетелство за един подход към социализацията на 

децата и учениците основан върху работата със семейството и средата.“ 

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. На основание договор № 11-008/23.08.2019 г. със Специализирано одиторско предприятие „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД бе 

извършен финсов одит на реализираните 25 проекта по Приоритет 2 на КП 33.16-2017 и на 42 проекта по КП 33.17–2018 г. След 

проведения одит бяха дофинансирани проектите за одобрените разходи. Общият размер на непризнатите разходи са в размер на 

18 649,15 лева за проектите по КП 33.16-2017 и 19 727,07 лева за проектите по КП 33.17-2018. 
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V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА 

ЦЕНТЪРА  

 

Справка за приходите разходите финасирането и трансферите на ЦОИДУЕМ за 2019 година 

                     БЮДЖЕТ 

СУБСИДИЯ ОТ ДБ       1,405,667 

ПРИХОДИ       -6,252 

ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО       1,859 

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ       2 

ДРУГИ ПРИХОДИ       -3 

ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ЗА ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ -8,110 

 / възст.неусвони ср/ва по проект фин. РОФ /       

ОСТАТЪК ПО ПРОЕКТ С РОФ ОТ 2018 ГОДИНА     8,136 

РАЗХОДИ       363,478 

ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И ИЗДРЪЖКА       363,478 

ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ       1,042,189 

ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ       905,386 

ВЪЗСТ.ТРАВСФЕРИ ПО КП       -23,043 

НПОД       129,490 

ЗА ПРОЕКТ HUB - ЕРАЗЪМ +       17,278 

ЗА ПРОЕКТ DIGI - ЕРАЗЪМ +       727 

ЗА ПРОЕКТ АПСПО -ОПНОИР       1,034 

ЗА БШв.ПРОГРАМА       11,317 

     
ВЪТР.ТРАНСФЕРИ МОН / ГАРАНЦИИ И НАЕМ /       4,826 
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ЧУЖДИ СРЕДСТВА  / ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ /       2,967 

     

     

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 

ПРИХОДИ       24,374 

ПО ПРОЕКТ DIGI - ЕРАЗЪМ +       24,374 

ОСТАТЪК ПО ПРОЕКТ HUB - ЕРАЗЪМ +  ОТ 2018 Г   69,060 

РАЗХОДИ       184,246 

ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И ИЗДРЪЖКА 

 

  182,590 

ДМА       1,656 

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ        90,812 

ДБ       19,041 

ПО ПРОЕКТ АПСПО -ОПНОИР       71,771 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

През 2020 г. ЦОИДУЕМ ще продължи, като единствена институция с предназначение за образователна интеграция, 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. 
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Стратегическа цел 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. 

Специфичен акцент на образователната политика в България е образователната интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства. Причините за извеждането на тази тема като приоритетна за националната образователна система са 

следствие на обективен и задълбочен анализ на демографската характеристика на населението в страната, на нивото на реалната 

образователна и професионална квалификация на работоспособната възрастова група, на общоевропейските политики за уважение 

недискриминация и толерантност, по отношение на етническите малцинства за премахване на сегрегацията и за утвърждаването на 

хуманистичния модел на развитие.   


