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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(ЦОИДУЕМ) е  насочена към постигане на основните стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства, предвидени за изпълнение чрез Тригодишната му програма за периода 2019 - 2021 г., 

приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Съобразно функциите от Правилника за устройството, дейността и 

организацията на работа на Центъра основните акцентите бяха в посока подпомагане реализирането на правителствената 

политика по отношение образователно-интеграционните потребности на децата и ученици от етническите малцинства. Водеща 

цел в цялостната дейност на Центъра бе прилагането на политики за устойчиво развитие на образователно и институционално 

равнище, свързани с превръщане на образователните институции в място, където хуманистичните традиции могат да бъдат 

съхранени и осъществени чрез взаимоотношенията между всички участници в образователния процес, формирайки качества като 

уважение, емпатия, доверие, приемане и зачитане на различията, като потенциален човешки ресурс. Изграждане на 

демократичните ценности и нагласи за образователното и личностното развитие, чрез активно взаимодействие между всички 

заинтересовани страни в образователния процес. Като предизвикателства, изразени чрез актуални негативни фактори, въздействащи 

върху образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, се явиха: съществуващата сегрегация и 

разширяващият се процес на вторична сегрегация на образователни институции, повишената зависимост на образователното 

развитие на децата и учениците от етническите малцинства от социално-икономически фактори, допълнени от вътрешната и 

външната миграция, както и  безспорното предизвикателство за реализиране на образователни мерки в условия пандемия – COVID 

19. 

Конкретизираните цели в Тригодишния план на Центъра са неразделна част от Тригодишната програма за периода 2019 - 

2021 г.), а именно: разработване, изпълнение и финансиране на програми и проекти за образователна интеграция, които имат за 

цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от образователния процес на децата 
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и учениците от етническите малцинства в България и ефективения им обхват и задържане и реинтеграция в образователната 

система. 

Равен достъп до качествено образование се осигурява чрез съвместно обучение на деца и ученици с различен етнически 

произход, чрез създаване на приобщаваща среда за обучение и социализация на деца и ученици с различен етнически произход в 

населените места, в които има предпоставки за това, включително чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие, в това 

число допълнително обучение за ученици, които имат пропуски или срещат обучителни затруднения при усвояването на учебното 

съдържание. 

В изпълнение на Тригодишната си програма, съобразно функционалните си компетентности, през 2020 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 2020 г., залегнали в Тригодишния план, ЦОИДУЕМ в качеството си на 

административна структура подпомага изпълнението на политиките на МОН като участва в: Подготовка на отчет за изпълнението 

през 2019 г. и на план за действие през 2020 г. на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година; 

Предоставяне на информация по повод изготвянето на Административен мониторингов доклад по Плана за 2019 година за 

изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите (2015-2020); Представяне на подробен отчет към 

31.12.2019 г. за изпълнение на програмния бюджет на Министерството на образованието и науката; Предоставяне на информаци 

във връзка с изпълнение на проект „NOSEGREGATION: Local Action Against School Segregation of Roma“; Подготовка на Междинен 

отчет за изпълнението на националните програми за развитие на образванието 2019 година; Подаване на информация за 
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изготвяне на Доклад за предоставените през периода 2018-2019 г. държавни помощи за услуги от общ икономически интерес; 

Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от 

Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.; Представяне на тримесечна информация за разходите към 

31.03.2020 г. по бюджетни програми на програмния бюджет; Предоставяне на становище относно доклад за извършен „Преглед на 

съответствието на текущия модел за организация на централната администрация“; Изготвяне на отчет за състоянието и на годишен 

план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на информационните ресурси на Единната 

електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност; Изготвяне на Проект на 

бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г.; участие в Програмата "Старт на кариерата"; Окончателно 

отчитане на националните програми за развитие на образованието за 2019 година; Отчет на Плана за 2020 година за изпълнение 

на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 - 2020); предоставяне на 

информация за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за 

средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.; Представяне на тримесечна информация за 

разходите към 30.09.2020 г. по бюджетни програми на програмния бюджет;  Централизирана кампания за студентски стажове в 

държавната администрация за 2020 г.; Попълване на данни в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и 

последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и 

комуникационните технологии; изготвянето на Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в 

организациите от публичния сектор за 2020 г.; Определяне на модератори и актуализиране на профили на уеб-базираната 

Платформа за достъп до обществена информация , създадена и поддържана от АМС на основание чл.15в от Закона за достъп до 

обществена информация; Попълване на информация за Доклада за състоянието на администрацията през 2019 г. 

Директорът на ЦОИДУЕМ е определен със заповед на министъра на образованието 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, участва 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, чрез предложения за допълване на нови 
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операции в Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“, Специфична цел V „Насърчаване на равния 

достъп и завършване на качествено и приобщаващо образование“  на Програма за образование 2021-2027 г. 

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

сектор, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като: провеждане на 

национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на 

Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) съвместно със Синдиката на 

българските учители; Участие в откриваща среща по проект "Т.Е.А.М.2 - Заедно постигаме  повече"; Участие в тематична среща по 

приоритет "Култура и медии" от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, по проект 

"Т.Е.А.М.2  - Заедно постигаме повече" и други.  

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, директорът със Заповед № № ОД - 016 /10.07.2020 

г. утвърди Конкурсна електронна документация по конкурсна процедура 33.19-2020, с която се обяви конкурсната процедура на 

интернет страницата на ЦОИДУЕМ: http://coiduem.mon.bg. На 13.07.2020 г. с цел информиране и публичност, информацията бе 

разпространена по електронния документооборот до 28-те РУО на МОН и до 264-те териториални Общинки администрации в 

страната. За трета поредна година кандидатстването с проектни предложения по конкурсна процедура и оценката на проектни 

предложения се извърши чрез електронна платформа. 

В изпълнение на чл. 12 и чл. 13, ал. 1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, през 2020 г. не бяха проведени заседания на Управителния 

съвет на ЦОИДУЕМ, т.к. не беше сформиран Управителен съвет. 
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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 

Проект „АПСПО на ОП НОИР“ 

През 2020 г. ЦОИДУЕМ, в качеството си на партньор, продължи изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование”, реализиращ се по Оперативна програма „Наука и образование за 

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

които ЦОИДУЕМ изпълни като партньор през отчетния период: 

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: 

- Чрез възлагане по реда на ЗОП се извърши 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. 

- На 29.12.2020 г. след проведен избор в съответствие със ЗОП бе подписан договор с предмет „Разработване на Методика за 

работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. 

заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на 

сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във за взаимодействието „детска градина – семейство“ 

(Сборник)  за изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с „ФАЙВ КОНСУЛТ“ 
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ЕООД, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № НОИР-ЗОП-005#3/02.12.2020 г. за избор 

на изпълнител. 

- Организирани и проведени бяха 3 броя Национални конференции за насърчаване на добрите практики на взаимодействието 

детска градина семейство и съвместната дейност между педагогическите специалисти, непедагогическия персонал и др. 

заинтересовани страни, както следва: 

 На 06.03.2020 г. в гр. София се проведе Първата конференция на тема „Добри практики за реализиране на 

взаимодействието „детска градина-семейство“, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“. 

Екипът на партньора определели като териториален обхват на целевата група от участници да се поканят: директори на 

училища и детски градини, образователни медиатори, помощник на учителя, социални работници, представители на РУО 

(ангажирани с изпълнение на проект АПСПО) от области София-град, София-област, Видин, Враца, Кюстендил, Благоевград, 

Перник; представители на общинска власт от тези области; представители от други държавни институции и от НПО, пряко 

ангажирани и с тематиката на събитието. Екипът на партньора осъществи цялостната подготовка на конференцията. На 

Първата национална конференция от предвидените 90, взеха участие 102 души. 

 На 09.10.2020 г. в гр. Велико Търново се организира и проведе Втората национална конференция за педагогически 

специалисти и непедагогически персонал от предучилищното образование на тема: „Национална конференция „Добри 

практики за реализиране на взаимодействието „детска градина-семейство“, с фокус родители на деца от уязвими групи и 

родители на деца със СОП“. Участие взеха 107 участника: педагогически специалисти ( директори, детски учители от детски 

градини); непедагогически персонал (образователни медиатори, помощник на учителя, социални работници); 

представители на РУО (ангажирани с изпълнение на проект АПСПО) съответно от областите: В. Търново, Русе, Плевен, 

Търговище, Ловеч и Габрово. В конференцията участие взеха и представители на общинска власт от тези области,  

представители от държавни институции и от НПО, пряко ангажирани и с тематиката на събитието. 

 На 23.10.2020 г. в гр. Пловдив се проведе Третата Национална конференция, на която присъстваха 91 участника от областите 

Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Стара Загора и Смолян от определената за участие същата целева група.   
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Програма „Еразъм +“ 

 

През 2020 г. приключи изпълнението на проекти: 

 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 бе 18 месеца и обхвана периода 01.09.2018 г. – 

29.02.2020 г. Финансирането по проекта бе 73140 евро. Партньори по проекта бяха Eurothink - Център за европейски стратегии, 

Македония и училище CEIP San Carlos в град Мадрид, Испания. Изпълнението на дейностите приключи в края на 2019 г. През 2020 

г. проектът бе отчетен от страна на ЦОИДУЕМ в електронните системи за отчет (Mobolity Tool) и публичност 

https://webgate.ec.europa.eu/ на Програма Еразъм +. Отчетът е приет съдържателно на 27.04.2020 г. с неодобрени разходи в 

размер на 180 евро. Оценката от изпълнението е, че конкретните цели на проекта са напълно постигнати. Проведените три 

мобилности създадоха база данни с добри практики и мерки в Наръчника, които да помогнат създаването на подходяща 

образователна среда за деца от малцинствени групи, деца със специални нужди, деца мигранти и ученици в риск от 

преждевременно напускане на училище. Представените най-добри практики водят до насърчаване на равенството и 

приобщаването и подобряване на качеството на училищното образование чрез насърчаване на участието на членове на 

семейството на ученици в неравностойно положение при напускане на училище. Чрез съвместната активна работа на партньорите 

- срещи, комуникация, мобилност бяха постигнати добри партньорски отношения. Участието в трите мобилности подобри 

професионалните умения на педагогическите експерти  и подобри техните знания, за осигуряване на методологически 

инструменти, които улесняват работата с ученици в неравностойно положение и техните семейства. Всяка от дейностите направи 

възможно постигането на целите на проекта. Подкрепи се работата на учители, обучители, училищни психолози и педагогически 

съветници за повишаване на тяхната компетентност и развитие на техния професионализъм. Изпълнените дейности пряко ще 

засегнат засегнатите ученици и тяхната мотивация за участие и повишаване на тяхната активност. В заключение - основната цел на 

проекта е постигната, а именно подобряване на условията за успешна училищна интеграция и ранна превенция на отпадането на 
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ученици от уязвими групи чрез успешно включване на всички участници, включително учители, училищен психолог и / или 

педагогически съветник, младежки работници, централна и местна власт. 

 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. На 21.02.2020 г. в гр. Скопие, Република Северна Македония, експерти от ЦОИДУЕМ взеха участие във Финалната 

конференция по проекта. Периодът на изпълнение бе от 01.12.2018 г. до 29.02.2020 г.  

Обща цел: Насърчаване на медийната грамотност във формалното образование като средство за развитие на личните 

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

медийна грамотност и стимулиране на култура на критическо мислене и демократични ценности. 

Специфични цели: 

 Да се насърчи културата на критическото мислене чрез обучение на учителите и ученици относно вредното въздействие на 

медийните манипулации върху демокрацията и европейските ценности; 

 Да се увеличи капацитета на партньорските институции в подобряване на нивата на медийна грамотност чрез обща 

ангажираност с държавните институции; 

 Да се насърчи образователните власти да създават учебни програми за медийна грамотност, които да бъдат предложени и 

включени в часовете за свободни дейности. 

В изпълнение на проекта са постигнати следните резултати: 

 Организирани 4 транснационални срещи и мултиплициращи събития; 

 Изготвен и публикуван "Анализ на текущото състояние на медийната грамотност на младите хора в страните-партньори"; 

 Изготвен и публикуван документ "Картографиране на реализирани проекти, свързани с медийната грамотност за младежи 

в страните-партньори"; 

 Изготвен и публикуван доклад "Стратегически насоки за общото образование в областта на медийната грамотност"; 
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 Проведено 1 „Обучение на обучители“; 

 Проведени 3 Обучения на ученици: 

- 1 бр. в Литва на теми „Роля на учениците в съвременния образователен процес“, „Социалните мрежи като инструменти за 

обучение по медийната грамотност“, „Вредно въздействие на медийните  манипулации  върху  демокрацията  и  европейските  

ценности“, „Повишаване  на  медийната  грамотност  във формалното образование с подкрепата на образователните власти“, 

„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“; 

- 1 бр. в България на теми „Медийна грамотност в учебните програми във формалното образование“, „Участие на учениците 

в процеса на създаване на учебно съдържание“, „Роля на ученическата общност в развитието на мултикултурното общество и  

утвърждаването  на  европейските  ценности“, „Включване  на  учениците  в  демокрацията  и  плурализма“, „Медийната 

грамотност като средство за развитие на самостоятелно представяне и участие в пазара на труда“; 

- 1 бр. в Северна Македония на теми „Образователна подкрепа на ученици-бежанци и ученици от малцинствени етнически 

групи и тяхното приобщаване към социалната среда“, „Еразъм + финансиране на ученическия труд и медийната грамотност –опит 

и добри практики“, „Ролята на медийната грамотност във връзка с обществените предизвикателства“, „Ролята на младежката 

работа  в  медийните  организации  като  поддръжници  на  обучението  по  предприемачество“, „Прилагане  на 

предприемаческото  обучение  в  официалното  образование“. 

 Създадено образователно електронно съдържание: образователни видеоклипове; дигитални разкази; графично 

съдържание, адаптирано към социалните медии; 

 Създадени официален уеб-сайт и видео на проекта; 

 Обучени и сертифицирани 6 обучителя по медийна грамотност; 

 Обучени и сертифицирани 36 участници, включително и 46 други ученици; 

 Издадени печатни рекламни материали. 
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От проекта ще бъдат взаимствани дейности за дигитална компетентност на учениците от гимназиална степен на 

образование чрез включване при изпълнение на конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ като иновативни дейности. 

 

Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Финансов механизъм на 

европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 

 

В сътрудничество с дирекция „Външни европейски програми" към МОН, ЦОИДУЕМ продължи разработването проектно 

предложение „Изграждане на капацитет за образование и социално включване“ с общ бюджет 487 628 евро с финансиране от 

Съвета на Европа. 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 

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 
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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. 

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. 
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„Проект „НЕ НА СЕГРЕГАЦИЯТА: Местни действия срещу училищната сегрегация на ромите“ 

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

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

ЦОИДУЕМ през 2020 г. продължи изпълнението на проект „НЕ НА СЕГРЕГАЦИЯТА: Местни действия срещу училищната сегрегация 

на ромите“. По проекта се извърши сравнителен анализ на състоянието на сегрегацията в образованието, както и и развитието на 

процеса на десегрегация в България, Испания и Белгия. Като ръководен орган се създаде международен направляващ комитет, в 

който представител на ЦОИДУЕМ взе участие в качеството си на член. Съществена дейност от проекта е проведеното проучване за 

актуалното състояние на сегрегацията в отделните държави в резултат на което са набелязани са мерки за подкрепа на учениците 

за достъп до качествено образование; превенция на вторичната сегрегация; подкрепа на десегрегацията; подкрепа на деца, които 

мигрират в чужбина. Изготвен е доклад до МОН, в който са представени Карти на училищата с концентрация на уязвими групи и 

сегрегираните училища по области и общини и Карти на сегрегацията на по-ниски териториални нива  в България. Резултатите от 

проучването ще послужат за ЦОИДУЕМ при оценка на проекти по НП „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ през 2021 г.  

 

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

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 

Конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ в изпълнение на Едногодишен план за дейността на Центъра за 2020 г. 

   

Конкурсна процедура 33.18-2019 

 

През 2020 г. приключи изпълнението на проектите по Конкурсна процедура 33.18-2019. Финансираните договори бяха в 

изпълнение на всички 5 приоритета от „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от 
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етническите малцинства 2019 - 2021 г.". На финансираните проекти е преведен втория транш (след извършване на независим 

външен финансов одит), както следва: 

 

Приоритет 1 

№ Договор №  Бенефициер 

Стойност 
на 

проекта 
по 

договор 
/в лева/ 

Предвидени 
по договор 

20 % /в 
лева/ 

Доплащане 
съгласно 

одиторски 
доклад /в 

лева/ 

Разлика от 
непризнати 
разходи /в 

лева/ 

Сума за 
възстановяване 

от 
бенефициерите 

/в лева/ 

1 БС-33.18-1-001/29.10.2019 ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, С. ИСКРА 14 487,00 2 897,40 2 716,48 180,92 0,00 

2 БС-33.18-1-002/29.10.2019 ПГМСС П. К. ЯВОРОВ, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 6 649,90 1 329,98 1 329,98 0,00 0,00 

3 БС-33.18-1-003/29.10.2019 ДГ АЛЕН МАК, ГР. ХАРМАНЛИ 13 015,00 2 603,00 2 600,19 2,81 0,00 

4 БС-33.18-1-004/29.10.2019 ДГ СЛЪНЧИЦЕ, ГР. МЕЗДРА 14 963,47 2 992,69 2 992,69 0,00 0,00 

5 БС-33.18-1-005/29.10.2019 ОУ СВ. ПАСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, С. ТОПОЛЧАНЕ 14 901,85 2 980,37 2 885,26 95,11 0,00 

6 БС-33.18-1-006/29.10.2019 ДГ БЪЛГАРЧЕ, ГР. ВАРНА 4 654,91 930,98 930,98 0,00 0,00 

7 БС-33.18-1-007/29.10.2019 ДГ АНА КОЗИНАРОВА, ГР. КЛИСУРА 13 807,00 2 761,40 2 749,58 11,82 0,00 

8 БС-33.18-1-008/29.10.2019 ПГСС ЗЕМЯ, ГР. ПРОВАДИЯ 12 616,00 2 523,20 2 523,20 0,00 0,00 

9 БС-33.18-1-009/29.10.2019 СУ САВА ДОБРОПЛОДНИ, ГР. ШУМЕН 14 710,20 2 942,04 2 942,04 0,00 0,00 

10 БС-33.18-1-010/29.10.2019 ПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ГР. МЕЗДРА 14 523,00 2 904,60 2 813,30 91,30 0,00 

11 БС-33.18-1-011/29.10.2019 ПГ ИВАН АКСАКОВ, ГР. ПАЗАРДЖИК 13 428,28 2 685,66 0,00 2 685,66 2 188,95 

12 БС-33.18-1-012/29.10.2019 ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, С. ЕЗЕРЧЕ 13 308,40 2 661,68 0,00 2 661,68 6 926,52 

13 БС-33.18-1-013/29.10.2019 ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, ГР. КАВАРНА 15 000,00 3 000,00 2 994,80 5,20 0,00 

14 БС-33.18-1-014/29.10.2019 ОУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, С. ДЪСКОТНА 13 711,00 2 742,20 2 538,91 203,29 0,00 

15 БС-33.18-1-015/29.10.2019 ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ГР. ПАВЛИКЕНИ 15 000,00 3 000,00 1 820,09 1 179,91 0,00 

16 БС-33.18-1-016/29.10.2019 СУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ГР. КОЙНАРЕ 14 888,00 2 977,60 2 977,60 0,00 0,00 

17 БС-33.18-1-017/29.10.2019 ЦПЛР - БУРГАС 13 171,50 2 634,30 1 394,66 1 239,64 0,00 

18 БС-33.18-1-018/29.10.2019 ОБУ НЕОФИТ РИЛСКИ, С. ДЕРМАНЦИ 12 346,30 2 469,26 0,00 2 469,26 5 058,08 

19 БС-33.18-1-019/29.10.2019 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА 12 642,00 2 528,40 2 528,40 0,00 0,00 

20 БС-33.18-1-020/29.10.2019 ДГ НАДЕЖДА, ГР. СЛИВЕН 13 632,00 2 726,40 2 495,40 231,00 0,00 

21 БС-33.18-1-021/29.10.2019 67 ОУ ВАСИЛ ДРУМЕВ, ГР. СОФИЯ 15 000,00 3 000,00 2 257,80 742,20 0,00 

22 БС-33.18-1-022/29.10.2019 ПГ СТЕФАН КАРАДЖА, ГР. ЕЛХОВО 14 999,84 2 999,97 2 999,97 0,00 0,00 
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23 БС-33.18-1-023/29.10.2019 ОБУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ДОЛНИ ЦИБЪР 12 000,00 2 400,00 0,00 2 400,00 1 000,00 

24 БС-33.18-1-024/29.10.2019 94 СУ ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ, ГР. СОФИЯ 13 252,00 2 650,40 2 650,40 0,00 0,00 

25 БС-33.18-1-025/29.10.2019 ПГ МОДЕН ДИЗАЙН, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 13 996,00 2 799,20 2 799,20 0,00 0,00 

26 БС-33.18-1-026/29.10.2019 ПГ АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ, ГР. ХАСКОВО 12 610,00 2 522,00 2 222,00 300,00 0,00 

27 БС-33.18-1-027/29.10.2019 СУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, ГР. БОБОВ ДОЛ 12 538,80 2 507,76 2 470,68 37,08 0,00 

28 БС-33.18-1-028/29.10.2019 ПГХХТ, ГР. ПАЗАРДЖИК 12 056,00 2 411,20 2 411,20 0,00 0,00 

  ОБЩО: 367 908,45 73 581,69 59 044,81 14 536,88 15 173,55 

        

Приоритет 2 

№ Договор №  Бенефициер 

Стойност 
на 

проекта 
по 

договор 
/в лева/ 

Предвидени 
по договор 

20 % /в 
лева/ 

Доплащане 
съгласно 

одиторски 
доклад /в 

лева/ 

Разлика от 
непризнати 
разходи /в 

лева/ 

Сума за 
възстановяване 

от 
бенефициерите 

/в лева/ 

1 БС-33.18-2-001/29.10.2019 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. БОЖУРИЦА 17 727,50 3 545,50 0,00 3 545,50 5 506,40 

2 БС-33.18-2-002/29.10.2019 ОУ СВ. СВ .КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР. БРЕГОВО 12 937,00 2 587,40 1 730,40 857,00 0,00 

3 БС-33.18-2-003/29.10.2019 СУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. СУНГУРЛАРЕ 18 217,51 3 643,50 1 483,50 2 160,00 0,00 

4 БС-33.18-2-004/29.10.2019 ОУ ФИЛИП САКЕЛАРИЕВИЧ, ГР. СВИЩОВ 19 998,00 3 999,60 137,93 3 861,67 0,00 

5 БС-33.18-2-005/29.10.2019 ПГ, ГР. БЯЛА 19 529,50 3 905,90 3 748,90 157,00 0,00 

6 БС-33.18-2-006/29.10.2019 ПГАТ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ, ГР. ПАВЛИКЕНИ 20 000,00 4 000,00 2 140,48 1 859,52 0,00 

7 БС-33.18-2-007/29.10.2019 37 СУ РАЙНА КНЯГИНЯ, ГР. СОФИЯ 19 099,50 3 819,90 1 287,90 2 532,00 0,00 

8 БС-33.18-2-008/29.10.2019 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ 19 990,00 3 998,00 2 414,00 1 584,00 0,00 

9 БС-33.18-2-009/29.10.2019 ОБУ Н. Й. ВАПЦАРОВ, С. ВЪЛЧИТРЪН 14 339,50 2 867,90 0,00 11 471,60 11 471,60 

10 БС-33.18-2-010/29.10.2019 ПГСИ ПЕНЬО ПЕНЕВ, ГР. БУРГАС 19 629,26 3 925,85 1 585,32 2 340,53 0,00 

11 БС-33.18-2-011/29.10.2019 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. НЕВЕСТИНО 13 213,00 2 642,60 2 642,60 0,00 0,00 

12 БС-33.18-2-012/29.10.2019 ДГ ЗОРА, ГР. ДУПНИЦА 10 562,90 2 112,58 1 371,30 741,28 0,00 

13 БС-33.18-2-013/29.10.2019 106 ОУ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК, ГР. СОФИЯ 16 069,00 3 213,80 3 155,40 58,40 0,00 

14 БС-33.18-2-014/29.10.2019 ДГ СЛЪНЦЕ, ГР. ЛУКОВИТ 14 770,50 2 954,10 0,00 2 954,10 2 570,86 

15 БС-33.18-2-015/29.10.2019 ДГ ЛОКОМОТИВ, ГР. ЛЕВСКИ 14 507,00 2 901,40 2 328,90 572,50 0,00 

16 БС-33.18-2-016/29.10.2019 ОУ НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ, ГР. РУСЕ 19 992,00 3 998,40 3 998,40 0,00 0,00 

17 БС-33.18-2-017/29.10.2019 ДГ РАЛИЦА, ГР. РУСЕ 19 099,50 3 819,90 3 614,74 205,16 0,00 

18 БС-33.18-2-018/29.10.2019 СПГ КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ, ГР. СОФИЯ 19 970,40 3 994,08 0,00 3 994,08 284,32 
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19 БС-33.18-2-019/29.10.2019 ПГ ИВАН ХАДЖИЕНОВ, ГР. КАЗАНЛЪК 17 630,00 3 526,00 2 870,67 655,33 0,00 

20 БС-33.18-2-020/29.10.2019 ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, С. СТРОЕВО 9 183,80 1 836,76 1 834,31 2,45 0,00 

21 БС-33.18-2-021/29.10.2019 ЦСОП - ВЕЛИНГРАД 19 996,00 3 999,20 3 623,68 375,52 0,00 

22 БС-33.18-2-022/29.10.2019 ПТГ ДЖОН АТАНАСОВ, ГР. КЮСТЕНДИЛ 13 480,50 2 696,10 2 696,10 0,00 0,00 

23 БС-33.18-2-023/29.10.2019 ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, С. БЕЛОМОРЦИ 19 984,40 3 996,88 3 996,88 0,00 0,00 

  ОБЩО: 389 926,77 77 985,35 46 661,41 39 927,64 19 833,18 

        

Приоритет 3 

№ Договор №  Бенефициер 

Стойност 
на 

проекта 
по 

договор 
/в лева/ 

Предвидени 
по договор 

20 % /в 
лева/ 

Доплащане 
съгласно 

одиторски 
доклад /в 

лева/ 

Разлика от 
непризнати 
разходи /в 

лева/ 

Сума за 
възстановяване 

от 
бенефициерите 

/в лева/ 

1 БС-33.18-3-001/29.10.2019 РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА 19 990,70 3 998,14 3 772,31 225,83 0,00 

2 БС-33.18-3-002/29.10.2019 ОУ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ 16 616,00 3 323,20 1 878,88 1 444,32 0,00 

3 БС-33.18-3-003/29.10.2019 2-РО НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. ОМУРТАГ 19 999,50 3 999,90 3 999,90 0,00 0,00 

  ОБЩО: 56 606,20 11 321,24 9 651,09 1 670,15 0,00 

   
    

 

Приоритет 4 

№ Договор №  Бенефициер 

Стойност 
на 

проекта 
по 

договор 
/в лева/ 

Предвидени 
по договор 

20 % /в 
лева/ 

Доплащане 
съгласно 

одиторски 
доклад /в 

лева/ 

Разлика от 
непризнати 
разходи /в 

лева/ 

Сума за 
възстановяване 

от 
бенефициерите 

/в лева/ 

1 БС-33.18-4-001/29.10.2019 СУ ХАН ИСПЕРИХ, ГР. НОВИ ПАЗАР 11 100,00 2 220,00 241,76 1 978,24 0,00 

2 БС-33.18-4-002/29.10.2019 ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, ГР. ПЛОВДИВ 17 909,71 3 581,94 1 239,38 2 342,56 0,00 

3 БС-33.18-4-003/29.10.2019 ОУ ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ, С. ТЪРНАК 13 228,00 2 645,60 2 491,60 154,00 0,00 

4 БС-33.18-4-004/29.10.2019 ОУ Д - Р ПЕТЪР БЕРОН, С. ОВОЩНИК 16 680,50 3 336,10 3 201,10 135,00 0,00 

5 БС-33.18-4-005/29.10.2019 ДГ НАДЕЖДА, ГР. ЕЛХОВО 16 800,00 3 360,00 3 360,00 0,00 0,00 

6 БС-33.18-4-006/29.10.2019 ДГ ДЕТЕЛИНА, ГР. ПОМОРИЕ 19 897,20 3 979,44 3 979,44 0,00 0,00 

7 БС-33.18-4-007/29.10.2019 СПГ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, ГР. СВИЩОВ 8 769,00 1 753,80 814,25 939,55 0,00 

8 БС-33.18-4-008/29.10.2019 ДГ ЗОРНИЦА, ГР. КАРЛОВО 8 394,75 1 678,95 1 652,91 26,04 0,00 
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9 БС-33.18-4-009/29.10.2019 ПГТС М. В. ЛОМОНОСОВ, ГР. ДОБРИЧ 18 126,20 3 625,24 1 053,31 2 571,93 0,00 

10 БС-33.18-4-010/29.10.2019 ДГ № 7  ДЕТЕЛИНА, ГР. СОФИЯ 19 932,20 3 986,44 3 986,43 0,01 0,00 

  ОБЩО: 150 837,56 30 167,51 22 020,18 8 147,33 0,00 

        

Приоритет 5 

№ Договор №  Бенефициер 

Стойност 
на 

проекта 
по 

договор 
/в лева/ 

Предвидени 
по договор 

20 % /в 
лева/ 

Доплащане 
съгласно 

одиторски 
доклад /в 

лева/ 

Разлика от 
непризнати 
разходи /в 

лева/ 

Сума за 
възстановяване 

от 
бенефициерите 

/в лева/ 

1 БС-33.18-5-001/29.10.2019 ПГТКИ - СОФИЯ 14 700,00 2 940,00 2 940,00 0,00  0,00 

  ОБЩО: 14 700,00 2 940,00 2 940,00 0,00  0,00 

        

ОБЩО СУМА ЗА ВСИЧКИ ПРИОРИТЕТИ: 979 978,98 195 995,80 140 317,49 64 282,01 35 006,73 

 

 

Като резултат бяха постигнати следните резултати по предвидените за изпълнение индикатори: 

   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 

Индикатор 
Заложени КП 33.18-

2019 

Изпълнени КП 33.18-

2019 

брой разработени и въведени програми за образователна дейност в детските градини и в 

училищата съобразени с културите на различните етнически малцинства 
47 52 

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 2520 
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брой учители директори и други педагогически специалисти които са се включили вдейности по 

преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи 
336 388 

брой проведени извънкласни дейности насочени към усвояване на знания с елементи на 

гражданско образование 
249 354 

брой въведени форми за интеркултурно образование в държавнитеи общинските детски градини 

училища и обслужващи звена 
120 125 

   

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 

Индикатор 
Заложени КП 33.18-

2019 

Изпълнени КП 33.18-

2019 

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

им резултати 
87 84 

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 

109 111 

брой педагогически специалисти включени в изпълнение на дейности за ефективна реинтеграция 

на деца и ученици върнати в образователната система 
189 197 

брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати 715 734 

брой деца и ученици реинтегрирани в образователната система 118 112 

брой ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение подкрепени за 

продължаване на образованието им в гимназиален етап 325 337 
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брой ученици от гимназиална степен включени в дейности за информиране мотивиране и 

подготовка за продължаване на образованието си във висши училища 201 197 

брой ученици в гимназиален курс на обучение кандидатствали във ВУЗ 59 69 

брой ученици кандидатствали и приети във ВУЗ 35 48 

   

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 

Индикатор 
Заложени КП 33.18-

2019 

Изпълнени КП 33.18-

2019 

брой реализирани съвместни дейности между образователни институции включващи деца и 

ученици от етническите малцинства и деца и ученици от мнозинството 14 16 

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

мнозинството 10 16 

брой приложени практики от педагогически специалисти участвали в педагогически обмени 8 8 

брой осъществени форми на наставничество между ученици от етнически малцинства с ученици от 

мнозинството обучаващи се в несегрегирани образователни институции 10 10 

брой включени в дейности за мобилност - педагогически специалисти 19 54 

брой включени в дейности за мобилност - деца/ученици 26 194 

брой включени в дейности за мобилност - родители 20 106 
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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 

Индикатор 
Заложени КП 33.18-

2019 

Изпълнени КП 33.18-

2019 

брой родители обхванати в различни форми за взаимно опознаване на различните етнически групи 965 958 

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 67 

брой организирани дейности за родителите от етническите малцинства за психолого-педагогическо 

и социално-комуникативно приобщаване към образователната среда 52 50 

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 68 

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

образователната интеграция на децата и учениците им 779 781 

   

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 

Индикатор 
Заложени КП 33.18-

2019 

Изпълнени КП 33.18-

2019 

брой на деца/ученици трайно преместени от етнокултурна в мултикултурна образователна среда 0 0 
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брой на деца/ученици записани в мултикултурна образователна среда при наличие и на 

сегрегирана в населеното място 0 0 

брой родители включили децата си за обучение в мултикултурна образователна 0 0 

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

резултат на изпълнение на приоритета) 0 0 

брой организирани и проведени дейности за преодоляване на съществуваща сегрегация в 

образователни институции 4 4 

брой организирани дейности за превенция или преодоляване на вторична сегрегация 4 4 

 

Конкурсна процедура 33.19-2020 

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." и в съответствие със своя Годишен план за дейността за 2020 г., Центърът за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обяви нова Конкурсна процедура 33.19-2020 г. за набиране на 

проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. За цялата 

конкурсна процедура имаше изискване във формуляра за кандидатстване да има две задължителни за изпълнение дейности: 

„Организация и управление“ и „Информиране и публичност“. 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 13 юли 2020 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. 

Конкурсна процедура 33.19-2020 включи пет приоритета: 
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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. 

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. 

 

Подадени 

проектни 

предложения 

Одобрени след проверка за 

административно съответствие 

и допуснати до оценка на 

качеството 

Неодобрени след проверка за 

административно съответствие и 

недопуснати до оценка на 

качеството 

Класирани и 

одобрени за 

финансиране 

Резерви Неодобрени за 

финансиране 

Подписали 

договор 

65 62 3 27 27 8 27 
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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 

61 

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 

2697 

брой учители директори и други педагогически специалисти които са се включили в 
дейности по преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи 

348 

брой проведени извънкласни дейности насочени към усвояване на знания с 
елементи на гражданско образование 

450 

брой въведени форми за интеркултурно образование в държавните и общинските 
детски градини училища и обслужващи звена 

132 

 

Общият бюджет на приоритета е 246 000 лева. Максимална стойност на един проект – 15 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 9 до 12 месеца. Преведен е първи транш, съгласно подписаните договори. 

Приоритет 1 

№ Договор № Бенефициер 
Стойност на 
проекта по 
договор /в лева/ 

Преведен 1- ви 
транш 2020 г. 

1 БС 33.19-1-001/29.09.2020 ПГЛПЕХТ, ГР. ЯМБОЛ 14 815,00 2 963,00     

2 БС 33.19-1-002/29.09.2020 СУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ЛОЗНИЦА 14 984,50 11 987,60     

3 БС 33.19-1-003/29.09.2020 ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, ДЕЙНОСТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“ 14 770,00 11 816,00     

4 БС 33.19-1-004/29.09.2020 ДГ ЗВЪНЧЕ, ГР. САМОКОВ 14 960,90 11 968,72     

5 БС 33.19-1-005/29.09.2020 ДГ УСМИВКА, ГР. ОПАКА 12 816,83 10 253,46     

6 БС 33.19-1-006/29.09.2020 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ 15 000,00 12 000,00     

7 БС 33.19-1-007/29.09.2020 ПГТО ДОЧО МИХАЙЛОВ, ГР. ТЕРВЕЛ 12 361,40 4 247,40     
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8 БС 33.19-1-008/29.09.2020 СУ Н. Й. ВАПЦАРОВ, ГР. ГЕНЕНЕРАЛ ТОШЕВО 12 851,85 10 281,48     

9 БС 33.19-1-009/29.09.2020 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ЛОМЦИ 14 943,00 11 954,40     

10 БС 33.19-1-010/29.09.2020 ДГ Н. Й. ВАПЦАРОВ, ГР. АСЕНОВГРАД 14 358,35 11 486,68     

11 БС 33.19-1-011/29.09.2020 ОБЩИНА ХАСКОВО 13 163,30 10 530,64     

12 БС 33.19-1-012/29.09.2020 ДГ ЗВЪНЧЕ, ГР. ЛУКОВИТ 14 938,50 11 950,80     

13 БС 33.19-1-013/29.09.2020 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ОПАН 13 661,00 10 928,80     

14 БС 33.19-1-014/29.09.2020 ДГ ПЪРВИ ЮНИ, С. ЮПЕР 14 999,60 11 999,68     

15 БС 33.19-1-015/29.09.2020 ДГ ДЕТЕЛИНА, С. ВРАЧЕШ 15 000,00 12 000,00     

16 БС 33.19-1-016/29.09.2020 ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, С. КАРАДЖОВО 14 237,80 11 390,24     

17 БС 33.19-1-017/29.09.2020 НПТГ ШАНДОР ПЕТЬОФИ, ГР. РАЗГРАД 13 546,00 5 128,00     

18 БС 33.19-1-018/29.09.2020 ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, С. ТИШЕВИЦА 14 450,05 11 560,04     

19 БС 33.19-1-019/29.09.2020 СУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. САПАРЕВА БАНЯ 15 000,00 12 000,00     

20 БС 33.19-1-020/29.09.2020 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ОСТРОВ 13 931,00 11 144,80     

21 БС 33.19-1-021/29.09.2020 ОУ Н. Й. ВАПЦАРОВ, С. СЕЛАНОВЦИ 14 423,00 11 538,40     

22 БС 33.19-1-022/29.09.2020 СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР. ДИМОВО 12 366,00 9 892,80     

23 БС 33.19-1-023/29.09.2020 ОБЩИНА ДОБРИЧКА 14 794,80 11 835,84     

24 БС 33.19-1-024/29.09.2020 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. АЛФАТАР 13 995,90 11 196,72     

25 БС 33.19-1-025/29.09.2020 ДГ ЗВЕЗДИЧКА, С. СТАМБОЛОВО 12 515,00 10 012,00     

26 БС 33.19-1-026/29.09.2020 ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 14 763,42 11 810,74     

27 БС 33.19-1-027/29.09.2020 ПГСС, С. СИТОВО 14 790,00 11 832,00     

    ОБЩО: 382 437,20 285 710,24 

 

 

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. 
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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 № 1 и № 3 бяха задължителни за включване в проектното предложение.  

 

Подадени 

проектни 

предложения 

Одобрени след проверка за 

административно 

съответствие и допуснати 

до оценка на качеството 

Неодобрени след проверка за 

административно съответствие и 

недопуснати до оценка на 

качеството 

Класирани и 

одобрени за 

финансиране 

Резерви Неодобрени за 

финансиране 

Подписали 

договор 

32 29 3 22 0 7 21 

 

Предвидени индикатори за изпълнение и резултат: 

Приоритет 2 Индикатор Общо 

Реализиране на интегрирани  дейности за брой дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на 
образователните им резултати 

97 
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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 

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 

480 

брой педагогически специалисти включени в изпълнение на дейности за ефективна 
реинтеграция на деца и ученици върнати в образователната система 

227 

брой ученици от етническите малцинства с подобрени образователни резултати 808 

брой деца и ученици реинтегрирани в образователната система 552 

брой ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение 
подкрепени за продължаване на образованието им в гимназиален етап 

319 

брой ученици от гимназиална степен включени в дейности за информиране 
мотивиране и подготовка за продължаване на образованието си във висши училища 

93 

брой ученици в гимназиален курс на обучение кандидатствали във ВУЗ 8 

брой ученици кандидатствали и приети във ВУЗ 4 

 

Общ бюджет на приоритета – 318 000 лева. Максимална стойност на един проект – 20 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 9 до 12 месеца. Преведен е първи транш, съгласно подписаните договори. 

Приоритет 2 

№ Договор № Бенефициер 
Стойност на 
проекта по 
договор /в лева/ 

Преведен 1- ви 
транш 2020 г. 

1 БС 33.19-2-001/29.09.2020 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. БЕЖАНОВО 19 959,50 15 967,60     

2 БС 33.19-2-002/29.09.2020 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. ДЕВЕНЕ 18 902,30 15 121,84 

3 БС 33.19-2-003/30.09.2020 ОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ГР. БУРГАС 19 987,70 15 990,16 

4 БС 33.19-2-004/30.09.2020 ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, С. ОРЕШЕНЕ 20 000,00 16 000,00 

5 БС 33.19-2-005/30.09.2020 ДГ ПРОЛЕТ, С. СТРАЖЕЦ 13 523,11 10 818,49 

6 БС 33.19-2-006/30.09.2020 ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 19 981,94 15 985,55 

7 БС 33.19-2-007/30.09.2020 ДГ БЪРБОРИНО, ГР. СРЕДЕЦ 19 979,80 15 983,84 

8 БС 33.19-2-008/30.09.2020 ОУ ХРИСТО МАКСИМОВ, ГР. САМОКОВ 19 247,00 15 397,60 

9 БС 33.19-2-009/30.09.2020 ОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, ГР. ИХТИМАН 17 321,45 13 857,16 

10 БС 33.19-2-010/30.09.2020 СУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, ГР. ВАРНА 12 685,00 10 148,00 

11 БС 33.19-2-011/30.09.2020 ДГ МИР, ГР. ДУНАВЦИ 9 546,00 7 636,80 
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12 БС 33.19-2-012/30.09.2020 ДГ КАЛИНКА, ГР. БУРГАС 16 894,15 13 515,32 

13 БС 33.19-2-013/30.09.2020 ДГ ДЕТСКИ СВЯТ, С. ГЪЛЪБЕЦ 19 899,00 15 919,20 

14 БС 33.19-2-014/30.09.2020 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР. ИХТИМАН 12 495,00 9 996,00 

15 БС 33.19-2-015/30.09.2020 ОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ, С. ПОБЕДА 19 977,05 15 981,64 

16 БС 33.19-2-016/30.09.2020 ОБЩИНА ГАБРОВО 19 941,25 15 953,00 

17 БС 33.19-2-017/30.09.2020 СУ Н. Й. ВАПЦАРОВ, С. БЕНКОВСКИ 16 088,05 12 870,44 

18 БС 33.19-2-018/30.09.2020 ОБЩИНА СОЗОПОЛ 19 784,00 15 827,20 

19 БС 33.19-2-019/30.09.2020 СУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ГР. СЛИВО ПОЛЕ 19 940,00 15 952,00 

20 БС 33.19-2-020/30.09.2020 ДГ СЛАВЕЙЧЕ, ГР. БОРОВО 19 861,54 15 889,23 

21 БС 33.19-2-021/30.09.2020 СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ  18 456,00 14 764,80 

    ОБЩО: 374 469,84 299 575,87 

 

 

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. 

 

Подадени 

проектни 

предложения 

Одобрени след проверка за 

административно съответствие 

и допуснати до оценка на 

качеството 

Неодобрени след проверка за 

административно съответствие и 

недопуснати до оценка на 

качеството 

Класирани и 

одобрени за 

финансиране 

Резерви Неодобрени за 

финансиране 

Подписали 

договор 

9 8 1 7 0 1 7 

 

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 

33 

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

75 

брой приложени практики от педагогически специалисти участвали в педагогически обмени 
31 

брой осъществени форми на наставничество между ученици от етнически малцинства с 
ученици от мнозинството обучаващи се в несегрегирани образователни институции 

72 

брой включени в дейности за мобилност - педагогически специалисти 
120 

брой включени в дейности за мобилност - деца/ученици 
681 

брой включени в дейности за мобилност - родители 
78 

 

Общ бюджет на приоритета – 212 000 лева. Максимална стойност на един проект – 20 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 9 до 12 месеца. Преведен е първи транш, съгласно подписаните договори. 

 



30 

 

Приоритет 3 

№ Договор № Бенефициер 
Стойност на 
проекта по 
договор /в лева/ 

Преведен 1- ви 
транш 2020 г. 

1 БС 33.19-3-001/29.09.2020 ДГ № 62 ЗОРНИЦА, ГР. СОФИЯ 19 923,00 15 938,40     

2 БС 33.19-3-002/29.09.2020 СУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, С. АБЛАНИЦА 20 000,00 16 000,00     

3 БС 33.19-3-003/29.09.2020 ОУ БАЧО КИРО, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 20 000,00 16 000,00     

4 БС 33.19-3-004/29.09.2020 СУ НЕОФИТ РИЛСКИ, ГР. ТВЪРДИЦА 20 000,00 16 000,00     

5 БС 33.19-3-005/29.09.2020 ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ, С. СВЕТЛЕН 19 825,00 15 860,00     

6 БС 33.19-3-006/29.09.2020 СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, С. МЕДКОВЕЦ 19 856,50 15 885,20     

7 БС 33.19-3-007/29.09.2020 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. КУЛА 18 805,00 15 044,00     

  
ОБЩО: 138 409,50     110 727,60     

 

 

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. 

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

Подадени 

проектни 

предложения 

Одобрени след проверка за 

административно съответствие 

и допуснати до оценка на 

качеството 

Неодобрени след проверка за 

административно съответствие и 

недопуснати до оценка на 

качеството 

Класирани и 

одобрени за 

финансиране 

Резерви Неодобрени 

за 

финансиране 

Подписали 

договор 

15 13 2 11 0 2 11 

 

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 

1380 

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 

44 

брой организирани дейности за родителите от етническите малцинства за психолого-
педагогическо и социално-комуникативно приобщаване към образователната среда 

101 

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 

58 

брой родители включени в дейности свързани с подготовката им за осъществяване на 
образователната интеграция на децата и учениците им 

1304 

 

Общ бюджет на приоритета – 228 000 лева. Максимална стойност на един проект – 15 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 9 до 12 месеца. Преведен е първи транш, съгласно подписанините договори. 

Приоритет 4 

№ Договор № Бенефициер 
Стойност на 
проекта по 
договор /в лева/ 

Преведен 1- ви 
транш 2020 г. 

1 БС 33.19-4-001/30.09.2020 ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР. ЛОВЕЧ 9 009,50     7 207,60     
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2 БС 33.19-4-002/30.09.2020 РУО-СТАРА ЗАГОРА 12 556,00     5 456,00     

3 БС 33.19-4-003/30.09.2020 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. ЯБЛАНИЦА 11 411,62     9 129,30     

4 БС 33.19-4-004/30.09.2020 ДГ ЗОРА, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 14 999,20     11 999,36     

5 БС 33.19-4-005/30.09.2020 ОУ ИВАН ХАДЖИЙСКИ, ГР. ТРОЯН 14 994,00     11 995,20     

6 БС 33.19-4-006/30.09.2020 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ТЪРНАВА 13 290,60     10 632,48     

7 БС 33.19-4-007/30.09.2020 ДГ № 68 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, ГР. СТАРА ЗАГОРА 13 290,50     10 632,40     

8 БС 33.19-4-008/30.09.2020 ДГ МИР, ГР. КАРНОБАТ 14 063,00     11 250,40     

9 БС 33.19-4-009/30.09.2020 ДГ МИР, С. ДЪБНИК 14 715,14     11 772,11     

10 БС 33.19-4-010/30.09.2020 ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. ЯНКОВО 6 138,50     4 910,80     

11 БС 33.19-4-011/30.09.2020 ОБЩИНА КРУМОВГРАД 14 996,20     11 996,96     

    ОБЩО: 139 464,26     106 982,61     

 

 

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. 
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Подадени 

проектни 

предложения 

Одобрени след проверка за 

административно съответствие 

и допуснати до оценка на 

качеството 

Неодобрени след проверка за 

административно съответствие и 

недопуснати до оценка на 

качеството 

Класирани и 

одобрени за 

финансиране 

Резерви Неодобрени за 

финансиране 

Подписали 

договор 

5 5 0 5 0 0 5 

 

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 

149 

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

227 

брой родители включили децата си за обучение в мултикултурна образователна 389 

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 

11 

брой организирани дейности за превенция или преодоляване на вторична сегрегация 21 

 

Общ бюджет на приоритета – 93 000 лева. Максимална стойност на един проект – 15 000 лева. Срокът на изпълнение на 

проектите: от 9 до 12 месеца. Преведен е първи транш, съгласно подписания договор. 

 

Приоритет 5 

№ Договор № Бенефициер 
Стойност на 
проекта по 
договор /в лева/ 

Преведен 1- ви 
транш 2020 г. 

1 БС 33.19-5-001/30.09.2020 СУ ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ, С. ХАЙРЕДИН 15 000,00     12 000,00     

2 БС 33.19-5-002/30.09.2020 3-ТО ОУ ИВАН ВАЗОВ, ГР. БЕРКОВИЦА 14 999,75     11 999,80     
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3 БС 33.19-5-003/30.09.2020 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 14 605,04     11 684,03     

4 БС 33.19-5-004/30.09.2020 ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 14 992,20     11 993,76     

5 БС 33.19-5-005/30.09.2020 ОБЩИНА МЪГЛИЖ 11 677,83     9 342,26     

    ОБЩО: 71 274,82     57 019,86     

 

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ 2019 г. 

 

Съгласно Заповед No РД09-2154/28.08.2019г. на министъра на образованието и науката, през 2020 г. ЦОИДУЕМ си постави 

за цел да дофинансира 6-те проекта по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация“ – на Община Берковица, Община Дупница, Община Стара Загора, Община Самоков, Община Габрово 

и Община Твърдица. 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. От преведените 130 990 лв. (вкл. за мониторинг), 

представляващи 80 % от договорените средства, са разходвани 56 700лв. Неусвояването на средствата се дължи на неизпълнение 

на планираните срокове по проектите, поради създалата се ситуация, свързана с COVID-19. 

Основни дейности в проектите на общините бяха: 

- 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; 

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

включени  в  процеса  на образователна десегрегация. 

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

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

образователната среда, осигуряваща ефективен процес на десеграгация; 

- 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. 

Постигнати резултати: 

- 6 общини, реализиращи процеса на десегрегация в образованието; 

- 363 деца в задължително предучилищно образование и ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции, за които е 

осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място; 

- 385 подпомогнати с учебни пособия и материали деца и ученици, включени в процеса на десегрегация, за възпитание и обучение 

в несегрегирани образователни институции; 

- Осигурена e допълнителна подкрепа в приемните образователни институции за личностно развитие на деца и ученици, включени 

в проектите за образователна десегрегация в изпълнение на програмата; 

- Усвоени са познания, умения и компетентности и е повишена мотивациятана родителите за образователно развитие на техните 

деца в несегрегирана образователна среда; 

- Родителите на децата и учениците от целевата група се включват в образователния процес, реализиран в приемните 

училища,чрез овластяване (участие в училищното настоятелство и/или Обществения съвет). 

- Осъществена синергия за финансиране между националните механизми и общините за изпълнение на политиката на МОН за 

образователна десегрегация; 

- Осигурена е подкрепяща образователна среда чрез назначени на образователни медиатори (със средства на общините); 

- Учениците получават, както обща, така и индивидуална подкрепа; 

- Използват се услугите и на вече назначени специалисти (психолози, логопеди, арт-терапевти) от социалните услуги в общините за 

по-лека адаптация на децата и учениците от целевата група в интеркултурната среда; 
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- Проведени са кампании за информиране на децата и учениците от целевата група с оглед на възможностите за тяхното личностно 

развитие чрез включване в допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности; 

- Приобщени са деца и ученици, участвали в публични мероприятия, национални празници и събития откултурния календар на 

общините, участващи в програмата. 

 

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция 

за недопускане на вторична сегрегация“ 2020 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Решение № 285 на Министерския съвет от 30.04.2020 

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 № РД09-1253/29.04.2020 г. и определи екипи за управление на националните програми за развитие на образованието за 

2020 г., като екип на ЦОИДУЕМ беше определен за управление на Национална програма „Подпомагане на общините за 

реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“. 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 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: 
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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 превози 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. 

3.1. Назначаване на непедагогически персонал към общините (образователни медиатори, помощници на учителите, 

социални работници в образованието) за осигуряване на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца, 

ученици и родители, включени в дейности за образователна десегрегация. 

3.2. Дейности  за  информиране,  мотивиране  и  подготовка  на  децата  и учениците за съвместното образователно 

развитие. 

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

образователната среда, осигуряваща ефективен процес на десегрегация. 

5. Дейности (групова или индивидуална форма) с деца в задължително предучилищно образование и с ученици, включени в 

процеса на десегрегация, за продължаване на образованието им в приемните образователни институции. 

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

3.1. се финансират по програмата, а дейности № 3.2., № 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 
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България, отговарящи на изискванията на Националната програма и Ръководството за кандидатстване. Конкурсната процедура 

беше обявена през юни 2020 г. с краен срок – 13.07.2020 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 2020/2021 година. Кандидатстваха 7 

общини. 

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

НПОД-ОД-001/14.07.2020 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 № РД09-2732/06.10.2020 г. за класираните за финансиране проектни 

предложения. 

№ Кандидатстваща институция Обща стойност на 

класирания 

проект 

Искана сума от 

програмата 

В т.ч . одобрени 

средства от 

програмата 

 В т.ч. 

съфинансиране 

от общината 

1 Община Твърдица 41 680,00 лв. 37 512,00 лв. 37 512,00 лв. 4 168,00 лв. 

2 Община Самоков 41 300,00 лв. 37 170,00 лв. 37 170,00 лв. 4 130,00 лв. 

3 Община Дупница 36 270,00 лв. 32 643,00 лв. 32 643,00 лв. 3 627,00 лв. 

4 Община Девин 55 801,00 лв. 50 201,00 лв. 50 201,00 лв. 5 600,00 лв. 

5 Община Габрово 61 910,00 лв. 55 719,00 лв. 55 719,00 лв. 6 191,00 лв. 

6 Община Стара Загора 100 595,00 лв. 91 450,00 лв. 91 450,00 лв. 9 145,00 лв. 

7 Община Мъглиж 32 889,00 лв. 29 689,00 лв. 29 689,00 лв. 3 200,00 лв. 

 Общо: 370 445,00 лв. 334 384,00 лв. 334 384,00 лв. 36 061,00 лв. 

 

С 7-те общини-кандидати бяха сключени договори за изпълнение на проектите. Беше им преведен и 1-ви транш от 

средствата, както следва:  
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Бенефициер Договор № 

Одобрени средства от 

програмата 

Преведен първи 

транш 

 

1 Община Твърдица НПОД-БС33.2-001/14.10.2020 г. 37 512,00 лв. 30 018,34 лв. 

2 Община Самоков НПОД-БС33.2-002/14.10.2020 г. 37 170,00 лв. 29 225,16 лв. 

3 Община Дупница НПОД-БС33.2-003/14.10.2020 г. 32 643,00 лв. 22 485,73 лв. 

4 Община Девин НПОД-БС33.2-004/14.10.2020 г. 50 201,00 лв. 40 160,80 лв. 

5 Община Габрово НПОД-БС33.2-005/14.10.2020 г. 55 719,00 лв. 36 295,48 лв. 

6 Община Стара Загора НПОД-БС33.2-006/14.10.2020 г. 91 450,00 лв. 15 772,26 лв. 

7 Община Мъглиж НПОД-БС33.2-007/14.10.2020 г. 29 689,00 лв. 23 751,20 лв.  

 

 Общо: 334 384,00 лв. 197 708,97 лв. 

 

Показатели за изпълнение и индикативни параметри: 

Показател Брой 

Деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното им място 508 

Деца в задължително предучилищно образование и ученици до VII клас, включени в процеса на образователна 
десегрегация и за които са осигурени учебни пособия и материали 

913 

Мотивационни дейности, свързани с десегрeгационните процеси и задържането на децата и учениците в 
образователната система 

41 

Родители, включени по проекта и участвали в проектните дейности с цел повишаване на мотивацията им да 
записват децата на детска градина и училище 

901 

Образователни медиатори и други непедагогически специалисти, включени в проектните дейности 27 
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Изпълнение на други финансирани проекти 

 

В резултат на дългосрочното сътрудничество между Ромски образователен фонд (РОФ) и ЦОИДУЕМ, с цел въвеждане на 

положителени практики възпроизведени в др. страни,  чрез диференцирано финансиране извън конкурсните процедури бе 

подкрепено проектното предложение на СНЦ “Инициатива за равни възможности“ „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 обща стойност – 25 000 лв. без ДДС и период на изпълнение 01.07.2019 г.-30.06.2020 г. Проектът е компонент на 

образователната програма, която организира сдружението в ромските квартали в гр. София. През месец юни 2020 г. приключи 

изпълнението на проекта. Основната цел беше да се подпомогне ранното детско развитие като основният фокус се постави 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. С изпълнението на 

възложените дейности се целеше също да се мотивират 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. 

Изпълнението по договор обхващаше 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 осигури двама фасилитатори, канцеларски материали и  интернет достъп за 

участниците. Целева група на дейностите по първа насока: деца и семейства от 676 регистрирани профила в ИСОДЗ; 151 нови 

семейства, които се включат в програмата чрез изграждане и управление на профили; детски градини и ясли в района на София. 

 Цялостна организация и проследяване на работата в ИСОДЗ; 

 Регистрация на 151 нови профила; 

 93 класирани деца; 

 81 приети деца; 

 128 деца записани за допълнителни занимания; 

 Оказване на съдействие на родителите за подготовка на документация по записване на децата им в детска градина; 
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 Ежеседмичен контакт с директорите на детските градини с цел проследяване на редовността на посещенията на децата и 

постигнатите от тях резултати, както и включването им в допълнителни образователни дейности; 

 Посещения в семейството; 

 Оказване на съдействие на семейства на деца, завършили детска градина и записването им в интегрирани училища; 

 Записани в училище 101 деца. 

Втора насока  - Организиране на „Библиотека за играчки“. За изпълнението на дейностите по втора насока изпълнителят осигури 

лице, изпълняващо дейностите на библиотекар, който управлява библиотеката за играчки, грижи се за картотеката, състоянието на 

закупените играчки, спазване на работното време и др. Целева група бяха 207 деца, регистрирани от член на екипа на изпълнителя 

в рамките на проекта финансиран от Ромски образователен фонд, който е приключил през месец август 2018 г. и 68 нови членове. 

 Провеждане на сесии за предоставяне и получаване на играчки; 

 Провеждане на сесии с деца и родители за обяснение на начина на използване на играчките; 

 Изследване чрез интервюта на нивото на децата с оглед справяне с играчките за съответната възраст; 

 180 брой играчки, картотекирани в библиотеката (40 от които новозакупени по настоящия проект); 

 196 деца, използващи играчките (68 новорегистрирани). 

Трета насока - Организиране на читателски клуб за родители: осигурени на 2-ма фасилитатори, които организираха три групи 

млади родители от ромски произход (41 родители) с деца на възраст до 6 години за четене на детски книжки и обсъждането им в 

сесии, след което самите родители получават четените книжки за организиране на домашна библиотека. 

 

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 

За отбелязване е, че направлението не получи цялостно развитие и фокусът отново бе насочен единствено към мониторинг 

на проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ. Поради недостиг на финансов ресурс и частта за реализиране на аналитично прогнозни 
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дейности, Центъра няма осъщстеви изследвания, анализи и или прочвания в сферата на образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства. 

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 2020 г. по 

конкурсните процедури са: 

- реализирани общо 15 мониторингови посещения по КП 33.18-2019, а по КП НПОД няма реализирани проверки на 

място. Мониторинговото песещение на място представлява осъществяване на проверка на изпълнение на проектните дейности, на 

броя на целевите групи, проверка на всички налични до момента съдържателни и финансови документи; срещи с родители, 

учители и ученици. 

- администрирани са общо 138 проекта от които: по КП 33.19-2020 – 71 проекта; по КП 33.18-2019 – 65 проекта; по КП 

НПОД 33-1-2019 – 6 проекта и по КП НПОД 33-2-2020 – 7 проекта. 

Анализът на осъществения мониторинг по проектите по КП 33.18-2019 показа затруднение в изпълнението на планираните 

дейности, поради създалата се епидемична обстановка. С оглед наложените ограничения със  Закона за мерите и действията по 

време на извънредното положение и получени искания от бенефициери със Заповед № ОД - 014/02.06.2020 г., срокът за 

приключване изпълнението на договорите по КП 33.18-2019 бе удължен до 30.10.2020 г. В резултат на тази заповед 80% от 

бенефициерите (52 бенефициера от общо 65) подписаха анекси за удължаване на срока на изпълнение на договорите. Тази 

ситуация се отрази и на начина на изпълнение на проектните дейности. Преобладаваща част - 65% от бенефициерите са изпълнили 

част от дейностите си в дистанционна форма. Бяха извършени и частични промени във вида на дейностите и в бюджетите на 

договорите без да се променя целта наодобрената проектна идея.  

При изпълнението на договорите по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за 

образователна десеграгация“ от преведените 80 % от договорените средства, са разходвани 44%. Неусвояването на средствата се 

дължи на неизпълнение на планираните срокове по проектите, поради създалата се ситуация, свързана с COVID-19. 
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ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРИГОДИШНАТА ПРОГРАМА ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

3.1. Цялостната дейност на ЦОИДУЕМ, реализирана през 2020 г. допринася за развитието и напредъка на Тригодишната програма 

2019-2021 и Планът за дейността за 2020 г. Срокът на изпълнение на проектите по КП 33.18-2019 беше до 10 месеца, считано от 

ноември 2019 г. С оглед наложените ограничения със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и 

съгласно Заповед ОД –014/02.06.2020 г. на директора на ЦОИДУЕМ, се удължи изпълнението на проектите до 30.10.2020 г. Голям 

процент от финансираните проекти удължиха своите договори чрез подписване на допълнителни споразумения с ЦОИДУЕМ. До 

това се стигна след проведени разговори и консултации с екипите по проектите и се наложи да се направят промени в план-

графиците за изпълнене на дейностите. Предвид наложените ограничения, спазването на противоепидемичните мерки и всички 

наложени забрани се наложи проектите да променят сроковете за изпълнение на отделни дейности, да се промени начина им на 

изпълнение, както и формата на изпълнение, без да се нарушава цялостното изпълнение на проекта, без да се променят целите, 

тематиката, за да бъдат постигнати всички очаквани резултати. 

Още на етап кандидатстване се забелязва, че интересът по някои от 5-те приоритети от Тригодишната програма на 

ЦОИДУЕМ е по-голям и съответно индивидуалното разпределение на постигнатите индикатори показва преизпълнение на някои 

от тях, а в други се забелязва недостатъчна активност и съответно невъзможност за покриване на някои показатели. Промените, 

които се наложиха и заради извънредната епидемична обстановка също оказа влияние относно покриването на някои 

индикатори, включително намаляване на броя на някои целеви групи (деца и ученици). Но като цяло конкурсната процедура 

постигна целите си и финансираните институции успяха да завършат в голяма степен всичко планирано. 
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3.2.  Плана за дейността за 2020 г. ЦОИДУЕМ обяви и КП 33.19-2020, която също се проведе в периоди на спазване на 

противоепидемични мерки, ограничения и същевременно организиране на новата 2020/2021 учебна година. Центърът даде 

възможност на всички кандидатстващи институции при планирането и разработването на проектните дейности в проектното 

предложение да се предвиди и възможност за дистанционното им изпълнение. Почти всички кандидати се възползваха от това и в 

проектните си предложения бяха описали изпълнение на дейностите както в присъствена форма, така и в дистанционна, което им 

даде възможност за бъдещо използване на вече утвърдени средства, програми и платформи за онлайн обучение и използване на 

все повече интерактивни елементи и методи в изпълнение на проектните дейности. След подписване на договорите с одобрените 

за финансиране проекти и при невъзможност за физически мониторинг на място, ЦОИДУЕМ организира ZOOM-срещи с 

финансираните институции и екипите по проектите. 

По тази конкурсна процедура също се забелязва тенденцията за подаване на повече проектни предложения по някои 

приоритети (Приоритет 1 и Приоритет 2) от Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ. 

 

3.3.  Националните програми са част от инструментите на МОН за финансиране на проекти и дейности, свързани с прилагането 

на конкретни политики и мерки в образованието. Те обхващат приоритетни области като: равен достъп до качествено 

образование, квалификация на учители, фокус върху природните и технически науки, прилагане на иновации в училище и други. С 

оглед на по – ефективно изпълнение на политиката за равен достъп, чрез процеса на десегрегация в образованието, със заповед 

на министъра на  образованието и науката се определи Центъра да управлява и изпълнява Национална програма „Подпомагане 

на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ с общ бюджет 1 000 000 лв. За целта ЦОИДУЕМ изготви 

документация и се реализира конкурсна процедура. 

През 2019 г. се обяви кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация“ с краен срок – 30.06.2019 г. , като се получиха проектни предложения на 6 общини – Стара Загора, 

Берковица, Дупница, Габрово, Самоков и Твърдица. В резултат на обстоен анализ за изпълнение на програмата, с доклад № НПОД-

20-01-00-003/05.08.2019 г. до МОН бяха представени предложения за актуализиране и удължаване на срок за кандидатстване. На 
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основание Протокол № 40 от заседание на Министерския съвет от 02.10.2019 г. беше удължен срокът за кандидатстване по 

Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ до 15.10.2019 г., но в 

удължения срок не постъпиха нови проектни предложения. 

Националната програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ е пилотна и 

за първи път беше одобрена за изпълнение през 2019 година. Въпреки активния процес на консултиране от служителите от 

ЦОИДУЕМ на допустимите бенефициенти, липсата на разяснителна кампания за популяризиране на програмата може да се отчете 

като фактор, който допринася за малкия брой получени проектни предложения, но същевременно отчитаме и слаб интерес от 

общините, както и неподготвеност за осъществяване на процеса на десегрегация. В представените програмни документи на 

общините в контекста на интеграция на ромската общност са отразени и предвидени мерки, включващи образователната 

десегрегация, но същевременно на практика същите не се реализират. 

 

3.4. През 2020 г., за втора поредна година продължи изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общините за 

реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“. Един от новите 

моменти в програмата беше включването и финансирането на работата непедагогически персонал (образователен медиатор, 

помощник на учителя и социален работник в образованието). И през тази година се забеляза, че липсата на разяснителна 

кампания, епидемичната обстановка и други причини оказаха влияние относно кандидатстването на голям брой общини (само 7). 

Но пък е видимо влиянието на образователните медиатори и другия непедагогически персонал върху пълноценното участие на 

децата и учениците в образователния процес, предвид епидемичната обстановка и големия период на неприсъствено обучение на 

повечето деца и ученици. 

 

3.5. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” 

За втора поредна година продължи изпълнението на подписаното на 08.05.2019 г. между МОН и ЦОИДУЕМ споразумение 

за партньорство, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 
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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 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 ЦОИДУЕМ изпълнява като партньор - резултати: 

а) 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 
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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 – дейността, предстои да се изпълни през 2021 г. Избран е изпълнител по 

процедура на ЗОП – „Файв консулт“ ЕООД, с който е сключен договор НОИР-ЗОП-005 #5/29.12.2020 г. 

б) 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: 

- 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 – изпълнението на дейността приключи през през 2020 г. С 

договор НОИР-ДЗОП-002/22.11.2019 г. бе възложено на ДЗЗД АПО-Анализи за приобщаващо образование по реда на ЗОП да  

направят „Проучване и картографиране на средата, в която се реализира взаимодействието детска градина – семейство“. С наш 

Вх. №НОИР-ДЗОП-002 #3/13.01.2020 г. бе входиран доклад за изпълнение на поръчката. На 24.01.2020 г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. от договор № НОИР-ДЗОП002/22.11.2019 г. директотът на ЦОИДУЕМ приемам без забележки представеният с наш Вх. 

НОИР-ДЗОП 002#3/13.012020 г. Доклад от проведено проучване и картографиране на средата, в конто се реализира 

взаимодействието „детска градина семейство”, придружен от използвани помощни материали и документи, свързани с 
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проекта, предоставен на хартиен и електронен носител от Изпълнителя ДЗЗД „АПО-Анализи за приобщаващо образование, гр. 

София. 

- 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 – дейността предстои да се 

изпълнява като част от НОИР-ЗОП-005 #5/29.12.2020 г., сключен между ЦОИДУЕМ и „Файв консулт“ ЕООД. 

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

включени дейности на непедагогическия персонал и др. заинтересовани страни - дейността също предстои да се изпълни по 

договор НОИР-ЗОП-005 #5/29.12.2020 г., сключен между ЦОИДУЕМ и „Файв консулт“ ЕООД. 

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

взаимодействието детска – градина – семейство – престои да се изпълни. 

- 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 – престои да се изпълни, тъй като поради създалата се епидемична 

ситуация, свързана с KOVID 19, реализирането на дейността се сведе до подготвителна работа: определиха се населените места 

в в съответствие с критериите, определени в Механизма за провеждане на кампаниите. Изготви се график, който не можа да се 

изпълни. Предвиждаме изпълнението на дейността да започне през лятото на 2021 г. 

- 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 - престои да се изпълни. 

- 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 – дейността е възложена за изпълнение с 

договор НОИР-ДЗОП-001/18.11.2019 г. с предмет: Изработка на аудиовизуален клип, мотивиращ и насърчаващ  родителите 

от уязвими, маргинализирани групи за осъзнатост на значимостта на предучилищното образование на децата и 

активното им включване в системата на предучилищното образование. Изпълнител е „КОНТИПСО“ ООД, град София. 
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Изпълнението е прието с Приемо-предавателен протокол НОИР-ДЗОП-001 #8/19.12.2019 г., с който директорът на ЦОИДУЕМ 

приема без забележки предоставения продукт. 

- 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 – дейността е 

частично изпълнена – организирани и проведени са 3 броя конференции през 2020 г., както следва: 

 На 06.03.2020 г. в гр. София се проведе Първата конференция на тема „Добри практики за реализиране на 

взаимодействието „детска градина-семейство“, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“; 

 На 09.10.2020 г. в гр. В. Търново се организира и проведе Втората национална конференция за педагогически специалисти и 

непедагогически персонал от предучилищното образование; 

 На 23.10.2020 г. в гр. Пловдив се проведе Третата Национална конференция. 

 

в) 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 - поради създалата се 

епидемична ситуация, свързана с KOVID 19, реализирането на дейността се сведе до подготвителна работа: определиха се 60-те 

населени места за провеждане на кампаниите. Изготви се график, който не можа да се изпълни. Предвиждаме изпълнението 

на дейността да започне през лятото на 2021 г. 

- Разработване на интерактивен обучителен филм се епизоди казуси за знания и умения за превенция и предотвратяване на 

негативни дискриминационни прояви – подготви се процедура по ЗОП. 
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- Разработване и прилагане модел на програма с интерактивни упражнения, казуси за прилагане при провеждане на 

разяснителните кампании – през 2020 г. моделът бе разработен и представен на МОН за одобрение.  

 

 

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

ОЦЕНКИ 

 

Със Заповед № РД09-392 от 13.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката е извършен одитен ангажимент за 

даване на увереност с цел: оценка на съответствието на дейността на ЦОИДУЕМ с нормативнитеи вътрешни актове за периода 

01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. На 13.04.2020 г. с наш Вх. №10-01-00-041 #6/13.04.2020 г. ЦОИДУЕМ получи окончателен доклад № 

8007-28/09.04.2020 г. със следните препоръки за подобряване на одетераната дейност:  Препоръка 1 – ниво на риск „Среден“: 

„Директорът на ЦОИДУЕМ да възложи на външния изпълнител, избран да разработи електронната система за подаване, оценка 

и класиране на проектни предложения, да въведе функционалност в електронната система, чрез която да се извършва 

разпределението на проектите между експертите за оценка на административно съответствие и оценка на качеството. При 

невъзможност от въвеждане на такава функционалност, разпределението на проектите да се документира по подходящ начин, 

осигуряващ и доказващ прозрачност на процедурата по разпределение“ и Препоръка 2 – ниво на риск „Нисък“: „Сключените 

договори с бенефициентите да се прилагат в електронните досиета на проектите в електронната система“. Предприети са 

ответни действия от страна на директора с План за действие за изпълнение на дадени препоръки, който е изпълнен.  

 

На основание договор № 11-009/17.09.2020 г. със Специализирано одиторско предприятие „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД бе 

извършен независим финансов одит по изпълнението на дейностите и отчитане на разходите на 65 проекта по КП 33.18-2019. От 

общата стойност на одобрените за финансиране средства по договори в размер на 979 979 лева, след финансов одит не са 
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преведени към бенефициерите 64 282 лв. поди следните причини: непризнаване на извършени разходи и неизразходвани 

средства от страна на бенефициерите, поради създалата се епидемична обстановка. 

 

През 2020 г. се подписа договор № 11-010/17.09.2020 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 65 проекта по конкурсна 

процедура КП 33.18-2019 между ЦОИДУЕМ и „И-ФИНАНСИ” ЕООД. Поради неспазване на сроковете по изпълнението, договорът 

бе развален. Изпълнителят възстанови авансово получената сума от 17 193,60 лв., представляваща 60% от стойността на 

договора. 

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

НА ЦЕНТЪРА  

 

Справка за приходите разходите финасирането и трансферите на ЦОИДУЕМ за 2020 година 

БЮДЖЕТ лева 

ПРИХОДИ 1803 

ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО 1859 

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ 0 

ДРУГИ ПРИХОДИ -56 

РАЗХОДИ 299 454 

ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И ИЗДРЪЖКА 299 454 

   ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ 1 233 765 

ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ 1 057 366 

НПОД 194 236 

ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ + В 
БЮДЖЕТ 17 837 
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ИБСФ лева 

ПРИХОДИ 6113 

ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ / ПРОЕКТ 
DIGI / 6113 

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ 0 

ДРУГИ ПРИХОДИ 0 

РАЗХОДИ 76 191 

ЗАПЛАТИ, ОСИГУРОВКИ И ИЗДРЪЖКА 76 191 

   ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ 70 078 

ПРОЕКТ "АПСПО" 58 839 

ПРОЕКТ "HUB" 28 610 

БШв.ПРОГРАМА 466 

ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ + В 
БЮДЖЕТ 17 837 

 

 

ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА 
  

   

                                                                            СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА МЕЖДУ ИНДИКАТИВНО ЗАЛОЖЕНИТЕ  СРЕДСТВА В 
ТРИГОДИШНАТА ПРОГАМА ЗА 2020 ГОДИНА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО  ЗА 2020 ГОДИНА 

  

   

 

2020 
год. 

изпълнение 
2020 год. 

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". 

  

ОТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

              
260 625 

лв  
                                         

329 581 лв  

ПРОГРАМА "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ", ФМ на ЕИП 

              
200 000 

лв  
                                                     

- лв  

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".      

ОТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ                                                        
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352 325 
лв  

326 404 лв  

ОТ РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД, "РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ" 

              
200 000 

лв  
                                                     

- лв  

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".   

  

ОТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

              
352 325 

лв  
                                         

120 379 лв  

ОТ ЕРАЗЪМ+: ПРОЕКТ "ETHNIC MINORITY INTEGRATION SCHOOL HUB - ХЪБ - ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В УЧИЛИЩЕ" И ПРОЕКТ "EDUCATION 
FOR MEDIA LITERACY IN DIGITAL ENVIRONMENT – ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ В ЦИФРОВАТА СРЕДА" 

                
35 000 лв  

                                           
34 723 лв  

Приоритет 4: "Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна 
образователната среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства".  

    

ОТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

              
352 325 

лв  
                                         

129 003 лв  

ОТ ОП НОИР "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 

              
345 928 

лв  
                                           

58 839 лв  

БЪЛГАРО - ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО   
                                                     

- лв  

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 процеса на вторична сегрегация".       

ОТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, В Т.Ч. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ" 
в т.ч.МОНИТОРИНГ  

           1 
000 000 

лв  
                                         

327 960 лв  
 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В динамиката на съвремието значимостта на образователната интеграция придоби нови измерения, които изискват да 

прилагане на нови подходи, системно въздействащи мерки, ефективна координация и още по-активно взаимодействие между 

МОН, ЦОИДУЕМ, образователните институции  и не напоследно място родителската общност като активни участници в 

образователния процес. В изминалият отчетен период произтече необходимостта от актуализиране на нормативна осигуреност на 

дейността на ЦОИДУЕМ, което е основополагащ фактор за по – ефективна работа по всички направления на Тригодишната 

програма за дейността на институцията. Приключването на периода на действие на Стратегията за образователна интеграция на 
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децата и учениците от етническите малцинства /2015 – 2020/ изисква сериозен анализ и оценка на изпълнението на програмния 

документ и предначертаване на основните посоки за развитие на дейността на ЦОИДУЕМ в условията на нови образователни 

реалности, актуализирани на потребностите на децата и учениците от етническите малцинства.  

Като единствена институция с предназначение да извършва образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства през 2020 г., ЦОИДУЕМ продължи да подпомага дейността на министъра на образованието и науката по 

провеждане на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите 

малцинства като разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел 

насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от 

етническите малцинства. В развитие ясно отчитаме потребността от засилено педагогизиране на процеса на образователна 

интеграция, чрез по – ефективно прилагане на интеркултурното образование при изпълнение на финансираните от ЦОИДУЕМ 

мерки.  

 

 

 

  


