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ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ   
ЗЗАА  ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  

ИИММААТТ  РРООЛЛЯЯ  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИЛЛИИ  ППААРРТТННЬЬООРР    
  

Програма – 

приоритет, 

операция, 

бюджетна линия 

Цел и допустими дейности 
Допустими стойности на 

проекта, мин. /макс. 

Възможна роля на 

Общината – кандидат 

и/или партньор 

Краен срок за 

подаване на 

документите 

Конкурсна 

процедура  

33.12-2013 

Център за 

образователна 

интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства 

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подпомага реализирането 

на правителствената политика по отношение на образователните 

потребности на децата и учениците от етническите малцинства. 

Целта е обхващане и задържане в образователната система на 

децата и учениците от  етническите малцинства, чрез осигуряване 

на равен достъп до качествено образование в мултикултурна 

образователна среда. Настоящата конкурсна процедура обхваща 

няколко приоритета: 

Приоритет 1: Осигуряване на равен достъп до качествено 

образование на децата и учениците от етническите 

малцинства 

Теми: 

1. Осигуряване на качествено образование на децата и учениците 

от етническите малцинства. 

2. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните 

детски градини и училища. 

3. Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните 

училища, за които българският език не е майчин. 

Допустими дейности: 

- Дейности, свързани с осигуряване на равен старт на деца и 

ученици от етническите малцинства; 

- Дейности, свързани с адаптация на деца в детските градини и 

ученици в началните училища, за които българският език не е 

майчин; 

Приоритет 1 

Максимална стойност 

на един проект  

24 075 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общината е 

кандидат или 

партньор на 

регионални 

инспекторати по 

образованието; 

държавни висши 

училища; държавни 

и общински детски 

градини, училища и 

обслужващи звена, 

изпълнявани 

самостоятелно или 

с участието на 

юридически лица с 

нестопанска цел, 

осъществяващи 

общественополезна 

дейност. 

Всяка 

кандидатстваща 

институция може 

да подаде само по 

едно проектно 

предложение по 

26.07.2013 г. 

17 часа 
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- Дейности, свързани с подобряване на учебната и възпитателна 

среда в училище; 

- Дейности за задържане и за насърчаване на учениците от 

етническите малцинства да продължат образованието си и след 

задължителното училищно обучение. 

- Образователна подкрепа при необходимост за постъпване в 

гимназия, колеж и университет; 

- Дейности за създаване на условия за ранно професионално 

ориентиране и кариерно развитие. 

 

Приоритет 2: Въвеждане и развиване на разнообразни форми 

на интеркултурно образование, насочено към запазване и 

развитие на културната идентичност на етническите 

малцинства при  деца и ученици.   

Теми:  

4. Развитие на културната идентичност на децата и учениците от 

етническите малцинства.  

5. Повишаване на квалификацията на учители. 

6. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на 

интеркултурно образование. 

Допустими дейности: 

- Дейности, свързани с обучения на учители, работещи в 

мултикултурна среда с включване на компонент 

„Интеркултурна компетентност“; 

- Дейности, свързани с обмяна на добри практики на учителите, 

работещи в мултикултурна среда; 

- Дейности, свързани с придобиване на знания от децата и 

учениците за културата на етническите малцинства, живеещи в 

България; 

- Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата и учениците от етническите малцинства 

и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда: 

� Създаване на клубове по интереси; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 2 

Максимална стойност 

на един проект  

15 047 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всеки един 

приоритет. 

 

ВАЖНО: 

Не могат да 

участват 
кандидати, които са 

изпълнили/ 

изпълняват проекти 

по неприключила 

конкурсна 

процедура, 

финансирана от 

ЦОИДУЕМ. 
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� Сформиране на групи по свободно избираема подготовка 

(СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на 

различните етноси, танцови формации; 

� Изкуства; 

� Традиционни занаяти; 

� Проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с 

културната им  идентичност. 

 

Приоритет 3: Ефективна работа с родителите на децата и 

учениците от етническите малцинства, за превенция на 

отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните 

отсъствия.   

Теми:  

7. Модел за работа с родители. 

8. Изработване на методика за работа с родители на деца и 

ученици от етническите малцинства. 

9. Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца 

и ученици. 

10.Включването на родители при изработване на училищни 

стратегии, планове и програми и участието им в Училищното 

настоятелство. 

Допустими дейности: 

− Дейности, ориентирани към родителите на ромските деца, за 

повишаване на интереса и мотивацията им за образованието на 

децата им; 

− Дейности, свързани с прилагане на добри практики в 

съвместната работа с децата, учениците и техните родители; 

− Дейности, свързани със създаване и прилагане на система и 

методика за работа с родители на деца и ученици от етнически 

малцинства; 

− Дейности, свързани с представяне на детската градина и 

училището като привлекателно място за децата и техните 

родители; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3 
Максимална стойност 

на един проект  

24 075 лв. 
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− Дейности, свързани със създаване на предпоставки и 

изграждане на родителски клубове; 

− Дейности, свързани с участието на родителите в комисии и 

екипи за изработване на стратегии, планове и програми. 

Важно: 

1.Минимална продължителност за изпълнението на дейностите на 

един проект може да бъде 6 месеца, а максималната – 12 месеца. 

2.Проектното предложение е желателно да съдържа елемент на 

иновативност. 

3.Изисква се да има връзка  между дейностите в проекта и 

Стратегия/Програма/ План за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства на кандидата. Към 

проектната документация се прилага копие от приет актуален 

План/ Програма/ Стратегия или друг документ, свързан с 

образователната интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства на кандидатстващата институция и копие от Решение 

за приемане и/ или утвърждаване на горепосочения документ. 

4.Необходимо е привличане и включване на представители от 

общностите в проектните дейности. 

ПРЕДИШНИ АКТУАЛНИ ПОКАНИ 
Процедура за 

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме 

нито едно дете" –  

 

Компонент 2: 

„Разкриване на 

социални услуги в 

общността" по 

приоритетна ос 5: 

„Социално 

включване и 

Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на 

деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. 

Дейностите ще се изпълняват на територията на общините и районите на 

общини, в които се изгражда съответна социална инфраструктура по 

Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, съгласно 

Националната карта на резидентните услуги и по Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013, съгласно Националната карта на резидентните 

услуги и Националната карта на съпътстващите услуги в периода 2012 - 2014 г. 

Допустимите целеви групи по настоящата процедура са деца и младежи с 

увреждания, настанени в специализираните институции за деца с умствена 

изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-

социални грижи за деца.деца с увреждания в общността, семейства на деца с 

увреждания.и персонал, ангажиран в социалните услуги за деца. 

Предвижда се разкриване на социални услуги, за които е изградена подходяща 

инфраструктура със средства от Оперативна програма „Регионално развитие" и 

Програмата за развитие на селските райони.  

Мин. стойност: не е 

определена. 

Максимална стойност  

1 200 000 лв. 

 

Не се изисква 

съфинансиране от страна 

на кандидата. 

 

Община Враца може да 

кандидатства с 1 

проектно предложение, 

в което да включи 

всички социални 

услуги, допустими за 

общината: ЦНСТ (3 бр.) 

и ЗЖ – 1 бр. 

По процедурата не се 

допускат партньори. 

Няма определен 

срок за подаване 

на проектните 

предложения. 

За да се спази 

изискването 

проектните 

дейности да 

приключат не 

по-късно от 

31.10.2014 г. , 

крайният срок за 

кандидатстване е  

18.10.2013 г. 

Оценителни 

комисии ще 
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насърчаване на 

социалната 

икономика", област 

на интервенция 5.2. 

„Социални услуги 

за превенция на 

социалното 

изключване и 

преодоляване на 

неговите 

последици" 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

За Община Враца това са 3 бр. Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) и 1 бр. Защитено жилище (ЗЖ). 

Допустими дейности, които са задължителни: 

1. Наемане на персонал, ангажиран в съответните услуги за деца и младежи. 

2.  Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и 

младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги. 

3. Разкриване и функциониране на социалните услуги. За община Враца те са: 

-  „Център за настаняване от семеен тип” – комплекс от социални услуги, които 

се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица(3 бр.); 

- „Защитено жилище” – форма на социална услуга, където хората водят 

независим начин на живот, подпомагани от професионалисти (1 бр.). 

4. Дейности, свързани с осигуряване на публичност и разпространение на 

информация. 

5. Дейности за организация и управление на проекта.  

ВАЖНО: 

1. Към проектната документация се прилага Решение на Общинския съвет за 

кандидатстване по настоящата процедура, с което се декларира, че се поема 

ангажимент за създаване на съответните социални услуги по вид и брой, в 

съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, 

както и че услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след създаването 

им.  

2.Друго задължително приложение е Становище/писмо или друг еквивалентен 

документ , удостоверяващ мястото и статуса на строително-ремонтните 

дейности по изграждане на съответната социална инфраструктура със средства 

на ОП”Регионално развитие” 2007-2013 г. 

3.Продължителността на проектните дейности се планира спрямо очакваната 

дата на въвеждане в експлоатация на всяка от построените сгради за 

съответните социални услуги ( за община Враца – 3 ЦНСТ и 1 ЗЖ).  В тази 

връзка, в рамките на общата продължителност на проекта е допустимо 

различните социални услуги  да стартират по различно време и да имат 

различна продължителност. Всички дейности трябва да приключат не по-късно 

от 31.10.2014 г. 

4. При разкриване на услугата ЦНСТ  следва да се спазва препоръчания от 

Държавната агенция за закрила на детето   капацитет от 14 деца ( 12 деца от 

специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на 

деца/младежи от общността по спешност).  При разкриване на услугата 

Защитено жилище препоръчаният капацитет е 8 потребители. 

5. Допустимо е персоналът (или част от него), ангажиран в съответните услуги 

за деца и младежи да бъде нает преди реалното стартиране на съответната 

социална услуга, но не повече от 3 месеца преди настаняване на целевата група 

оценяват 

периодично 

подадените 

проекти по 

следния  

индикативен 

график:  

І сесия - за оценка 

на проектни 

предложения, 

подадени до 

01.11.2012г. ще се 

проведе на 

20.11.2012г. 

ІІ сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

01.03.2013г. ще се 

проведе на 

20.03.2013г. 

ІІІ сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

10.05.2013г. ще се 

проведе на 

27.05.2013г. 

ІV сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 
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в новосъздадените услуги. 

6.  Допустими са и разходи за персонал, извършващ подкрепящи дейности, 

необходими за процеса на подготовка, преместване и настаняване на  децата и 

младежите от целевата група в новоразкритите услуги – примерно психолог, 

медицински лица, рехабилитатор, специален педагог и др. Допускат се  и 

разходи за помощен персонал, който да отговаря за създаване, приспособяване 

и осъществяване на техническа/физическа поддръжка при изпълнение на 

проекта, примерно технически персонал, шофьори и др.  

7. За периода, в който реално ще функционира съответната социална услуга с 

оглед постигане на равнопоставеност на кандидатите и последващо обвързване 

финансирането на услугите като делегирана държавна дейност, по отношение 

на разходите за издръжка и функциониране на услугите  ще се прилагат 

Единните разходни стандарти,  чийто размер се определя ежегодно със закона 

за държавния бюджет за съответната година.  Съгласно Указание с Изх.№ ФО – 

1 на министъра на финансите определените средства по единни стандарти за 

съответната дейност осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и 

плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка на 

услугата.  

8. На етап кандидатстване се прилага CV на ръководителя на проекта, който 

следва да има опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен 

тип дейности и/или проекти поне 3 години.  В случай, че в екипа за управление 

на проекта се предвижда да има лица, които не са служители на кандидата, 

същите могат да бъдат избрани за съответната позиция само след провеждане 

на конкурс или процедура по реда на относимото законодателство. 

9. Проектните предложения могат да бъдат  на хартиен носител / с номерирани, 

подписани, подпечатени и подвързани документи/ или да се изпратят по 

електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационна система 

за управление на Структурните инструменти на ЕС в България.  

15.07.2013г. ще се 

проведе на 

29.07.2013г. 

V сесия - за 

оценка на 

проектни 

предложения, 

подадени до 

18.10.2013г. ще се 

проведе на 

30.10.2013г. 

 

 


