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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския 

съвет за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г. 

С Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2005 г. е създаден Център 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(ЦОИДУЕМ) към министъра на образованието и науката. Съгласно чл. 8 на 

Постановление № 4 от 11.01.2005 г. на Министерския съвет ЦОИДУЕМ осъществява 

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма 

за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г. 



 
 

 
 

дейността си по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет. Програмата следва 

да съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от ЦОИДУЕМ за 

съответния период. 

Проектът на Програмата за дейността на Центъра за периода 2022-2024 г. отразява 

изпълнението на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование 

на децата и учениците от етническите малцинства. Изпълнението на тази политика е 

залегнало както в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021-2030), така и в Националната стратегия на 

Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), и в 

Националния план за действие за периода 2022-2023 г., като в стратегията се посочва 

ключовата роля на ЦОИДУЕМ във връзка с изпълнението на Приоритет „Образование и 

обучение“, по-конкретно на оперативна цел: „Създаване на условия за осъществяване на 

качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и 

интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително 

роми“. 

На основание чл. 12, т. 1 от Правилника за устройството, дейността и 

организацията на работа на ЦОИДУЕМ, Управителният съвет на ЦОИДУЕМ на свое 

заседание, проведено на 12.05.2022 г., е одобрил проект на Програма за дейността на 

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

за периода 2022-2024 г. с решение № 2, протокол № 1. 

Финансово въздействие върху републиканския бюджет: 

- Очаквани средства от донорски организации: за 2022 г. – 567 000 лв.; за 2023 г. – 

473 297 лв.; за 2024 г. – 2 093 880 лв.; 

- Допълващо финансиране със средствата от държавния бюджет: за 2022 г. са в 

размер на 1 600 000 лв., от които 500 000 лв. са предвидени за реализиране на 

Националната програма „Подпомагане на общините за образователна 

десегрегация“; 

- Разчетените средства за допълващо финансиране от държавния бюджет  за 2023 г. 

са в размер на 1 600 000 лв., от които 500 000 лв. са за реализиране на 

Националната програма „Подпомагане на общините за образователна 

десегрегация“; 

- Очакваното бюджетно финансиране за 2024 година е в размер на 1 600 000 лв., от 

които 500 000 лв. са за реализиране на Националната програма „Подпомагане на 

общините за образователна десегрегация“.  



 
 

 
 

Разчетите са индикативни. Конкретните им размери ще се определят в хода на 

процедурите за изготвяне на бюджета и за съответната година в зависимост от условията 

за съфинансиране по сключените договори с донорските организации. 

Центърът ще работи в три основни направления: 

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

за привличане на средства извън държавния бюджет.  

В стратегически план относно привличане на допълнителни средства за 

изпълнение на политиките за образователна интеграция и интеркултурно образование 

ЦОИДУЕМ планира следните проектни инициативи: 

- финансиране на общини в изпълнение на Национална програма „Подпомагане на 

общини за образователна десегрегация“; 

-  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ –  

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, 

ЦОИДУЕМ е партньор по проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“; 

- изпълнение на проекти по Програма „Еразъм +“; 

- изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално 

включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на 

бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Финансов механизъм на 

европейското икономическо пространство; 

- ЦОИДУЕМ участва в разработването на идейна концепция за финансиране на 

проект по Българо-швейцарската програма за сътрудничество в рамките на 

Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите 

уязвими групи“ и по-специално Програмата „Насърчаване на социалното 

включване на ромите и други уязвими групи“. 

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

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 - 2030). 

3. Направление: 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. 



 
 

 
 

С привлечените средства от външни донорски организации и със средствата от 

държавния бюджет Центърът ще осигури финансов капацитет за изпълнение на 

стратегическите цели и планираните приоритети. 

Въз основа на отчетените стойности по показателите Центърът ще попълва 

системата за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си. В изпълнение на чл. 23 от 

Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ всяка 

година в срок до 30 април на електронната страница на ЦОИДУЕМ ще бъде публикуван 

годишен доклад за дейността му.  

Проектът на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, поради което е 

приложена и финансова обосновка, приложение към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се  

изготвя справка за съответствието му с него. 

 На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация предложеният проект и мотивите за приемането му са  

публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката и на Портала за 

обществени консултации за обществено обсъждане.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на 

Министерския съвет да приеме предложения проект на решение. 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 


