ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ)
СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА
ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, предложени за
отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по
процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила“.
Списъкът се публикува в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.4 от Постановление
№ 107/2014 г.
Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да
подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до
Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня,
следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до
25.07.2016 г. включително/ Всички възражения следва да бъдат адресирани по следния
начин:
ДО Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ“ № 2А
СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)
Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.002-…………….

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка,
или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН на
горепосочения адрес.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или чрез
ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат
разглеждани.
Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА изпраща индивидуални писмени
уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!
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Проектно предложение
Рег. номер
Име на кандидата
Наименование
BG05M2OP001- Начално училище Образователна
3.002-0160
„Алеко
интеграция
на
Константинов”
децата от начално
училище "Алеко
Константинов"

BG05M2OP0013.002-0161

СДРУЖЕНИЕ
Щастливи
ФУТБОЛЕН КЛУБ различията
ТАНГ РА

Основания за отхвърляне

Проектното
предложение
се
отхвърля - съгласно т.12 от
Насоките за кандидатстване и
решение на оценителната комисия,
липсва описание на ролята и
участието на партньорите в
осигуряване
устойчивост
на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта за
постигането на реални и трайни
резултати при реализацията на
целите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
дадената процедура.
Не се
допуска до ТФО.
в Проектното
предложение
се
отхвърля - 1. В проектното
предложение е включено, като
партньор и кметство. На основание
т.12
от
Насоките
за
кандидатстване по настоящата
процедура,
допустими
кандидати/партньори могат да
бъдат само общини, но не и
кметства;
2. В целевата група са включени
директори, учители и общност. На
основание т.15 от Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура, допустими целеви
групи могат да бъдат ученици,
младежи, родители;
3.На основание т.12 от Насоките за
кандидатстване и решение на
оценителната комисия, липсва
описание на ролята и участието на
партньорите
в
осигуряване
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
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BG05M2OP0013.002-0162

ФОНДАЦИЯ
"ДАРБИ"

Седемте изкуства,
науката и спортът

4

BG05M2OP0013.002-0163

ФОНДАЦИЯ
"ЦЕНТЪР
ЗА
РАЗВИТИЕ
НА
КОМУНИКАЦИИТ
Е И ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ"

Училището
гарант за равен
старт.
Успешна
образователна
интеграция
на
ученици
от
етническите
малциства
от
училища
в
Столична община
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BG05M2OP0013.002-0164

СДРУЖЕНИЕ
"ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ"

Иновативна
образователна
програма
за
ускорено
учене
„Стъпка
след
стъпка“

на проекта за постигането на
реални и трайни резултати при
реализацията на целите за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по дадената
процедура.
Не се допуска до ТФО.
Проектното
предложение
се
отхвърля - въз основа на чл.20,
ал.2 от ПМС № 107 от 10.05.2014
г., оценителната комисия поиска
да се представят допълнително
документи, чието наличие е
задължително
на
етап
кандидатстване по настоящата
операция чрез ИСУН 2020 в срок
от седем работни дни, подписани с
квалифициран електронен подпис
(КЕП) до 13.07.2016г. Кандидата
не е изпратил отговор в посочения
срок. Оценителната комисия реши
проектното
предложение
да
отпадне.
Не се допуска до ТФО.
Проектното
предложение
се
отхвърля - въз основа на чл.20,
ал.2 от ПМС № 107 от 10.05.2014
г., оценителната комисия поиска
да се представят допълнително
документи, чието наличие е
задължително
на
етап
кандидатстване по настоящата
операция чрез ИСУН 2020 в срок
от седем работни дни, подписани с
квалифициран електронен подпис
(КЕП) до 13.07.2016г. Кандидата
не е изпратил отговор в посочения
срок. Оценителната комисия реши
проектното
предложение
да
отпадне.
Не се допуска до ТФО.
Проектното предложение отпада 1. Не е включено участието на
община, като партньор. Съгласно
т.12
от
от
Насоките
за
кандидатстване по настоящата
операция, по всеки проект трябва
да има поне един участник от всяка
от групите допустими партньори;
2. В проектното предложение не са
посочени числови стойности на
целевата група. На основание т.15.
от Насоките за кандидатстване по
настоящата операция, най-малко
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BG05M2OP0013.002-0165

7

BG05M2OP0013.002-0168

20% от участниците във всеки
проект трябва да бъдат ученици от
уязвими
семейства
в
неравностойна
ситуация
от
етнически малцинствени групи
или
търсещи/получили
международна
закрила,
застрашени от отпадане от
образователния процес.В този
случай процента не може да бъде
определен.
3. Съгласно т.12 от Насоките за
кандидатстване и решение на
оценителната комисия, липсва
описание на ролята и участието на
партньорите
в
осигуряване
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта за постигането на
реални и трайни резултати при
реализацията на целите за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по дадената
процедура.
Не се допуска до ТФО.
Трейс за хората
„Аз мога сам да Проектното
предложение
се
завъртя колелото отхвърля - Не е включено
на живота си в участието на община, като
позитивна посока“ партньор. Съгласно т.12 от от
Насоките за кандидатстване по
настоящата операция, по всеки
проект трябва да има поне един
участник от всяка от групите
допустими партньори.
Не се допуска до ТФО.
СРЕДНО
Интеграция
Проектното
предложение
се
ОБЩООБРАЗОВА
отхвърля - въз основа на чл.20,
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
ал.2 от ПМС № 107 от 10.05.2014
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
г., оценителната комисия поиска
да се представят допълнително
документи, чието наличие е
задължително
на
етап
кандидатстване по настоящата
операция чрез ИСУН 2020 в срок
от седем работни дни, подписани с
квалифициран електронен подпис
(КЕП) до 13.07.2016г. Кандидата
не е изпратил отговор в посочения
срок. Оценителната комисия реши
проектното
предложение
да
отпадне.
Не се допуска до ТФО.
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BG05M2OP0013.002-0171

ПЪРВО ОСНОВНО "Заедно
УЧИЛИЩЕ
училище"
"СВЕТИ ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ"
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BG05M2OP0013.002-0178

Първо
училище
Ботев"

основно Ръка за ръка
"Христо

в Проектното
предложение
се
отхвърля - съгласно т.12 от
Насоките за кандидатстване и
решение на оценителната комисия,
липсва описание на ролята и
участието на партньорите в
осигуряване
устойчивост
на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта за
постигането на реални и трайни
резултати при реализацията на
целите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
дадената процедура.
Не се допуска до ТФО.
Проектното
предложение
се
отхвърля - 1.В проектното
предложение не са посочени
числови стойности на целевата
група. На основание т.15. от
Насоките за кандидатстване по
настоящата операция, най-малко
20% от участниците във всеки
проект трябва да бъдат ученици от
уязвими
семейства
в
неравностойна
ситуация
от
етнически малцинствени групи
или
търсещи/получили
международна
закрила,
застрашени от отпадане от
образователния процес. В този
случай процента не може да бъде
определен.
2. Съгласно т.12 от Насоките за
кандидатстване и решение на
оценителната комисия, липсва
описание на ролята и участието на
партньорите
в
осигуряване
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта за постигането на
реални и трайни резултати при
реализацията на целите за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по дадената
процедура.
Не се допуска до ТФО.
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BG05M2OP0013.002-0181

СОУ
"АЛЕКСАНДЪР
ИВАНОВ-ЧАПАЙ"

ОБРАЗОВАТЕЛН
А ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
ЗА УСПЕШЕН
СТАРТ В
ЖИВОТА

Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките
на
настоящата
процедура кандидатите може да
подадат само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата
крайни
срока
за
кандидатстване.
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BG05M2OP0013.002-0187

СДРУЖЕНИЕ
"РЕГИОНАЛЕН
БИЗНЕС ЦЕНТЪР
ПЛЕВЕН"

изпратено писмо, не е получен
отговор в срок
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BG05M2OP0013.002-0188

Община Кубрат

Заедно успяваме"
- център за
образование и
култура на
етнически
малцинства в
Община Червен
бряг
Обединени
различия интеграция и
толерантност
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BG05M2OP0013.002-0190

Дейност 2 "Преодоляване на
негативни обществени нагласи" е
изцяло с външно възлагане.
Възлагането
на
проучвания,
експертизи и изследвания не
следва да е обособено като отделна
дейност, а да е част от
допустимите дейности. Съгласно
Насоките за кандидатстване „При
описание на дейностите във
формуляра за кандидатстване,
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са част
от описанието за изпълнение на
посочените по-горе дейности.“
Средно
Училището е за Проектното
предложение
се
общообразователно всички
отхвърля - 1. В проектното
училище „Никола
предложение не са посочени
Йонков Вапцаров”
числови стойности на целевата
група. На основание т.15. от
Насоките за кандидатстване по
настоящата операция, най-малко
20% от участниците във всеки
проект трябва да бъдат ученици от
уязвими
семейства
в
неравностойна
ситуация
от
етнически малцинствени групи
или
търсещи/получили
международна
закрила,
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BG05M2OP0013.002-0192

ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
"ХРИСТО БОТЕВ"
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BG05M2OP0013.002-0193

ПРОФЕСИОНАЛН
А ГИМНАЗИЯ ПО
ТРАНСПОРТ И
ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ

застрашени от отпадане от
образователния процес. В този
случай процента не може да бъде
определен.
2. Съгласно т.12 от Насоките за
кандидатстване и решение на
оценителната комисия, липсва
описание на ролята и участието на
партньорите
в
осигуряване
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта за постигането на
реални и трайни резултати при
реализацията на целите за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по дадената
процедура.
Не се допуска до ТФО.
Заедно по пътя Проектното
предложение
се
към успеха
отхвърля - Кандидатът е подал
проектно предложение и във фаза
1 по настоящата операция.
Съгласно т.20 от Насоките за
кандидатстване по настоящата
операция, кандидатите могат да
подават само едно проектно
предложение в рамките на
процедурата.
Не се допуска до ТФО
Различното твори Кандидатът е подал повече от едно
чудеса!!!
проектно предложение в рамките
на
настоящата
конкурсна
процедура - към Първи срок за
кандидатстване
Кадидатът
/ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И
ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, гр.
Омуртаг/ е подал проектно
предложение с № BG05M2OP0013.002-0036. Във връзка с т. 20 от
Насоките за кандидатстване, в
рамките на настоящата процедура
кандидатите може да подадат само
едно проектно предложение и в
съответствие с чл. 11, ал. 4 на ПМС
№ 107/10.05.2014 г., понятието
„процедура“ обхваща и двата
крайни срока за кандидатстване.
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BG05M2OP0013.002-0198

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
"ВЛАДИМИР
ДИМИТРОВ МАЙСТОРА"

Талантливи и
толерантни ще
пътуваме към
знанието
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BG05M2OP0013.002-0199

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
"СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ"

Толерантност
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BG05M2OP0013.002-0200

ОБЩИНА МИЗИЯ

Интеграция и
добро
образование за
децата в община
Мизия

Не е въведен индикатор за
продукт. Съгласно Насоките за
кандидатстване всеки кандидат
задължително трябва да включи в
проектното
си
предложение
основните индикатори за продукт
и резултат по процедурата. Това
изискване
е
условие
за
допустимост
на
проектното
предложение и неспазването му
води до отхвърляне на проекта.
1. Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна дейност
/Дейност 4/. Съгласно Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
при описание на дейностите във
формуляра за кандидатстване,
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са част
от описанието за изпълнение на
посочените по-горе дейности.
2. Няма приложено решение на
общински съвет за приемане на
общинския план за действие, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г.
1. Няма приложено удостоверение
за
актуално
състояние
на
партньора юридическо лице с
нестопанска цел /СДРУЖЕНИЕ
"ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО И
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"/.
Моля
да
се
предостави
удостоверение
за
актуално
състояние съгласно изискванията.
В определения срок не е получен
отговор на писмо на оценителната
комисия от 04.07.2016 г.
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BG05M2OP0013.002-0204

РАЙОН "НОВИ
ИСКЪР"

Възпитание на
деца и юноши към
толерантност и
равнопоставеност
в условията на
мултикултурна
среда
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BG05M2OP0013.002-0205

ОБЩИНА
БРАЦИГОВО

ДЕЦАТА НА
БРАЦИГОВО РАЗЛИЧНИ ПО
ЕТНОС, НО
ЕДНАКВИ ПО
МЕЧТИ
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BG05M2OP0013.002-0206

ПРОФЕСИОНАЛН
А ГИМНАЗИЯ ПО
ХРАНИТЕЛНОВКУСОВИ
ТЕХНОЛОГИИ
"ЛУИ ПАСТЬОР"

Различни, но
заедно
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BG05M2OP0013.002-0210

Средно
общообразователно
училище "Бачо
Киро" град
Павликени

СОУ "Бачо Киро"
- партньор в
успеха

Дейност
5
"Фестивал
на
толерантността" е изцяло с
външно
възлагане.
Съгласно
Насоките
за
кандидатстване
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а са част от
описанието за изпълнение на
допустимите дейности.
Дейности 8, 9 и 10 са изцяло с
външно възлагане.
Съгласно
Насоките
за
кандидатстване
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а са част от
описанието за изпълнение на
допустимите дейности.
изпратено писмо, не е получен
отговор в срок

Няма описание на целевата група
от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
- с. Батак. Не е възможно да се
определи дали най-малко 20 % от
участниците в проекта са ученици
от уязвими семейства/семейства
(маргинализирани)
в
неравностойна
ситуация
от
етнически малцинствени групи
или търсещи или получили
международна закрила, които се
намират или са застрашени от
попадане
в
състояние
на
изключеност от образователния
процес, поради трудности от
културно и езиково естество.
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BG05M2OP0013.002-0212

ГИМНАЗИЯ С
ПРЕПОДАВАНЕ
НА ЧУЖДИ
ЕЗИЦИ "ЕКЗАРХ
ЙОСИФ"
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BG05M2OP0013.002-0213

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ "ИВАН
ВАЗОВ"
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BG05M2OP0013.002-0214

Община Оряхово

Експедиция Река
Бели Ломпътуване от
извора към
корените на една
уникална
цивилизация.
Многообразието
като начин на
живот в търсене
на универсалния
му език
"По-грамотни, поуспешни"

"За мечтите
децата
ни
простор"

изпратено писмо, не е получен
отговор в срок

Кандидатът е подал повече от едно
проектно предложение в рамките
на
настоящата
конкурсна
процедура - към Първи срок за
кандидатстване
Кадидатът
/СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ", гр.
Вършец/ е подал проектно
предложение с № BG05M2OP0013.002-0047. Във връзка с т. 20 от
Насоките за кандидатстване, в
рамките на настоящата процедура
кандидатите може да подадат само
едно проектно предложение и в
съответствие с чл. 11, ал. 4 на ПМС
№ 107/10.05.2014 г., понятието
„процедура“ обхваща и двата
крайни срока за кандидатстване.
на
В проектното предложение не
- е включен един от двата
задължителни
индикатори
–
индикаторът за резултат "Брой
ученици и младежи от етнически
малцинства (включително роми),
интегрирани в образователната
система". Съгласно изискванията,
заложени в т. 7 на Насоките за
кандидатстване, всеки кандидат
задължително трябва да включи в
проектното
си
предложение
основните индикатори за продукт
и резултат по процедурата,
посочени
в
Насоките
за
кандидитстване.
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BG05M2OP0013.002-0215

ОБЩИНА
СВИЩОВ

"ДА УСПЕЕМ
ВСИЧКИ
ЗАЕДНО"
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BG05M2OP0013.002-0216

ОБЩИНА
СТРУМЯНИ

Активни
толерантни

28

ВG05M2OP0013.002-0223

Няма обосновка по същество за
избора на сдружение "Нова
възможност" за партньор. Липсва
каквато и да е информация за
ролята и участието на партньорите
в осигуряването на устойчивост на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта.

и Проектното
предложение
се
отхвърля - въз основа на чл.20,
ал.2 от ПМС № 107 от 10.05.2014
г., оценителната комисия поиска
да се представят допълнително
документи, чието наличие е
задължително
на
етап
кандидатстване по настоящата
операция чрез ИСУН 2020 в срок
от седем работни дни, подписани с
квалифициран електронен подпис
(КЕП) до 13.07.2016г. Кандидата
не е изпратил отговор в посочения
срок. Оценителната комисия реши
проектното
предложение
да
отпадне.
Не се допуска до ТФО.
Професионална
Образованието - В проектното предложение не е
гимназия
по мост
между включено
като
партньор
строителство,
обществото
и юридическо лице с нестопанска
електротехника и бизнеса
цел
за
общественополезна
услуги, гр. Тетевен
дейност. Съгласно изискванията,
поставени в т.12 на Насоките за
кандадатстване, по настоящата
процедура
партньорството
е
задължително
условие
за
кандидатстване, като по всеки
проект
като
кандидат
или
партньор трябва да има поне по
един участник от всяка от групите
допустими
бенефициенти,
посочени
в
Насоките
за
кандидитстване, а именно: •
общини (или райони на общини);
• училища, съгласно Закона за
народната
просвета;
• юридически лица с нестопанска
цел
за
общественополезна
дейност.
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BG05M2OP0013.002-0231

Народно читалище
"Иван Вазов - 2014"

Позн@ние.БГ
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BG05M2OP0013.002-0240

Средно
общообразователно
училище „Иван
Вазов“ гр. Мездра

Толерантност,
подкрепа, успех!"
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BG05M2OP0013.002-0241

СРЕДНО
„Врати към света“
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
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BG05M2OP0013.002-0242

СДРУЖЕНИЕ
"БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО
ММА"

Общият език и
спортът
обединяват и
сприятеляват

По същество няма обосновка за
избора на СНЦ "Образование без
раници" като партньор. Участва
само в дейност 1 Организация и
управление. Липсва каквато и да е
информация за ролята и участието
на партньорите в осигуряването на
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта.
Кандидатът не отговаря за
изпълнението
на
основните
дейности по проекта съгласно
Плана за изпълнение/дейности по
проекта (раздел 7). От проектното
предложение
е
видно,
че
кандидатът не е пряко отговорен за
изпълнението на дейностите по
проекта, а изпълнява ролята на
посредник.
липсва 2-ри индикатор

1. Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна
дейност /Дейност 4/. Съгласно
Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура на подбор
на проекти при описание на
дейностите във формуляра за
кандидатстване, провеждането на
процедура за избор на
изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са
част от описанието за изпълнение
на посочените по-горе дейности.
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BG05M2OP0013.002-0245

Основно училище "
Св. Климент
Охридски ", град
Кърджали

„Различни
празници, еднакви
делници”
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BG05M2OP0013.002-0246

Община Хасково

ПЪСТРО ЕТНО!

1. Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна
дейност /Дейност 6/. Съгласно
Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура на подбор
на проекти при описание на
дейностите във формуляра за
кандидатстване, провеждането на
процедура за избор на
изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са
част от описанието за изпълнение
на посочените по-горе дейности.
2. Автобиографията на
счетоводителя на проекта е с
неясно изображение и не е според
изискванията и в изискания
формат.
Няма коректно описание на
всички участици в проекта.
Предвиждат 5000 души като
публика и непреки участници, но
по същество те не участват
активно в дейности по проекта.
При това не може да се прецени
дали 20 % от участниците в
проекта са ученици от уязвими
семейства/семейства
(маргинализирани) в
неравностойна ситуация от
етнически малцинствени групи
или търсещи или получили
международна закрила, които се
намират или са застрашени от
попадане в състояние на
изключеност от образователния
процес, поради трудности от
културно и езиково естество.
Няма обосновка за избора на
всеки партньор поотделно. Не е
описана е ролята и участието на
партньорите в осигуряването на
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта.

35

BG05M2OP0013.002-0249

ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ

"Богатство на
различията"
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BG05M2OP0013.002-0250

ОБЩИНА
КАЛОЯНОВО

Качествено
образование за
интеграция,
успешна
професионална,
социална и
творческа
реализация.

1. Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна
дейност /Дейност 3/. Съгласно
Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура на подбор
на проекти при описание на
дейностите във формуляра за
кандидатстване, провеждането на
процедура за избор на
изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са
част от описанието за изпълнение
на посочените по-горе дейности.
2. Няма приложен актуален
Общински план за действие, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г. или актуална общинска
програма за образователна
интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства
/одобрен/а от Общинския съвет/.
Създаването и/или приемането
му/й не са част от дейностите по
проекта. 3. Проектното
предложение, както и
приложените документи в Раздел
12 са подписани електронно от
лице, което не е представляващо
Кандидата и няма приложено
Пълномощно за електронно
подписване от съответото лице.
За ръководител и счетоводител на
проекта са предложени
представители на сдружението от
София. Кандидатът не е пряко
отговорен за подготовката,
управлението и изпълнението на
дейностите по проекта, а
изпълнява ролята на посредник.
Не е обоснован изборът на
Сдружение "Карина България" за
партньор. Не е описана ролята и
участието на партньорите в
осигуряването на устойчивост на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта.
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BG05M2OP0013.002-0256

Община Своге

"Училище за
общи мечти"
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BG05M2OP0013.002-0260

ОБЩИНА РУЕН

МНОГО ЛИ
СТРУВА ТОВА ДА ПРОТЕГНЕМ
НА НЯКОЙ
РЪКА"

1. Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна
дейност /Дейност 3/. Съгласно
Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура на подбор
на проекти при описание на
дейностите във формуляра за
кандидатстване, провеждането на
процедура за избор на
изпълнител, изборът на
изпълнител, доставката на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са
част от описанието за изпълнение
на посочените по-горе дейности.
2. Няма приложено решение на
общински съвет за приемане на
общинския план за действие, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г.
Предложените дейности са със
сегрегационен ефект. Включени
са участници само от етнически
малцинства (1771/12). Съгласно
Насоките за кандидатстване
участници може да бъдат и
ученици, които не са
представители на етнически
малцинствени групи, с цел
постигане на интеграционен ефект
от изпълнението на процедурата.
Кандидатът не е пряко отговорен
за подготовката, управлението и
изпълнението на дейностите по
проекта, а изпълнява ролята на
посредник. Партньорът
Сдружение "Толерантност"
съгласно план за изпълнение и
план за външно възлагане ще
отговаря за изпълнение и контрол.
Не е направена обосновка за
избора на партньори: за всичките
14 училища и за сдружение
"Толерантност". Не е описана
ролята и участието на
партньорите в осигуряването на
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта.
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BG05M2OP0013.002-0261

РЕСУРСЕН
ЦЕНТЪР
ЗА
ПОДПОМАГАНЕ
НА
ИНТЕГРИРАНОТО
ОБУЧЕНИЕ
И
ВЪЗПИТАНИЕ НА
ДЕЦА
И
УЧЕНИЦИ
СЪС
СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИВАРНА

„Успешни заедно
– образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства и в
неравностойно
положение”

Съгласно Насоките за
кандидатстване, т. 11 :
"Допустими по настоящата
процедура за подбор на проекти
са следните кандидати:
• общини (или райони на
общини);
• училища, съгласно Закона за
народната просвета;
• юридически лица с нестопанска
цел за общественополезна
дейност".
Ресурсен център за подпомагане
на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със
специални образователни
потребности-Варна не попада в
групата на допустимите
кандидати. Ресурсните центрове
не са училища. Съгласно Чл. 26.
на Закона за народната просвета
/ЗНП/:
"(1) Училищата са:
1. начални - от I до IV клас
включително;
2. прогимназиални - от V до VIII
клас включително;
3. основни - от I до VIII клас
включително;
4. гимназии - от IX до XII клас
включително;
5. профилирани гимназии;
6. средни общообразователни - от
I до XII клас включително;
7. професионални гимназии - от
VIII или IХ клас до ХII клас
включително;
8. професионални-от VII или VIII
клас с продължителност на
обучението до три години, от IХ
клас-с продължителност на
обучението до четири години, и
професионални колежи след
завършено средно образование-с
продължителност на обучението
до две години;
9. спортни;
10. по изкуствата;
11. специални;
12. (новa - ДВ, бр. 41 от 2006 г.)
по културата."
В ПРАВИЛНИК ЗА
ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
НА ИНТЕГРИРАНОТО

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ, Издаден от
Министерството на образованието
и науката, Обн. ДВ. бр.77 от 19
Септември 2006г. , в чл. 2 е
регламентирано, че :
"(1) Ресурсните центрове са
държавни обслужващи звена извънучилищни педагогически
учреждения, в системата на
народната просвета, които се
откриват на територията на всяка
област в страната.
(2) Ресурсните центрове са
юридически лица, второстепенни
разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на
образованието и науката."
Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките на настоящата
процедура кандидатите може да
подадат само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата крайни срока за
кандидатстване.
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НАЧАЛНО
„Равни
УЧИЛИЩЕ "Г. С. възможности
и
РАКОВСКИ"
бъдеще
за
учениците
от
Начално Училище
„Георги
Сава
Раковски“,
гр.
Хасково
чрез
интеграция
в
образованието“
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Основно училище Подай ръка - аз В проектното предложение не е
"Никола
Йонков искам
включен един от двата
Вапцаров" - гр.
задължителни индикатори –
Бобов дол
индикаторът за продукт "Брой
ученици и младежи от етнически
малцинства (включително роми),
участващи в мерки за
образователна интеграция и
реинтеграция". Съгласно
изискванията, заложени в т. 7 на
Насоките за кандидатстване,
всеки кандидат задължително
трябва да включи в проектното си
предложение основните
индикатори за продукт и резултат
по процедурата, посочени в
Насоките.
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ОБЩИНА
ГЪЛЪБОВО
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СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
"НЕОФИТ
РИЛСКИ"
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Заедно по пътя на
толерантността и
приятелството

1. Няма приложена Декларация
Приложение IV на Кандидата.
2. Основният индикатор за
продукт по процедурата не е
посочен в раздел 8 "Индикатори"
на формуляра за кандидатстване и
не е количествено определен.
Съгласно Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
всеки кандидат задължително
трябва да включи в проектното си
предложение основните
индикатори за продукт и резултат
по процедурата.
3. Проектното предложение, както
и приложените документи в
Раздел 12 са подписани
електронно от лице, което не е
представляващо Кандидата и няма
приложено Пълномощно за
електронно подписване от
съответото лице.
изпратено писмо, не е получен
отговор в срок

ОБРАЗОВАТЕЛН
А ИНТЕГРАЦИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И УЧЕНИЦИ
ТЪРСЕЩИ ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДН
А ЗАКРИЛА В
ОБЩИНА
ДОЛНА БАНЯ
СРЕДНО
Заедно, ръка за
Един от партньорите в
ОБЩООБРАЗОВА ръка, за едно по- проектното предложение ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ хубаво бъдеще
СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО
"ХРИСТО БОТЕВ"
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ
"ХРИСТО БОТЕВ" ГРАД
ДЕВИН" - е сдружение с дейност
в частна полза. Това е в
противоречие с т.12 от насоките
за кандидатстване, където като
допустими партньори са посочени
юридически лица с нестопанска
цел за общественополезна
дейност.

45

BG05M2OP0013.002-0301

94 СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
"ДИМИТЪР
СТРАШИМИРОВ"

„Образованието –
сигурност в
бъдеще!”
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192-РО СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
"ХРИСТО БОТЕВ"
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ОБЩИНА
МЕЗДРА

Образователна
интеграция и
шанс за развитие
на децата от 192ро Средно
общообразователн
о училище
"Христо Ботев" с.
Бистрица
Образователна
интеграция на
учениците от
ромската
етническа
общонст в община
Мездра

1. Дейностите за организация и
управление на проекта и
дейностите по информиране и
публичност не са включени като
отделни дейности. Съгласно
Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура на подбор
на проекти проектното
предложение следва да съдържа и
дейности за организация и
управление на проекта и дейности
по информиране и публичност
като отделни дейности.
2. В проекта като кандидат или
партньор няма поне по един
участник от всяка от групите
допустими бенефициенти. Няма
партньор община.
3. Няма приложени актуални
Общински план за действие, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г. или общинска програма за
образователна интеграция на
децата и учениците от
етническите малцинства
(одобрен/а от Общинския съвет в
случаите, когато създаването
и/или приемането му/й не е част
от дейностите по проекта).
изпратено писмо, не е получен
отговор в срок

изпратено писмо, не е получен
отговор в срок

48

BG05M2OP0013.002-0307

СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НЕ
СЪМ Подадено е второ проектно
РАЗЛИЧЕН
- предложение. Съгласно т. 20 от
НЕКА
СМЕ Насоките за кандидатстване „В
ЗАЕДНО
рамките на настоящата
процедура кандидатите може да
подадат само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата крайни срока за
кандидатстване.
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СДРУЖЕНИЕ
"СВЯТ ЗА
ВСИЧКИ" Хасково

" Животът ни днес
и бъдещето утре "

50

BG05M2OP0013.002-0318

ОБЩИНА
БАЛЧИК

Интеграция и
адаптация за
учениците от
малцинствата в
община Балчик
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Фондация "С.Е.Г.А.
- Старт за
ефективни
граждански
алтернативи"

Път към успех"

Не е въведен индикатор за
резултат. Съгласно Насоките за
кандидатстване всеки кандидат
задължително трябва да включи в
проектното
си
предложение
основните индикатори за продукт
и резултат по процедурата. Това
изискване
е
условие
за
допустимост
на
проектното
предложение и неспазването му
води до отхвърляне на проекта.
Дейност 6 е изцяло с външно
възлагане и е недопустима, защото
не е част от изпълнението на
допустимите дейности съгласно
Насоките за кандидатстване.

1. Не е попълнен раздел 10 "План
за
външно
възлагане"
на
формуляра за кандидатстване.
Моля за пояснителна информация
относно това дали кандидатът
предвижда
провеждане
на
процедури
за
избор
на
изпълнители по проект №
BG05M2OP001-3.002-0325.
2.
Декларация Приложение VI не е
подписана от всички лица
представляващи
Кандидата
/Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за
ефективни
граждански
алтернативи"/
и
Партньора
/Фондация
Помощ
за
благотворителността в България/.
Моля да се предостави нова
Декларация
Приложение
VI
съгласно
изискванията.
В
определения срок не е получен
отговор на писмо на оценителната

комисия от 04.07.2016 г. В
определения срок не е получен
отговор на писмо на оценителната
комисия от 04.07.2016 г.

52

BG05M2OP0013.002-0329
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BG05M2OP0013.002-0333
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Сдружение
Образoвателна
партньорът е в частна полза
„ЕКОРЕСУРС
И интеграция
и
ИНТЕГРАЦИЯ“
социализация на
деца и ученици от
различни етноси с
цел обогатяване на
екологичната
култура в община
Харманли, област
Хаксово
Община
"Ръка за ръка"
Подадено е второ проектно
Момчилград
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките
на
настоящата
процедура кандидатите може да
подадат само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата
крайни
срока
за
кандидатстване.
ОБЩИНА ПЕРНИК Заедно в училище
- застъпничество и
образователна
интеграция
на
децата
от
ромското
етническо
малцинство в гр.
Перник
ОСНОВНО
"Обучението по
УЧИЛИЩЕ
български език и
"ХРИСТО
литература като
СМИРНЕНСКИ"
ключова роля за
интегриране
на
учениците
в
двуезична среда

един от партньорите "Синдикат на
учителите "- е сдружение с иделна
цел

Проектното
предложение
се
отхвърля - 1. В проектното
предложение не са заложени в
съответствие
с
Раздел
13
„Дейности,
допустими
за
финансиране“ от Насоките за
кандидатстване,
като
задължителни, дейностите
за
"Организация и управление на
проекта"
и
дейности
по
"Информиране и публичност".
2. В съответствие с Раздел 13
„Дейности,
допустими
за
финансиране“ от Насоките за
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ОБЩИНА
РАКИТОВО

Образователна
интеграция в
община Ракитово

кандидатстване по настоящата
операция,
дейностите
по
"Доставка
на
канцеларски,
дидактични материали, награден
фонд. Оборудване и обзавеждане"
не бива да са обособени като
самостоятелни, а да бъдат част от
описанието за изпълнение на
останалите дейности в проектното
предложение.
3.
Представените дейности и
тяхното описание в проектното
предложение не дават представа за
постигане на всяка една от
Стратегическите цели, определени
в Стратегията за образователна
интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства 20152020 г.
4. В проектното предложение не са
посочени числови стойности на
целевата група. На основание т.15.
от Насоките за кандидатстване по
настоящата операция, най-малко
20% от участниците във всеки
проект трябва да бъдат ученици от
уязвими
семейства
в
неравностойна
ситуация
от
етнически малцинствени групи
или
търсещи/получили
международна
закрила,
застрашени от отпадане от
образователния процес. В този
случай процента не може да бъде
определен.
5. Съгласно т.12 от Насоките за
кандидатстване и решение на
оценителната комисия, липсва
описание на ролята и участието на
партньорите
в
осигуряване
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта за постигането на
реални и трайни резултати при
реализацията на целите за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по дадената
процедура.
Не се допуска до ТФО.
Дейности 6, 7 и 9 са изцяло с
външно възлагане и не са част от
изпълнението на допустимите
дейности съгласно Насоките за
кандидатстване.
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Народно читалище
"Вещина"

Младежки кино
работилници за
толерантност "У
дома" (Проект "У
дома")

Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките на настоящата процедура
кандидатите може да подадат
само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата крайни срока за
кандидатстване.
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ОБЩИНА ДОЛНИ Децата на Община
ДЪБНИК
Долни
Дъбник
учат и творят
заедно

Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките на настоящата
процедура кандидатите може да
подадат само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата крайни срока за
кандидатстване.
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Сдружение
"Бъдеще за
Северозападна
България - БЗСЗБ"

ОДИТ Образователна
Дейност за
Интеграця и
Толерантност
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ФОНДАЦИЯ
"ПЕРСПЕКТИВИ"

Да се учим и
опознаваме заедно
от всички етноси
за да се уважаваме
взаимно

1. В проекта като Кандидат е
посочено юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване
на дейност в частна полза
/Сдружение
"Бъдеще
за
Северозападна
България
БЗСЗБ"/. Съгласно текста от
Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура на подбор
на проекти "Допустими по
настоящата мярка са само ЮЛНЦ
за
осъществяване
на
общественополезна
дейност,
недопустими са юридически лица
за осъществяване на дейност в
частна полза."
Няма проучване за целевата група
в училищата партньори. Според
общинските планове за интеграция
на ромите на община Сандански и
община Разлог процентът на
етническите малцинства в тези
общини не е голям. Кандидатът и
единият партньор (Виртуален
свят) са от друго населено място,
което води до необосновано
високи разходи в раздел 4 на
бюджета,
не
са
спазени
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19-ТО СРЕДНО
ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН
ПЕЛИН" ПРОФИЛИРАНО
ОБУЧЕНИЕ

Цветна плетеница
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Педагогическо
сдружение
Креатив"

63

BG05M2OP0013.002-0362

Основно училище
"Доктор Петър
Берон", гр.Ямбол,
община Ямбол,
област Ямбол

Образователна
интеграция на 462
ученици от
етнически
малцинства от
община Хасково
Пътеки към
знанието
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СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВА
ТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ"ВАСИ
Л ЛЕВСКИ"
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Професионална
гимназия по
облекло и дизайн
"Евридика"

Образователна
интеграция на
ученици от
етнически
малцинства в
СОУ " Васил
Левски" гр. Роман
Подкрепа на
ученици от
етническите
малцинства за
продължаване на
образованието в
гимназиален етап,
успешно
завършване на
средното
образование и
реализиране на
пазара на труда.

принципите за икономичност,
ефикасност и ефективност. Не е
описана е ролята и участието на
партньорите в осигуряването на
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта
Дейности 4, 5 и 6 са изцяло с
външно възлагане, а не са част от
изпълнението на допустимите
дейности съгласно изискванията
на Насоките за кандидатстване.
Няма обосновка по същество за
избора на фондация Електронно
училище
в
България
като
партньор. Предложените дейности
са различни от дейността на
фондацията. Не е описана е ролята
и участието на партньорите в
осигуряването на устойчивост на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта.
Дейност 2 Лятно училище е с
външно възлагане, а не е част от
изпълнението на допустимите
дейности съгласно Насоките за
кандидатстване. По същество няма
програма на лятното училище.
липсва 1-ви индикатор

Няма община-партньор.

липсва 1-ви индикатор
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ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ
"МИТРОПОЛИТ
АВКСЕНТИЙ
ВЕЛЕШКИ"

Приятелство,
творчество,
знание - защото
сме единни

Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките
на
настоящата
процедура кандидатите може да
подадат само едно проектно
предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата
крайни
срока
за
кандидатстване.
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СДРУЖЕНИЕ
"ПОЛИТОЛОГИЧЕ
Н ЦЕНТЪР"

Интеграцията в
училище е шанс за
успех
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Фондация ОПРЕ
РОМА

Интензивна
извънучилищна
работа с найбедните деца от
кв. Факултета за
успешното им
интегриране в
училище
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СДРУЖЕНИЕ
"СЪЮЗ ЗА
БЪЛГАРИЯ"
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ПРОФЕСИОНАЛН
А ГИМНАЗИЯ ПО
ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ
И
СТРОИТЕЛСТВО

Съвременна
образователна
интеграция на
ученици от
Община
Стамболийски
Заедно в
многообразието

Дейност 4 и Дейност 5 са с външно
възлагане, а не са част от
изпълнението на допустимите
дейности съгласно Насоките за
кандидатстване. По същество
липсва обосновка за избора на
училището-партньор.
Не
е
направено предварително
1. Не е попълнен раздел 10 "План
за
външно
възлагане"
на
формуляра за кандидатстване.
2. Приложената автобиография на
координатора
на
проекта
/Цветелина Стоянова/ е с непълно
съдържание.
3. Основният индикатор за
продукт по процедурата не е
посочен в раздел 8 "Индикатори"
на формуляра за кандидатстване и
не е количествено определен.
Съгласно
Насоките
за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
всеки кандидат задължително
трябва да включи в проектното си
предложение
основните
индикатори за продукт и резултат
по процедурата.
Не е описано как ще се получи
интеграционен ефект. Не е
посочен брой участници, които не
са от етнически малцинства. По
същество няма обосновка за
избора на училищата-партньори.
Не е направена обосновка за
избора на сдружение от далечен за
кандидата регион. Не е описана е
ролята и участието на партньорите
в осигуряването на устойчивост на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта
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BG05M2OP0013.002-0383

Сдружение
“Надежда-ЦРД”

Образователна
интеграция за
ученици от
етическите
малцинства от
Район Надежда
Образователна
интеграция на
учениците от
етническите
малцинства в
община Рила
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BG05M2OP0013.002-0385

ОБЩИНА РИЛА

73

BG05M2OP0013.002-0386

ОБЩИНА
ГУЛЯНЦИ

Образователна
интеграция на
учениците от
етническите
малцинства в
община Гулянци
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BG05M2OP0013.002-0387

ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "СВ.
СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ", с.
Глухар, общ.
Кърджали

МОЯТ СВЯТ Е И
ТВОЙ - НАШИЯТ
СВЯТ
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BG05M2OP0013.002-0388

СДРУЖЕНИЕ
"БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО
БОКС"

ОБРАЗОВАТЕЛН
А ИНТЕГРАЦИЯ
ЧРЕЗ СПОРТ, НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА В
ПАЗАРДЖИШКИ
Я РЕГИОН“

изпратено писмо, не е получен
отговор в срок

1. Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна дейност
/Дейност 4/. Съгласно Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
при описание на дейностите във
формуляра за кандидатстване,
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са част
от описанието за изпълнение на
посочените по-горе дейности.
Проектното
предложение
с
отхвърля - Кандидата е подал
проектно предложение и по фаза 1
на настоящата операция. Съгласно
т.20
от
Насоките
за
кандидатстване по настоящата
операция, кандидатите могат да
подават само едно проектно
предложение в рамките на
процедурата.
Не се допуска до ТФО.
Сдружение нац.асоциация "Зелен
свят" - в часна полза

1.Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна дейност
/Дейност 6/. Съгласно Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
при описание на дейностите във
формуляра за кандидатстване,
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
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BG05M2OP0013.002-0389

ОБЩИНА АВРЕН

77

BG05M2OP0013.002-0391

ОУ "Неофит
Рилски"

Механизъм за
взаимодействие
при прилагане на
приобщаващи
образователни
политики в
община Аврен
Иновативни
модели за
образователна
интеграция на
учениците от
етнически
малцинства на
община Велико
Търново

изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са част
от описанието за изпълнение на
посочените по-горе дейности.
2. Няма приложени Общински
план за действие, в съответствие с
Националната
стратегия
на
Република
България
за
интегриране на ромите 2012-2020
г. или общинска програма за
образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства
/одобрен/а
от
Общинския съвет/. Създаването
и/или приемането му/й не са част
от дейностите по проекта.
Не са спазени изискванията за
начина на кандидатстване чрез
ИСУН 2020.

1.Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна дейност
/Дейност 5/. Съгласно Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
при описание на дейностите във
формуляра за кандидатстване,
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са част
от описанието за изпълнение на
посочените по-горе дейности.
2. Няма приложено решение на
общински съвет за приемане на
общинския план за действие, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г.
3. След проверка на задълженията
въз основа на неизпълнение на
договори за предоставяне на
финансови средства по други
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BG05M2OP0013.002-0394

ФОНДАЦИЯ
"НАЦИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА ОБУЧЕНИЕ И
БИЗНЕС"

Знанието и
умението - мост за
социална промяна
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BG05M2OP0013.002-0395

ПРОФЕСИОНАЛН
А ГИМНАЗИЯ ПО
ХИМИЧНИ И
ХРАНИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ

По нов път
заедно!
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BG05M2OP0013.002-0396

ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ

Бъдеще, развитие,
активност,
възпитание и
образование
(БРАВО) на
община Дългопол

процедури за финансиране по
оперативни
програми,
финансирани със средства от
Европейския социален фонд, беше
установено, че Община Велико
Търново /партньор по проекта/ има
такива задължения.
1. Кандидатът е подал повече от
едно проектно предложение в
рамките на настоящата конкурсна
процедура - към Първи срок за
кандидатстване
Кадидатът
/ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ
И БИЗНЕС", гр. София/ е подал
проектно предложение с №
BG05M2OP001-3.002-0129. Във
връзка с т. 20 от Насоките за
кандидатстване, в рамките на
настоящата
процедура
кандидатите може да подадат само
едно проектно предложение и в
съответствие с чл. 11, ал. 4 на ПМС
№ 107/10.05.2014 г., понятието
„процедура“ обхваща и двата
крайни срока за кандидатстване.
Не са спазени изискванията за
начина на кандидатстване чрез
ИСУН 2020.

1.Провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
са обособени като отделна дейност
/Дейност 4/. Съгласно Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура на подбор на проекти
при описание на дейностите във
формуляра за кандидатстване,
провеждането на процедура за
избор на изпълнител, изборът на
изпълнител,
доставката
на
закупеното по проекта оборудване
и т.н. не следва да са обособени
като отделни дейности, а да са част
от описанието за изпълнение на
посочените по-горе дейности.
2. Няма приложени автобиографии
на
експерта
образователни
дейности /Цвета Костова/ и на

техническия сътрудник /Милена
Калчева/.
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BG05M2OP0013.002-0398

РОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ТУРИЗЪМ И
ХРАНИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ
"НИКОЛА
СТОЙЧЕВ"

Заедно

1. Моля, да се предоставят нови
Декларации Приложение II на
Кандидата /ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
"НИКОЛА СТОЙЧЕВ", гр. Разлог/
и партньора /Община Разлог/ с
актуален срок на деклариране към
момента на кандидатстване. 2.
Моля, да се предоставят нови
Декларация Приложение IV и V на
Кандидата-ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
"НИКОЛА СТОЙЧЕВ", гр. Разлог
с актуален срок на деклариране
към момента на кандидатстване. 3.
Моля, да се предостави нова
Декларация Приложение VI между
Кандидата /ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
"НИКОЛА СТОЙЧЕВ", гр. Разлог/
и партньорите /Община Разлог и
Сдружение за "Международни
инициативи и сътрудничество"/ с
актуален срок на деклариране към
момента
на
кандидатстване,
попълнена и подписана от всички
представляващи Кандидата и
партньорите
и
съгласно
изискванията. 4. Няма приложено
решение на общински съвет за
приемане на общинския план, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г. Моля да се предостави
решение на общинския съвет за
приемане на общинския план, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020
г.
или
пояснителна
информация в случай, че е в ход
процедура за приемането му. 5.
Декларации Приложение III и VII
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BG05M2OP0013.002-0400

СДРУЖЕНИЕ
"ОБРАЗОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИИ,ОБ
ЩЕСТВО-ОТО"
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BG05M2OP0013.002-0401
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BG05M2OP0013.002-0406

БЪЛГАРСКА
СПОРТНА
ФЕДЕРАЦИЯ ЗА
ДЕЦА ЛИШЕНИ
ОТ РОДИТЕЛСКИ
ГРИЖИ
Фондация
„ОБЩЕСТВО И
ЗДРАВЕ”

не са попълнени и подписани от
всички представляващи Партньора
/Сдружение за "Международни
инициативи и сътрудничество"/.
Моля, да се предоставят нови
Декларации Приложение III и VII
съгласно
изискванията.
В
определения срок не е получен
отговор на писмо на оценителната
комисия от 04.07.2016 г.
Подкрепа за
Проектното
предложение
се
успешна социална отхвърля
1.Кандидата
и
адаптация на
партньорите,
декларират,
че
уязвими лица
осъществяват дейност само от
икономическихарактер, което е в
разрез на посочените условия по
т.16
от
Насоките
за
кандидатстване по настоящата
схема за финансиране на разходи,
свързани
с
неикономически
дейности, в съответствие с
общинска
програма
за
интеграционна политика на децата
и учениците от етническите
малцинства.
2. Съгласно т.12 от Насоките за
кандидатстване и решение на
оценителната комисия, липсва
описание на ролята и участието на
партньорите
в
осигуряване
устойчивост на дейностите и/или
финансирането след приключване
на проекта за постигането на
реални и трайни резултати при
реализацията на целите за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по дадената
процедура.
Не се допуска до ТФО.
ОТВОРЕНО
Не са спазени изискванията за
СЪРЦЕ /СПОРТ И начина на кандидатстване чрез
ИЗКУСТВА ЗА
ИСУН 2020.
ТОЛЕРАНТНА
МЛАДЕЖ
Заедно в училище
- Образователна
интеграция и
успешна
социализация на
учениците от
етническите
малцинства в село

в регистъра за НПО в обществена
полза не фигурира Фондация "
Общество и здраве"

Горно Драглище,
Община Разлог

85

BG05M2OP0013.002-0407

ПОМОЩНО
УЧИЛИЩЕ
"ДРАГАН
МАНЧОВ"

Всички заедно в
училище без
разлика от етнос
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BG05M2OP0013.002-0411

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
"ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО
МИРОВЯНЕ-1919"

ИНТЕГРАЦИОНЕ
Н МОСТ
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BG05M2OP0013.002-0415

ФОНДАЦИЯ
"ПОДАРИ
УСМИВКА"

Децата на
Меричлери заедно на
училище
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BG05M2OP0013.002-0416

ОБЩИНА
ДУЛОВО

Община Дулово територия за
прилагане на
успешни
интеграционни
политики

Проектното
предложение
се
отхвърля - съгласно т.12 от
Насоките за кандидатстване и
решение на оценителната комисия,
липсва описание на ролята и
участието на партньорите в
осигуряване
устойчивост
на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта за
постигането на реални и трайни
резултати при реализацията на
целите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
дадената процедура.
Не се допуска до ТФО.
Проектното
предложение
се
отхвърля - съгласно т.12 от
Насоките за кандидатстване и
решение на оценителната комисия,
липсва описание на ролята и
участието на партньорите в
осигуряване
устойчивост
на
дейностите и/или финансирането
след приключване на проекта за
постигането на реални и трайни
резултати при реализацията на
целите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
дадената процедура.
Не се допуска до ТФО.Не се
допуска до ТФО.
Проектното
предложение
се
отхвърля
Проектното
предложение е подадено извън
посочения срок за кандидатстване
и съгласно т.25 от Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура, не подлежи на
разглеждане.
Не се допуска до ТФО.
Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките на настоящата процедура
кандидатите може да подадат само
едно проектно предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,

понятието „процедура“ обхваща и
двата
крайни
срока
за
кандидатстване.
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Сдружение "
Христо Райков"

" НЕКА БЪДЕМ
ПРИЯТЕЛИ "
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Фондация "Гъливер
клиринг хауз"

Програма за
подкрепа на деца
и семейства от
Главевата махала
в кв. Факултета в
София за
културнообразователна
интерграция и
превенция на
отпадането от
училище
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BG05M2OP0013.002-0419

ПРОФЕСИОНАЛН
А ГИМНАЗИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО

Ефективна
образователна
интеграция, чрез
подобряване на
училищната среда

Проектното
предложение
се
отхвърля
Проектното
предложение е подадено извън
посочения срок за кандидатстване
и съгласно т.25 от Насоките за
кандидатстване по настоящата
процедура, не подлежи на
разглеждане.
Не се допуска до ТФО.
1. Не е попълнен раздел 10 "План
за
външно
възлагане"
на
формуляра за кандидатстване.
2. Няма дейност "Информиране и
публичност".
3. Недопустима целева група деца от 3-годишна възраст.
4. Няма предвиден счетоводител
по проекта.
5. Няма приложена Декларация
Приложение II от единия партньор
/Район
Красна
поляна/
и
приложената
Декларация
Приложение II от Столична
община
е
подписана
от
пълномощник.
6. Декларация Приложение VI не е
подписана от кмета на Столична
община, а от пълномощник.
7. Декларации Приложение III, IV,
V, VI и VII не са попълнени и
подпечатани
от
всички,
представляващи Кандидата.
8. Няма приложено решение на
общински съвет за приемане на
плана на Район Красна поляна, в
съответствие с Националната
стратегия на Република България
за интегриране на ромите 20122020 г.
9. Приложените документи в
раздел 12 "Прикачени електронно
подписани
документи"
на
формуляра за кандидатстване са
приложени само в pdf-вариант.
Подадено е второ проектно
предложение. Съгласно т. 20 от
Насоките за кандидатстване „В
рамките на настоящата процедура

и развитие на
професионалното
обучение на
учениците от
етническите
малцинства в
Професионална
гимназия по
строителство - гр.
Казанлък"

кандидатите може да подадат само
едно проектно предложение“.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 на
ПМС № 107/10.05.2014 г.,
понятието „процедура“ обхваща и
двата
крайни
срока
за
кандидатстване.

