
 

Изх. № 20-08-00-046/05.08.2021 г. 

ДО  

КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ, 

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. 

за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца 

и ученици от етническите малцинства. 

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и 

училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и 

специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен 

център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и 

общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически 

лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. Информацията е  

публикувана на електронната страница на Центъра: 

http://coiduem.mon.bg  

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2021 г., 17:30 ч. 

В качество Ви на допустими кандидати по конкурсната процедура, Ви 

информираме, че в периода 16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. ЦОИДУЕМ ще организира 

разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна 

информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, 

желаещи да се включат в ZOOM-срещи, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg 
 

Моля, във връзка с по–ефективният достъп за кандидатстване по конкурсната 

процедура да ни съдействате по отношение на разпространението на информацията 

чрез публикуване на Вашите интернет – страници, при възможност чрез изградена 

връзка, която да препраща към нашия сайт, както и да разпространите информацията до 

общинските детски градини, училища, Центрове за подкрепа за личностно развитие, 

находящи се територията на Вашата община. 

Приложения: съгласно текста 
 

Благодаря предварително за съдействието! 

 

 

С уважение, 

X
Лало Каменов

Директор

 

Относно:  Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.20-2021 

 

Център за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства 
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