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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящият план за действие на община  Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2021-2023) е неразделна част от Областната стратегия на Пловдив област в изпълне-

ние на настоящата Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030). 

Стратегията използва целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, който се прилага в рамките на по-конкретната 

стратегия за борба с бедността и не изключва предоставянето на подкрепа на лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в 

сходна на ромите ситуация.  

Планът за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение отчита си-

туацията на тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка. Той е съобразен с изискванията на нормативните акто-

ве, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им, като се основава на при-

оритетите, насоките и политиката на държавата в тази област. 

  

 

ЦЕЛИ 

 

Създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите, чрез осигуряване на достъп до права, стоки и услуги, 

участие във всички сфери на обществения живот при спазване принципите на върховенство на закона и недискриминация. 
Цялостното изпълнение на Плана е насочено към: 

 Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа; 

 Подобрено качество на образование и редовна посещаемост на учебните занятия с цел по-добра социална интеграция и реализация в бъдеще; 

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; 

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение. 

 Подобряване благосъстоянието на тези групи и намаляването им в бъдеще. 

 

ПРИНЦИПИ 

 

В Плана за действие на община Калояново са вложени следните принципи: 

- пълнота и цялостност – обхващане на всички проблеми и потребности на маргинализираните групи в съответната община и предлагане на 

взаимообвързани мерки за интервенция; 
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- съпричастност и разбиране на избраните приоритети и йерархията на целите в областта и във общината; 

- конкретност и измеримост - прилагане на ясна вътрешна логика и структурираност на програмната интервенция; 

- адекватност – съответствие на конкретните потребности на общината и общността и на финансовите възможности и ресурси – налични и 

планирани; 

- прозрачност - гарантиране на участието на максимално широк кръг заинтересовани страни и отчитане на нагласите и мнението на целевите 

групи; 

- равнопоставеност на всички участници в процеса; 

- усещане за собственост – припознаване на стратегията като собствен продукт, осмисляне и приемане на отговорността за изпълнението й на 

всички нива, ангажирани в изпълнението. 

За постигане на напредък в рамките на периода 2021-2023 се залагат и следните водещи принципи на Стратегията: 

- превантивност на мерките – предприемане на действия за отстраняване и намаляване на причините за риск от неравнопоставеност и социал-

но изключване; 

- ефикасност, кохерентност и ефективност – кохерентност между рамката на ЕС и други политики, инструменти за финансиране и правни ин-

струменти на ЕС (Европа 2020, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), антидискриминационно законодателство, разширява-

не). Реализиране на цели и мерки за постигане на напредък към целите за равенство, приобщаване и участие на ромите; 

- допълняемост – допълване с други стратегически документи и национални програми; 

- партньорство – поставяне на общи цели, приемане на съгласувани подходи за работа, споделяне на информация и опит между всички заин-

тересовани страни; 

- недопускане на дискриминация - пълноценно и активно участие на всички в обществения живот; 

- включване на лица от маргинализираните групи в дейностите по промяна на условията и начина на живот с постепенно нарастване на тяхна-

та ангажираност до пълно обхващане на всички жители в съответното населено място; 

- иновативност в прилагане на нови подходи в политиките за равенство и приобщаване. 

Водещи при изпълнението на Стратегията са също така и Десетте общи основни принципа за включване на ромите, приети от Съвета на 

Европейския съюз на 8.06.2009 г.: 

1) Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики. 

2) Изрична, ясно определена, но не изключителна насоченост. 

3) Междукултурен подход. 

4) Приобщаване към мнозинството. 

5) Осъзнаване на измерението за равенството между половете. 

6) Трансфер на основани на фактите политики. 

7) Използване на инструменти на ЕС. 

8) Участие на регионалните и местните власти. 

9) Участие на гражданското общество. 

10) Активно участие на ромите. 
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Тези принципи са базата при формулирането, изпълнението, наблюдението и оценката на приобщаващи политики за ромите. Те насърчават 

провеждането на надграждащи, конструктивни, прагматични и недискриминационни политики, подхода на утвърдителните мерки, междукултурния 

подход, като не изключват прилагането им към други граждани в уязвимо положение. Вземат предвид потребностите и положението на ромските 

жени. 

Принципите се отнасят до ключови фактори за успех като трансфер на доказано добри практики, използване на инструментите (законодател-

ни, финансови и координационни) на Общността, участие на регионалните и местните власти, въвличане на гражданското общество и активното 

участие на ромите. 

Постигането на справедливост и приобщаване изисква повишено използване и по-добро насочване на ресурсите, както и участието и парт-

ньорството на ромските общности, всички държавни нива, сектори и заинтересовани страни. 

 

 

ХОРИЗОНТАЛНИ И СЕКТОРНИ ЦЕЛИ 

 

Хоризонтални цели: 

Политиките за приобщаване на ромите представляват неразделна част от общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на 

българския народ. За тяхното постигане ще допринесат взаимно подсилващи се хоризонтални цели – равенство, приобщаване и участие: 

1. Ефективно равенство: борба за предотвратяване на прояви на антиромски нагласи и дискриминация срещу ромите като цяло. 

2. Социално-икономическо приобщаване: намаляване на бедността и социалното изключване и премахване на социално-икономическите раз-

личия между ромите и останалата част от българското общество. 

3. Значително участие: насърчаване на участието, чрез овластяване, сътрудничество и доверие. 

 

Секторни цели: 

Четири секторни цели подчертават продължаващото значение на четирите области на политиката, заложени в Стратегията. По отношение на 

образованието, заетостта, здравеопазването, жилищните условия, както и основни услуги, както и трите хоризонтални цели (осигуряване на реална 

равнопоставеност, социално-икономическо приобщаване и участие на ромите) са от значение: 

• Повишаване на ефективния достъп до качествено приобщаващо образование;  

• Повишаване на ефективния достъп до качествена и устойчива заетост;  

• Подобряване на здравния статус на ромите и увеличаване на ефективния достъп до качествени здравни и социални услуги; 

• Повишаване на ефективния достъп до адекватни десегрегирани жилища и основни услуги. 
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ПОДХОДИ 

 

За приобщаващите политики е необходима комбинация от целенасочени и основни подходи. Стратегията следва подход, основан на разра-

ботване на общи политики(мейнстрийм) с прилагане на целеви мерки по сектори, особено на местно ниво. Целевият подход е предназначен да ком-

пенсира неравенствата. 

Дейностите по отделните приоритетни направления ще бъдат изпълнявани чрез взаимна допълняемост на следните подходи: 

• Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на неравнопоставеност във всички обществени сектори; утвържда-

ване на позитивни обществени нагласи към ромската общност; 

• Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в ромската общност, които нарушават правата на жените и 

децата; 

• Насърчаване на участието и партньорството на всички заинтересовани страни; 

• Интегриран подход за териториално развитие, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ре-

сурси по различни приоритети, основани на местните специфики и нужди и ангажираност на всички заинтересовани страни в посрещането на спе-

цифичните местни предизвикателства; 

• Диференциране на подходите, методите и средствата за осъществяване на политиките за приобщаване, съобразно особеностите на социал-

ните и демографски подгрупи сред ромската общност. 

 

Освен залегналите в Стратегията подходи, Планът за действие включва и следните подходи:  

- Задължителното участие на общностите, за които са предназначени мерките; 

- Отвореност на процеса, позволяващ привличане на допълнителни специалисти и включване на нови заинтересовани лица;  

- Отвореност на документа – възможност за периодично актуализиране; 

- Осъществяване на сътрудничество в процеса на планиране; 

- Оценяване на конкретни проблеми  - подхожда се конкретно към всеки отделен проблем; 

- Интегриран подход към областната стратегия - интегрираният подход дава възможност да се намерят решения и на проблеми, които не ви-

наги са по възможностите на отделната община. Областната стратегия не е механичен сбор от информация и статистика, а основната й цел е да отра-

зява комплексно потребностите на целевите групи, икономическата целесъобразност и финансовите възможности на всички участници в процеса; 

- Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики и опит. В процеса на планиране се осъществява преглед на съществуващите 

стратегически документи на общинско и областно ниво, които съответстват на приоритетите в Стратегията; 

- Иновативност и гъвкавост. Участниците трябва да планират гъвкаво, а резултатите да имат устойчивост; 

- Залагане на измерими индикатори, които да отчитат изпълнението на дадената мярка. 

 

ОБЩИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ЕКИП 
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Общинският оперативен екип включва: 

- Кмета на общината; 

- Секретаря на общината:  

- Председателят на Общинския съвет; 

- Заместник-кметът на общината е общински координатор. Той изготвя областната стратегия, представлява Общината в Областния операти-

вен екип, информира кмета на общината, Общинския съвет и другите отдели в Общинската администрация за хода на областното планиране; 

- Представители от общината отговарящи за образование, здравеопазване, жилищна среда и инфраструктура, култура;  

- Представители от: Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда", Местна комисия за борба с противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни; служители на МВР (детска педагогическа стая);  

- Представители от общностите, за които са предназначени мерките; Дирекция СП гр. Хисаря ИРМ-Калояново; Дирекция БТ- Марица, клон 

Калояново; лични лекари, обслужващи населението на община Калояново; ДГ и ОУ на територията на община Калояново;  

- Представители на ромската общност. 

 

 

ІI. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 
1.Актуално състояние на ромската общност 

Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България: 

 

Население по етнически и възрастови групи към 01.02.2011 г. по данни на НСИ(през 2021 г. предстои ново преброяване)                                                                                                                  
Таблица 1                          

            
Община Етническа група 

Възрастови групи 

Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50 -59 60-69 70-79 80 + 

КАЛОЯНОВО 

Българска 10369 535 768 928 1007 1240 1495 1730 1834 832 

Турска 549 96 90 82 109 53 69 32 14 4 

Ромска 742 169 145 150 101 86 48 30 11 2 

Друга 15 0 1 1 4 1 3 1 4 0 

Не се самоопределя 23 19 0 1 1 1 1 0 0 0 

Общо 11698 819 1004 1162 1222 1381 1616 1793 1863 838 
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Като непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 742 български граждани самоопределили се от ромски произход и други в 

уязвимо социално -  икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

 

Данни за населението по настоящ адрес и  възраст: ГРАО, община Калояново, към дата 01.02.2017 г. 

Таблица 2 

Настоящ адрес – 

населено място 
общо мъже жени < 7г. 7-13г. 14-17г. 

18-59г. 

жени 

18-62г. 

мъже 

>60г. 

жени 

>63г. 

мъже 

с. Бегово 644 338 326 38 43 26 176 224 95 62 

с. Главатар 189 82 107 3 7 4 46 52 54 23 

с. Горна Махала 313 148 1165 9 5 2 49 85 106 57 

с. Долна Махала 368 189 179 19 37 17 78 99 74 44 

с. Дуванлии 563 289 274 29 33 24 145 165 97 70 

с. Дълго Поле 1947 962 985 131 114 82 475 575 356 214 

с. Житница 1461 745 716 76 74 33 387 470 254 167 

с. Иван Вазово 295 151 144 10 11 3 55 91 73 52 

с. Калояново 2555 1249 1306 177 157 96 645 754 455 271 

с. Отец Паисиево 225 118 107 1 6 1 25 59 80 53 

с. Песнопой 493 261 232 7 13 5 85 135 138 110 

с. Ръжево 324 157 167 14 13 5 64 72 88 68 

с. Ръжево Конаре 1349 672 736 60 58 44 292 370 363 221 

с. Сухозем 231 122 109 3 5 4 41 77 62 39 

с. Черноземен 419 213 201 14 7 7 81 127 108 75 

Общо 11661 5795 5866 600 581 368 2664 3397 2490 1561 

 

          Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ром-

ски произход и други в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.. Интегриран териториален подход, при 

който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особе-

ности и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място. 

Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране на база регламентирани периодични анализи. 

 

Приоритети на Плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в съответствие с Национална стра-

тегия на Република България за интеграция на ромите (НСРБИР): 

 

- образование и обучение; 
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- здравеопазване; 

- жилищни условия; 

- заетост; 

- върховенство на закона и недискриминация; 

- култура и медии. 

 

1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ 

 

         На територията на община Калояново функционират 4 основни и едно обединено училище и 8 детски градини. Сградният фонд на учебните 

заведения включва 5 сгради за училищата и 8 сгради за детските заведения, които са публична общинска собственост. Частични и основни ремонти 

се извършват ежегодно във всички училища и детски градини. 

 

  Приложени данни от НСИ 

 

Население на 7 и повече години по  местоживеене и по образование към 01.02.2011 г.  

Таблица 3 

 

Общини Общо Висше Средно Основно Начално 
Незавършено  

начално 

Никога  

непосещавали  

училище 

Дете 

Област 

Пловдив 
638369 123665 277959 144961 50131 31233 8969 1451 

Калояново 11298 702 4322 4147 1350 585 166 26 

 

 

Детските градини са общински, като в селата Иван Вазово и Ръжево Конаре са средищни. В две от детските градини съществува яслена група.  

Училищата в селата Песнопой, Ръжево Конаре, Дълго поле и Калояново са средищни. В тях се обучават учениците от населените места, в ко-

ито няма училище. 

 

• предучилищно обучение  
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В системата на предучилищното образование децата, които посещават детски градини в община Калояново, са 314, с 12 повече от 

миналата 2019/2020 г. От тях със СОП са две деца, като с тях работят специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – гр. Пловдив. Специалистите, които работят с децата са ресурсен учител, психолог и логопед. 

За децата в детските градини се грижат 29,5 човека педагогически персонал и 37 – непедагогически. 

В осемте детски заведения на територията на община Калояново се извършват ежегодни ремонти със средства от общинския бюджет. Някои 

от сградите, в които се помещават детските градини, са в отлично състояние, със сменена ПВЦ дограма, санирани и боядисани. На детските градини 

в селата Житница и Калояново са извършени ремонтни дейности на покрив. 

Сградите на ДГ „Първи юни“, ДГ „Щастливо детство” и ДГ „Валентина Терешкова” съответно в селата Дълго поле, Иван Вазово и Долна 

Махала имат нужда от топлоизолация. В детската градина в с. Иван Вазово се закупиха нови матраци. 

Следните детски градини: ДГ „Детелина” – с. Калояново, ДГ „Щастливо детство” – с. Иван Вазово, ДГ „Валентина Терешкова” – с. Долна 

Махала, ДГ „Иглика” – с. Дуванлии, ДГ „Радост” – с. Бегово не разполагат с физкултурен салон, което значително затруднява работата по отноше-

ние на физическата култура на децата.  Голяма част от външните площадки в детските заведения са стари и съществува потребност от съвременни 

съоръжения за игра. 

В част от детските градини има необходимост от съвременни учебно-технически средства, от телевизори, мултимедия, озвучителна система, 

дидактични материали, нови мебели. 

В детските градини на територията на община Калояново са налични достатъчен брой занимални, помещения за спане, санитарни възли, ме-

дицински кабинети и всичко необходимо за осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес. 

 

Основно образование  
Общинската образователна система обхваща 4 основни училища и едно обединено училище в селата Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре, 

Житница и Песнопой. Общият брой на учениците е 496, с 9 деца повече от предходната 2019/2020 г., разпределени в 37 паралелки.  

Седмично е осигурено ресурсно подпомагане от ресурсен учител от  РЦПППО – гр. Пловдив. 

Сградите на ОУ „Иван Вазов” – с. Калояново, ОУ „Христо Ботев” – с. Дълго поле и ОУ „Христо Ботев” – с. Ръжево Конаре са санирани и с 

ПВЦ дограма. Другите две сгради на училищата в с. Житница и с. Песнопой не са санирани, но са със сменена дограма. 

Съществува необходимост от изграждане на физкултурни салони в ОУ „Христо Ботев” – с. Дълго поле и ОУ „Отец Паисий” – с. Песнопой(по 

преценка), както и от извършване на основен ремонт и осигуряване на оборудване на физкултурния салон в ОУ „Христо Смирненски” – с. Житница. 

В училищата в община Калояново са налице необходимите специалисти, методики, дидактически средства и материално-техническа база за 

осигуряване на обща и специализирана подкрепяща среда на учениците. Осигурена е достъпна архитектурна среда за ученици със СОП; в някои 

училища има медицински кабинет, а в други само медицинско лице, което работи по график; осигурена е безопасна среда на учениците посредством 

жива охрана, а в някои училища са инсталирани и камери за наблюдение.  

Големият проблем, който се забелязва в сферата на училищното образование, е малкият брой деца. Учениците са два пъти по-малко, отколко-

то могат да поемат училищата в община Калояново и това е силно обезпокояващо. Основен проблем в община Калояново е запълването на паралел-

ките в училищата до необходимия минимум. Качеството на образование в тези паралелки е по-ниско и учениците излизат неконкурентоспособни на 

национални изпити и конкурси, въпреки усилията на учителите. 
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Деца и ученици (с изявени дарби и в риск) 

До момента няма практика да се регистрират случаи на деца с изявени дарби, независимо че в училищата има даровити деца.  

На общинско ниво дейностите са насочени към създаване и развитие на училища, които да отговорят на социално-икономическите характе-

ристики на общината и донякъде на изискванията на пазара на труда. На ниво училище действията са насочени към намаляване на броя на маломер-

ните и слетите паралелки, осигуряване на възможност и условия за достъп на всяко дете до качествено образование и намаляване броя на отпаднали-

те от училище деца. Основните причини за отпадане на учениците от училище са отсъствия, слаб успех, болести, заминаване в чужбина, както и дру-

ги причини от социален характер, като: 

• Неграмотност и незаинтересованост на родителите в редица случаи и омаловажаването на необходимостта от обучение на децата; 

• Лошо икономическо състояние на семейството, в което детето живее и то най-вече в етническите малцинства; 

• Придържане към определени културни стереотипи, особено когато семейството живее в компактна група сред представители на съответния 

етнос; 

• Трудности, които детето среща в училище, интерес към учебния процес и произтичащото от него желание/нежелание да посещава училище, 

конфликтни отношения със съученици и/или учители, качество и методи на преподаване в подкрепа на децата с трудности при усвояване на учебния 

материал. 

Децата, нуждаещи се от допълнителна образователна и социална подкрепа, се интегрират както в масовите училища, така и в специализира-

ните извън общината. Социализацията на деца със специални образователни потребности е една от най-важните предпоставки за придобиване на 

усещане за значимост, увереност и полезност, които от своя страна са в основата на реализацията им в обществения живот. 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в община Калояново се осъществяват от Местната комисия 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МК оказва съдействие на образователните институции за обхващане в учи-

лище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални 

прояви, извършва дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна работа с роди-

телите.  

Анализът на образователната система в общината обхваща основните компоненти, които я характеризират в максимална степен, а именно: 

структура на образователната мрежа в общината, кадрово обезпечаване и състояние на материално-техническата база. Анализът на образователната 

система налага следните изводи: 

• Наличие на относително добре структурирана образователна система; 

• Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на качествено и перспективно образование; 

• Наличие на достатъчен сграден фонд; 

• Относително високо образование и професионална квалификация на кадрите; 

• Трайна тенденция за намаляване броя на учениците, което води до оптимизация на общинската образователна мрежа; 

• Тенденцията за промяна в отношението на различните слоеве от обществото към образованието като ценност; 

• Тенденция за застаряване на педагогическите кадри; 

• Липса на алтернативни форми за ангажиране на свободното време на учениците и за развитие на потребностите им във всички населени 

места на територията на общината.             
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 Системата на здравно обслужване на населението на община Калояново е сравнително добре организирана и в значителна степен добре обез-

печена материално и кадрово. 

 Първична медицинска помощ се осъществява от 7 индивидуални практики, които са оборудвани с необходимата апаратура  и за дейността им 

са предоставени сгради и помещения; 

 Амбулатории за първична стоматологична помощ от 8 индивидуални практики. Всички кабинети са добре оборудвани, в общински и частни 

сгради; 

 Център за спешна медицинска помощ – филиал Калояново, който обслужва 15 населени места; 

 Ученическо здравеопазване. Осъществява се от 5 медицински сестри, които ползват добре оборудвани медицински кабинети за оказване на 

долекарска помощ. 

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към целева група, 

се наблюдава по-силно влияние на първичните фактори(масово обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, 

неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, слаба здравна култура) и вторичните рискови за здравето(някои болестни състояния с 

хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). 

Към здравеопазването има и редица фактори, които не са обхванати статистически и представляват съществена част от проблема. Не 

са правени в общината регулярни мобилни кабинети за прегледи. Не се следи честотата на определени заболявания. Не се провеждат здрав-

ни беседи, както и мерки за превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза, сексуално предавани инфекции и Ковид-19. Няма предприе-

ти специални мерки за деца до 6-годишна възраст и за ранното детско развитие.  

В социален аспект за подкрепа на майчинството с  Решение № 262 на ОбС, прието с Протокол № 36/26.04.2018 г. на ОбС Калояново е вклю-

чен лимит за  помощи за такива случаи. Община Калояново финансово се ангажира с отпускането на еднократна помощ от общински бюджет за 

раждането на всяко дете в  размер на 200 лв., чиито родители имат адресна регистрация на територията на общината.   

 

 

 

 

 

 

Жилищните условия и инфраструктурата на терените, които обитават лицата от ромски произход в голямата си част са собствен имот, застро-

ен с  масивни жилищни сгради, полумасивни или паянтови, живеещи при различни по естество битови условия, в зависимост от материалното  си 

положение. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две и повече деца.  

2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 
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Извършват се строително ремонтни работи на асфалтирани и неасфалтирани улици, тротоарни настилки. Почистват се периодично  речните 

корита и канали. Има изградена система за сметопочистване, но контейнерите не винаги се използват по предназначение, а и техният брой не е дос-

татъчен.  

Няма изготвени кадастрални карти и кадастрални регистри на териториите, включващи ромско население. Няма актуален ПУП. Не 

се събират данни за наличие или неналичие на ток, вода и канализация. Няма заделен общински ресурс от социални жилища при възник-

ване от подобна нужда.   

      

  

  

 

 

За 2020 г. не са установени работещи непълнолетни. 

По данни от БТ-Марица, клон Калояново, безработицата към 30.06.2021 г. е 5,26%. Общия брой регистрирани безработни лица на територия-

та на община Калояново са 210, а самоопределили се от тях като роми – 67.  

35 лица са без образование, от тях 34 роми. 

47 лица с основно образование, 26 лица с начално – от тях 7 роми са с основно и 21 роми с начално образование. 

С висше образование са 14 лица – от тях 1 от ромски произход.  

  Безработни лица до 29 години: общо 18.  

Продължително време безработни(повече от 12 месеца) – 25. 

Голяма част от целевата група са безработни, не търсят активно работа, рядко  имат завършена средна степен на образование и придобита 

квалификация, което затруднява  намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. Въпреки усилията за ра-

зясняване на необходимостта и предлаганите условия за  регистрация в БТ, като  голяма част от целевата група не се подписват редовно или въобще 

не се регистрират.  

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социал-

ни помощи по ЗСПД и ППЗСП.  

Няма мерки за стимулиране на работодателите да наемат такива лица. Не са провеждани беседи за представяне на предприемачест-

во, както и на ползите от социалния и граждански диалог. Няма системно представяне на работни места и трудово медиаторство.  

         

 

 

 

 

 

4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ 
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В Община Калояново има обособени компактни ромски махали в четири населени места. Данните показват, че по-голямата част от семейст-

вата на социално подпомагане са от ромски произход. Най-често срещаните проблеми при деца от разглежданата целева група са: лоши битови ус-

ловия на живот, безцелно скитане, действия в конфликт със закона, ранно отпадане от училище и насилие. Живеят в многодетни семейства, често с 

един родител, с влошен психо-социален климат в семейството, което е предпоставка за попадане на децата в криминогенна среда.   

При тези групи деца съществува голям риск от насилие, поради което е необходимо да се провеждат обучителни модули по превенция 

на насилието и недопускане на дискриминация. 

През последните няколко години тези проблеми се наблюдават и при деца, които живеят в социално слаби семейства. МКБППМН, Дирекция 

СП и инспектор ДПС към РУП - Хисаря организират и координират социално превантивната дейност за децата нуждаещи се от социална защита и 

нормално развитие. 

   Съвместно с училищните ръководства се осъществяват дейности в училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в 

рискова среда  и решаване на ситуации за преодоляване на индивидуални и групови конфликти. 

Наблюдава се нов социален феномен, който се развива много бързо – агресията. 

Липсата на толерантност - разбиране и търпимост към различните от нас, продължава. 

Децата на пет и шест годишна възраст в ПГ на ДГ са обхванати на 100%.  

В голямата си част от случаите на отсъствия от училище се касае за незаинтересованост на родителите, особено в многочислените ромски 

фамилии.  

Отчита се добро взаимодействие между МКБППМН, инспектор ДПС, ОЗД-Калояново. Училищните комисии за БППМН, най-често чрез ди-

ректорите и класните ръководители, търсят подкрепа в МКБППМН по следните въпроси: 

- вербална и физическа агресия; 

- обхват на подлежащи на задължително обучение, работа с деца  и родители; 

- увреждане на училищна собственост. 

Инспектор ДПС и секретарят на МКБППМН провеждат занятия в часа на класния ръководител по предварително набелязани теми. 

  Рядко има дете от ромски произход, което продължава образованието си след 8 клас. От една страна поради слабата грамотност на родители-

те и неосъзнаване на образованието за бъдещето развитие на децата и от друга страна - ограничените финансови средства необходими за издръжка в 

средното образование. Членовете на местната комисия за БППМН заедно с директорите на училища и класните ръководители полагат нужните уси-

лия за по-добър обхват на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст. 

 Има нужда от по-задълбочена и непосредствена работа с органите на реда и спазване на стандартите по правата на човека. Трябва да 

се преодолеят културни бариери и всякакви дискриминационни нагласи. Трябва подпомагане на уязвими семейства и закрила на детските 

права. Трябва засилени и постоянни мерки  за превенция на криминални прояви. Трябва да се елиминира проблема с липсата на лични 

документи и да се равнопоставят половете в тези среди.  

 Територията, обслужвана от Участък-Калояново при РУ-Хисаря обхваща значителна територия от 15 населени места, техните зем-

лища и вилни зони. Съставът на полицейският участък е от 9 служители – с 1 по-малко от миналата година. Младите хора са съсредоточени 

основно в големите населени места – Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре, Дуванлии и Житница. Останалите места и вилни зони се на-

селяват от възрастни хора, които са по-уязвими. 
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Състояние, структура и тенденции на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  

Таблица 4 

 

Година 2020 2018 2017 2016 2015 

Брой криминални деяния, извършени от малолет-

ни 

7 
1 2 5 5 

% на тези деяния от общоразкритите за всички 

възрасти 

 
пълно пълно пълно пълно 

Брой малолетни извършители 7 3 2 2 1 

% от общо разкритите извършители  пълно пълно пълно пълно 

Брой престъпления извършени от непълнолетни 5 2 0 4 24 

% от общо разкритите престъпления за всички 

възрасти 

 
пълно пълно пълно пълно 

Брой непълнолетни извършители 5 2 8 7 4 

% от общоразкритите извършители от всички 

възрасти 

 
пълно пълно пълно пълно 

 

В приложената таблица са показани извършените криминални деяния на територията на община Калояново и разследвани от РУ на МВР Хи-

саря. Според анализа на деянията, основните причини за извършването им са: 

    - обща икономическа криза; 

    - лоша и криминогенна  приятелска и семейна среда; 

    - неефективни мерки по осъществяване на възпитателния надзор; 

    - липса на приоритети и мотиви на малолетните и непълнолетните за друг вид осмисляне на свободното време. 

 Проблем е трудното откриване на малолетните и непълнолетни извършители на криминални деяния, особено тези от ромски произ-

ход. Затруднение представлява неосъзнаването от страна родителите на необходимост от възпитателно дело. Много родители не разбират 

ефективността на възпитателните мерки. Няма изградени консултативни кабинети за превенция на територията на община Калояново. 

 

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“ 

    

          Работата с младежта в община Калояново се осъществява от отделни структури от общината – Общинска администрация, училищата, чита-

лищата, отдел „Закрила на детето” и др. Дейността им е свързана с организирането на младежки инициативи, превенция, възпитание, консултации 
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по въпроси засягащи младежите. Проблемите на младите хора са свързани основно с осмисляне на свободното им време, чрез разширяване и разно-

образяване на младежките и спортните прояви; възможност за трудова реализация; осигуряване на поле за изява на таланти и други специфични 

умения  

       Читалищата са единствените културни институции в община Калояново. Функционират 13 читалища, обединени в общинско сдружение 

„Култура” с оглед улесняване и подпомагане на тяхната дейност, защита на общи интереси и провеждане на съвместни инициативи. 

Целта им е да задоволят потребностите на населението, свързани с: 

 - Развитие и обогатяване на културния живот; 

     - Запазване на българските обичаи и традиции; 

    - Разширяване знанията на населението и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата; 

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

     - Формиране на етническа и религиозна толерантност. 

За постигане на тези цели, въпреки ограничения бюджет, читалищата извършват следните основни дейности: 

- Библиотечна дейност; 

- Любителско художествено творчество; 

- Клубна и кръжочна дейност; 

- Културно масова дейност. 

Участие взимат всички деца, проявяващи желание и определени способности без ограничение на етническа принадлежност и вероизповеда-

ние. Най-масово децата от целевата група участват в самодейните състави - като танцови колективи и кръжоци по краезнание. От няколко години в 

общината има три целеви библиотеки по програма „Глобални библиотеки” - Калояново,  Житница и Дуванлии. Децата и младежите от ромски про-

изход са едни от най-редовните посетители в обособените по програмата компютърни центрове. През летните месеци в библиотеката към читалище 

Калояново ежегодно се провежда курс за начална компютърна грамотност специално за младежи от ромски произход, които не посещават училище.  

 Липсват НПО, работещи в тази сфера. Липсва целенасочен подход по представяне на културното многообразие. Липсва ромска ме-

дия или интернет платформа за пряк досег с целевата група. Липсва целенасочена и активна подкрепа за изкуството.   

 

 

 

 

В края на периода на Плана за действие очакваме: 

- Устойчивост на процесите на интеграция; 

- Повишено качество на образование и редовно посещаемост на учебните занятия на децата и юношите в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, както и други  ученици в сходна ситуация; 

- Нулев брой на отпадналите от училище ученици в начална степен на образование; 

- Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците; 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
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- Намалена неграмотността сред 18 - 25 годишните млади хора; 

- Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в разглежданата общност; 

- Намаляване броя на лицата в съвместно съжителство и раждаемост на девойки под 16-годишна възраст; 

- Спад на противообществените прояви от страна на малолетни и непълнолетни лица;  

- Намалена безработицата сред малцинствата; 

- Подобряване на жилищните условия на целевата група; 

- Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите; 

- Съхранена идентичност на малцинствените общности. 

 

 

МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

      При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство и участие на местните общности и представители на целевата гру-

па. Ще се направи опит за създаване на собствен механизъм за координация, управление и медиация. Ще се ангажират конкретни отговорници от 

целевата група, които да подпомагат и координират общите действия. 

 

 

VI. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Оценката на изпълнението на Плана за действие ще се осъществява от Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси (ОССЕИВ) чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. Целта на мониторинга е, чрез систематично събиране 

и анализиране на информация, да се следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ, 

както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението: 

 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита в административен мониторингов доклад.  

 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  

 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  

 Докладът се приема от Общински съвет. 

 Целевите групи се включват при изпълнение на Плана. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 



17 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕНА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛ-

ГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, 

ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023 г.) 

 

ПРИОРИТЕТ 1–ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, за образователна интеграция на деца 

и ученици от уязвими групи, включително роми, и за утвърждаване на интеркултурното образование 

 
 Цели Задачи Дейности Отговорна  

институция 

Времеви  

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Обхващане на децата във 

форми на образование и 

грижи в ранна детска въз-

раст и  в предучилищното 

образование за развиване на 

познавателни и социално-

емоционални умения с цел 

последващо образователно 

приобщаване. 

1.1 Повишаване на обхвата 

на децата и учениците в 

предучилищното и училищ-

ното образование и намаля-

ване на дела на отпадналите 

и преждевременно напусна-

лите училище. 

 

 

1.1.1.Прилагае на меха-

низма за обхват. Срещи с 

родителите. Използване на 

социалните мрежи. 

ОК, МОН, 

РУП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой обхванати 

деца. 

 1.2.Развиване на познава-

телни и социално-

емоционални умения за 

последващо образователно 

приобщаване. 

1.2.1Методическа работа с 

децата в училище. 

МОН, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой обхванати 

деца. 

2.Създаване на подкрепяща 

и насърчаваща среда за 

приобщаване и образова-

телна интеграция; преодо-

ляване на сегрегационните 

практики в някои образова-

телни институции, чрез 

повишаване на качеството 

2.1.Създаване на подкрепя-

ща и насърчаваща среда за 

приобщаване и образова-

телна интеграция; 

2.1.1.Създаване на душе-

вен и физически комфорт 

за децата в училище. Ан-

гажиране на преподавате-

ли и персонал за непос-

редствена комуникация с 

децата.  

ОК, МОН, У, 

ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. 
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 Цели Задачи Дейности Отговорна  

институция 

Времеви  

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

на образованието с фокус 

върху интересите на детето, 

при отчитането на индиви-

дуалните психологически 

особености и социалната 

среда; разширяване на де-

сегрегационната програма 

на МОН и превенция на 

вторичната сегрегация, в 

това число и чрез осъщест-

вяване на интеркултурно 

образование. 

 2.2.Преодоляване на сегре-

гационните практики в ня-

кои образователни институ-

ции, чрез повишаване на 

качеството на образование-

то с фокус върху интересите 

на детето, при отчитането 

на индивидуалните психо-

логически особености и 

социалната среда; 

2.2.1.Приемане на всяко 

дете като единствено и 

неповторимо. Индивидуа-

лен подход към всяко от 

тях. Грижа за образова-

телно и културно израст-

ване на децата. Подпома-

гане от страна на специа-

листи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, РУП, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой обхванати 

деца. Анкети. 

 2.3.Превенция на вторична-

та сегрегация и въвеждане 

на интеркултурно образова-

ние. 

2.3.1.Повишаване на нака-

зателната тежест при вто-

рични прояви на сегрега-

ция. Провеждане на лек-

ции и беседи за сегрегаци-

ята. Въвеждане в учебния 

план на интеркултурно 

образование.  

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, РУП, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

показатели. Анке-

ти. 

3.Осигуряване на условия за 

изпълнение на интегрирани 

мерки за повишаване на 

образователното развитие 

на децата и учениците от 

ромската общност, чрез 

качествено и приобщаващо 

образование и на възмож-

3.1.Създаване на условия за 

интегрирани мерки и за 

насърчаване на продължа-

ващо образование. 

3.1.Показване на добри 

примери за социална реа-

лизация на личности, бла-

годарение на образование-

то. Формиране на катего-

рична убеденост за мно-

гобройните ползи от обра-

зованието и постоянен 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, 

МТСП, АЗ, 

РУП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой проекти. 
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 Цели Задачи Дейности Отговорна  

институция 

Времеви  

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

ности за продължаващо 

образование в това число на 

професионално образование 

и обучение, както и на вис-

ше образование. 

стремеж към надгражда-

нето му. 

 3.2.Насърчаване за висше 

образование. 

3.2.1.Създаване на 

вътрешна потребност за 

надграждане на знанията и 

стремеж към добра 

социална реализация. 

Беседи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, 

МТСП, АЗ, 

РУП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой проекти. 

Анкети. 

4.Обучение в дух на толе-

рантност и недискримина-

ция в образователните инс-

титуции. 

4.1.Образователен и прак-

тически акцент върху толе-

рантността. 

4.1.1.Стриктно спазване на 

добри взаимоотношения 

по време на класни и из-

вънкласни дейности. 

Формиране на пълноценни 

и завършени личности. 

Беседи. Санкциониране. 

Използване на социални-

те мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

РУП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой проекти. 

Анкети. 

 4.2.Образователен и 

практически акцент върху 

недискриминацията. 

4.2.1.Недопускане на как-

вато и да било форма на 

дискриминация. Беседи. 

Санкциониране. Използ-

ване на социалните мре-

жи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, РУП, У, 

ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни. 

5.Подкрепа за роми и за 

други лица от социално 

уязвими групи за завършва-

не на средно, професионал-

но, колежанско и висше 

образование, особено за 

профили, специалности и 

професии, които дават пер-

спектива за реализиране на 

пазара на труда. 

5.1.Насочване на деца от 

уязвими групи към образо-

вание, подходящо за нуж-

дите на пазара на труда. 

5.1.1.Консултации и сре-

щи с деца и родители за 

информиране на действа-

щите и предстоящи изиск-

вания на пазара на труда, с 

цел избиране на адекватен 

образователен профил за 

по-добро реализиране.  

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, У, ДГ, 

МГ, бюро по 

труда 

2021-2023 Не са необходими. - Брой обхванати 

деца и реализира-

ни проекти. Анке-

ти. 

6.Съхраняване на културна- 6.1.Съхраняване на ромска- 6.1.1.Използване на въз- ОК, ОКС, Ч, 2021-2023 3 000 лв. ОБ, НПП Обхванати лица. 
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 Цели Задачи Дейности Отговорна  

институция 

Времеви  

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

та идентичност и засилване 

на гражданското съзнание 

на деца и ученици от ромс-

ката общност, за да разви-

ват самочувствие и чувство 

за принадлежност към бъл-

гарското и европейско об-

щество, като се разширяват 

познанията в сферата на 

културата, традиции и пр. в 

определени учебни предме-

ти и проектно-базирани 

обучения. 

та култура. можности за изява на ром-

ската култура в подходяща 

форма. Използване на 

социалните мрежи. 

МОН, У, ДГ, 

МГ 

Анкети. 

 6.2.Засилване на чувството 

за българска и европейска 

принадлежност на целевите 

групи. 

6.2.1. Включване на МГ 

във всички форми на изява 

на българска и европейска 

култура – кръжоци, танцо-

ви и вокални състави, 

клубове, читалища. Из-

ползване на социалните 

мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Обхванати лица. 

Анкети. 

7.Повишаването на броя на 

обхванатите деца и ученици 

в задължително предучи-

лищно и училищно образо-

вание и намаляването на 

дела на отпадналите и 

преждевременно напусна-

лите училище 

7.1.Спазване на механизма 

на обхват. 

7.1.1.Използване на всич-

ки законови средства за 

пълно обхващане на целе-

вите групи. Онлайн регис-

тър и комуникация. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, 

ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни. 

 7.2.Целенасочени действия 

за елиминиране на причи-

ните за отпаднали и напус-

нали училище. 

7.2.1.Целенасочена работа 

с родители и деца за недо-

пускане на отпаднали и 

напуснали ученици. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, РУП, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой обхванати 

деца и статисти-

чески данни. 

8.Повишаване и надгражда-

не на знанията, уменията и 

компетентностите на педа-

гогическите специалисти и 

непедагогическия персонал 

8.1.Обучение на педагоги-

ческите специалисти и не-

педагогическия персонал за 

работа в среда на многооб-

разие и преодоляване на 

8.1.1.Използване на всич-

ки възможности за пови-

шаване на компетенциите 

на специалисти и персонал 

за работа в среда без сте-

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, РУП, 

НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Атестации. Анке-

ти. 
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 Цели Задачи Дейности Отговорна  

институция 

Времеви  

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

за работа в среда на много-

образие и за преодоляване 

на стереотипи и дискрими-

национни нагласи, чрез 

обучения, но и продължа-

ваща подкрепа като ментор-

ство, групова рефлексия и 

др.; съвместна работа с 

образователни медиатори и 

други специалисти с отно-

шение и влияние върху 

образователните постиже-

ния на децата; реализиране 

на различни форми на пос-

тоянни взаимодействия с 

родителите. 

стереотипи. реотипи. Работа по обучи-

телни и квалификационни 

програми. 

 8.2.Постоянно прилагане на 

менторство, групова реф-

лексия и съвместна работа с 

образователни медиатори и 

специалисти. 

8.2.1.Въвеждане на мен-

торството като основен 

способ за преодоляване на 

проблеми. Подбор на изя-

вени личности и естестве-

ни местни лидери от целе-

вите групи за оказване на 

медиация при решаване на 

проблеми. Използване на 

социалните мрежи. 

ОК, МОН, 

МТСП, АЗ, 

РУП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. Брой 

преодолени конф-

ликти. 

 8.3.Постояннен контакт с 

родителите. 

8.3.1.Използване на соци-

алните мрежи за лична и 

групова комуникация. 

Използване на мобилни 

приложения за контакт с 

родителите. 

ОК, ОКС, Ч, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. 

9.Подкрепа на доказано 

ефективни образователни 

практики, чрез иновативни 

идеи и дейности; повиша-

ване на дигиталните уме-

ния. 

9.1.Използване на утвърде-

ни и доказани практики за 

образование и възпитание. 

9.1.1.Внедряване на добри 

практики и системно по-

вишаване на дигиталните 

знания. Курсове. Презен-

тации.  

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, НПП, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Атестации. Анке-

ти. 
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 Цели Задачи Дейности Отговорна  

институция 

Времеви  

период 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 9.2.Повишаване на знанията 

и уменията в дигитална 

среда. 

9.2.1.Поставяне на акцент 

върху дигиталната среда и 

активното й използване за 

повишаване на знанията и 

резултатите. Курсове. 

Презентации. Използване 

на социалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, РУП, 

НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Атестации. Анке-

ти. 

10.Изготвяне и прилагане 

образователни инструмен-

тариуми и методики, вклю-

чително и за усвояване на 

български език от деца и 

ученици, чийто майчин език 

е ромски. 

10.1.Използване на адеква-

тен и ефективен инструмен-

тариум за обучение, особе-

но за деца, чийто майчин 

език е ромски. 

10.1.1.Съобразяване с 

обучението и преподава-

нето на български език за 

деца с майчин език ромс-

ки. Допълнителни разяс-

нения. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, НПП, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Постигнати обра-

зователни резул-

тати(изпитни 

оценки). 

11.Разширяване на възмож-

ностите за учене през целия 

живот, включително чрез 

неформално и информално 

образование; включване във 

форми за образование и 

обучение на лица, които не 

са завършили средно обра-

зование; популяризиране на 

ученето сред всички слоеве 

на населението за участие 

във форми на учене през 

целия живот. 

11.1.Продължаващо образо-

вание през целия живот. 

11.1.1.Много и разнооб-

разни форми за повишава-

не на образованието, адап-

тирани и насочени за раз-

лични възрастови групи. 

Курсове. Лекции. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, НПП, У, 

ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети и статис-

тически данни от 

заетостта. 

 11.2.Промяна на възгледите 

за продължаващо образова-

ние и за всички форми на 

образование. 

11.2.1.Постоянен институ-

ционален призив, добри 

примери, беседи за фор-

миране на обществено 

приета концепция за про-

дължаващо образование 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

АЗ, НПП, У, 

ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети и статис-

тически данни от 

заетостта. 
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ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Оперативна цел: Равнопоставеност в достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на на-

селението в обособените уязвими етнически общности, с концентрация на бедност. 

 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна  

институция 

 

Времеви  

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Подобряване на майчиното 

и детско здравеопазване в 

обособените уязвими етни-

чески общности с концент-

рация на бедност. Системно 

провеждане на дейности, 

осигуряващи здравните ас-

пекти на ранното детско 

развитие. 

1.1.Система за майчино и 

детско здравеопазване, 

съобразена с уязвимата 

общност. 

1.1.1.Работа с личните лекари. 

Използване на листовки за 

ограмотяване. Тематични 

беседи. Лекции от здравни 

работници. Използване на 

социалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МЗ, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ, 

лични лекари 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. Ста-

тистически 

данни. 

 1.2.Планиране и осъщес-

твяване на дейности по 

здравното обезпечаване 

на ранното детско разви-

тие. 

1.2.1.Работа с личните лекари.  
Тематични беседи. Лекции от 

здравни работници. Използ-

ване на социалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МЗ, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ, 

лични лекари 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. Ста-

тистически 

данни. 

2.Подобряване на достъпа до 

качествено обществено 

здравеопазване на лица, 

намиращи се в ситуация на 

бедност и социална уязви-

мост. 

2.1.Осигуряване на лесен 

достъп до здравеопазване 

на уязвимите групи, съ-

образен с конкретните им 

особености. 

2.1.1.Достъп до здравна ин-

формация. Насърчаване за 

своевременни действия по 

опазване на личното и семей-

но здраве. Използване на со-

циалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна  

институция 

 

Времеви  

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 2.2.Подпомагане и кон-

султиране на здравните 

работници при изпълне-

ние на задълженията им. 

2.2.1.Използване на медиатори 

в областта на здравеопазване-

то. Разясняване на здравни 

работници и пациенти от МГ 

на особеностите на другата 

страна и преодоляване на 

конфликти. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МЗ, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ, 

лични лекари 

2021-2023 Не са необходими. - Брой преодоле-

ни конфликти. 

3.Намаляване на стигмата и 

дискриминацията на хора от 

уязвими групи. 

3.1.Борба с дискримина-

цията и преодоляване на 

обществени нагласи за 

лица от уязвими групи. 

3.1.1.Беседи. Лекции. Санк-

ции. Институционален конт-

рол. Използване на социални-

те мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, РУП, 

НПП, У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети.  

4.Повишаване на информи-

раността в областта на об-

щественото здраве 

4.1.Осъществяване на 

образователни и обучи-

телни кампании за пови-

шаване на информира-

ността в областта на 

здравето и общественото 

здравеопазване. 

4.1.1.Повишаване на здравна-

та култура, чрез беседи, лек-

ции и демонстрации. Използ-

ване на социалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МЗ, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ, 

лични лекари 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети и ста-

тистически 

данни. 

5.Развитие на концепцията 

за здравна медиация. 

5.1.Полагане на сериозни 

основи за здравната ме-

диация. 

5.1.1.Подбор и включване на 

подходящи лица за здравни 

медиатори. 

ОК, У, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Брой преодоле-

ни конфликти. 

6.Подобряване на комунал-

но-битовите условия в пуб-

личната среда на ромските 

квартали за осигуряване на 

живот в здравословна и 

чиста среда на обитателите 

им за     превенция на поява-

та и разпространението на 

инфекциозни болести. 

6.1.Осигуряване на кон-

тейнери и кошчета за 

смет. 

6.1.1.Увеличаване броя на 

контейнерите. Увеличаване на 

броя на кошчетата за смет в 

районите на МГ. 

ОК, БЧК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Включване на 

допълнителни 

контейнери за МГ 

в новата ОП за 

сметопочистване. 

Закупуване на 

кошчета за смет от 

ОК – 40 бр. 

ОБ, НПП Проверки на 

място. 

 6.2.Създаване на условия 

за  здравословна и чиста 

среда. 

6.2.1.Осигуряване на кому-

нално-битови условия. Санк-

ции при нарушения.  

ОК, МОН, 

МТСП, БЧК, 

НПП, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Проверки на 

място. 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна  

институция 

 

Времеви  

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 6.3.Регламентиране на 

мерки за превенция и 

неразпространение на 

инфекции. 

6.3.1.Листовки. Беседи със 

здравни работници.  Използ-

ване на социални-те мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, МТСП, 

МЗ, БЧК, НПП, 

У, ДГ, МГ, лич-

ни лекари 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни. 

7.Осигуряване на устойчиво 

изпълнение на политиката 

по отношение провеждането 

на ваксинопрофилактиката и 

разширяване на обхвата на 

ваксинираните лица с оглед 

изпълнение на имунизаци-

онния календар, национал-

ните ваксинационни прог-

рами и поддържане на висок 

имунизационен обхват. 

7.1.Повишаване на ин-

формираността на лицата 

по отношение на вакси-

ните и имунизационния 

календар. 

7.1.1.Консултации с личните 

лекари. Беседи. Информаци-

онни брошури. Използване на 

социални-те мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ, 

лични лекари 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни. 

 7.2.Увеличаване броя на 

обхванатите лица в наци-

оналните ваксинационни 

програми и имунизаци-

онния календар. 

7.2.1.Повишаване на инфор-

мираността на МГ по темата. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, БЧК, 

НПП, У, ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и  

инфраструктура за публични услуги. 

 
 

Цели 
Задачи Дейности 

Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Създаване на интегрирана 

географска информационна 

1.1. Създаване на елект-

ронни масиви за точно 

1.1.1.Разработване на база данни 

за обхват и разпространение на 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не може да се 

определи предва-

ОБ, НПП Нова общинска 

програми и 
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Цели 
Задачи Дейности 

Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

система и въвеждане на орто-

ректифицирани изображения 

заснети с дрон. 

анализиране на квартали-

те с ромско население. 

малцинствени групи.  рително. бюджет - в 

процес на из-

готвяне. 

2.Създаване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри 

на територии, включващи 

зони с компактно ромско на-

селение. 

2.1.Кадастрални карти и 

кадастрални регистри за 

всички населени места.  

2.1.1.Възлагане за проектиране. 

 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не може да се 

определи предва-

рително. 

ОБ, НПП Заделяне на 

средства в ОБ. 

3.Приоритетно разработване 

от общините на общи и под-

робни устройствени планове с 

цел уреждане на статута на 

териториите и налагане на 

изискванията за инфраструк-

тура и жилищно и друго заст-

рояване. 

3.1.Създаване на дългос-

рочни планове за уреж-

дане на статута на тери-

ториите с тенденция за 

всеобхватно прилагане на 

закона за жилищно и 

друго застрояване, както 

и за инфраструктура. 

3.1.1.Срещи с населението, пла-

ниране на етапи, прилагане на 

постигнати договорености, лега-

лизиране на постигнатото правно 

положение, съгласно действащо-

то законодателство. 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими - Подробен дъл-

госрочен план 

за решаване на 

проблема. 

 3.2.Проектиране на инф-

раструктура в зоните на 

малцинствата. 

3.2.1.Изграждане на техническа и 

пътна инфраструктура, отводня-

ване на улици и канали, изгражда 

не на тротоари, реконструиране и 

изграждане на ВиК мрежи, озеле-

няване. 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Значителни средс-

тва – не може да се 

определи предва-

рително. 

ОБ, НПП Заделяне на 

средства в ОБ. 

4.Реализиране на мерки за 

благоустрояване (изграждане 

на детски площадки и спортни 

зали на открито и закрито) в 

квартали с преобладаващо 

ромско население, с цел по-

добряване на средата за живот 

на местните общности. 

4.1.Изграждане на об-

ществени места за спорт 

и отдих. 

4.1.1.Активно участие на целеви-

те групи в осъществяване на дей-

ностите по изграждане, озеленя-

ване и поддръжка на местата за 

спорт и отдих.  

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой реализи-

рани съвместни 

проекти с МГ. 

5.Търсене на инструментари-

ум за подобряване на правни-

те и икономически условия за 

премахване на несъответст-

ващите на Закона за устройст-

вото на територията 

5.1. Дългосрочно плани-

ране. 

5.1.1.Постепенно прилагане на 

изготвения дългосрочен подробен 

план за хармонизиране на статук-

вото с изискванията на ЗУТ.  

 

 

ОК, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Подробен дъл-

госрочен план 

за решаване на 

проблема. 
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Цели 
Задачи Дейности 

Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

(ЗУТ)/законодателството жи-

лища и квартали. 

  5.1.2.Всеобхватни мерки за осъ-

ществяване на изготвения дъл-

госрочен подробен план за при-

лагане на ЗУТ и пряко ангажира-

не на отговорните институции и 

малцинствата за неговото изпъл-

нение. 

ОК, РУП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Окончателно 

решен проблем. 

6.Разработване и осъществя-

ване на дългосрочни програми 

за интегрирана жилищна сре-

да. 

6.1.Съвместно планиране 

от страна на малцинства 

и специалисти на алтер-

нативни възможности за 

интегрирана жилищна 

среда. 

6.1.1.Задължително участие на 

МГ в обсъжданията. 

ОК, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Публичност и 

участие на МГ 

в процеса на 

изготвяне и 

реализиране на 

плана  

7.Съдействие за осигуряване 

на социални общински жили-

ща за най-маргинализираните 

и уязвими общности. 

7.1.Изграждане и преот-

реждане на сгради за 

жилищни нужди на нуж-

даещи се. 

7.1.1.Рационално използване на 

сградния ресурс за предоставяне 

на подслон, макар и временен, за 

нуждите на засегнатите. 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Значителни. Не 

може да се опре-

дели предварител-

но.  

ОБ, НПП Наличие на 

временни соци-

ални жилища. 

  7.1.2.Създаване на бърз механи-

зъм за предоставяне на премест-

ваеми жилища-контейнери. 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Наличие на 

временни соци-

ални жилища и 

ясна процедура 

за отдаването 

им. 

8.Изграждане/реновиране на 

социалната инфраструктура на 

здравеопазването, образова-

нието, културата и др. в квар-

тали, с концентрация на бед-

ност, вкл. за предоставяне на 

интегрирани здравно-

социални услуги и услуги за 

развитие на деца и възрастни в 

общността. 

8.1.Отстраняване на 

всички пречки за достъп 

на тези групи до целеви-

те сгради. 

8.1.1.Ремонт на здравни обекти на 

територията на общината. 

 

 

 

ОК, МЗ, 

НПП, МГ 

2021-2023 Значителни. Не 

може да се опре-

дели предварител-

но. 

ОБ, НПП Проверки на 

извършените 

ремонти. 

  8.1.2.Ремонт на места, предназна-

чени за култура и изкуство.  

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Значителни. Не 

може да се опре-

дели предварител-

ОБ, НПП Проверки на 

извършените 

ремонти.  
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Цели 
Задачи Дейности 

Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

но. 

  8.1.3.Ремонт на детски градини и 

училища. 

ОК, МОН, 

НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Значителни. Не 

може да се опре-

дели предварител-

но. 

ОБ, НПП Проверки на 

извършените 

ремонти. 

9.Разширяване на законния 

достъп до качествена вода, 

електричество и канализация 

в обособените квартали с 

концентрация на бедност. 

9.1.Широк институцио-

нален подход за решава-

не на проблеми с достъпа 

до вода, електричество и 

канализация. 

9.1.1.Координиране на общи 

действия между институциите за 

осигуряване на нормална жилищ-

на среда. 

ОК, МОН, 

МТСП, 

РУП, БЧК, 

У, ДГ, МГ 

2021-2023 Значителни. Не 

може да се опре-

дели предварител-

но. 

ОБ, НПП Решени конк-

ретни пробле-

ми и осигурена 

нормална жи-

лищна среда. 

10.Подкрепа и прилагане на 

иновативни и ефективни ре-

шения за преодоляване на 

енергийната бедност сред 

ромски общности в страната, 

и включване на квартали с 

преобладаващо ромско насе-

ление в програми за енергий-

но обновяване. 

10.1.Разясняване на мер-

ките за енергийна ефек-

тивност. 

 

 

 

10.1.1.Беседи и помощ от медиа-

тори и предоставяне на конкрет-

ни добри примери. Използване на 

социалните мрежи. 

 

 

ОК, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Повишаване на 

енергийната 

ефективност. 

 10.2.Информиране и 

предлагане на съвремен-

ни и достъпни методи за 

постигане на значителни 

енергийни икономии. 

 

10.2.1.Нагледни демонстрации и 

презентации на място в общнос-

тите. Използване на социалните 

мрежи. 

ОК, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Повишаване на 

енергийната 

ефективност.  

 

 

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред 

тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване. 

 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 
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     Средства Източник Индикатори 

1.Равнопоставен достъп до 

пазара на труда. 

1.1.Насърчаване на рабо-

тодатели да създават ра-

ботни места за групи в 

неравностойно положение 

на пазара на труда. 

 

 

1.1.1.Включване в програми 

за квалификация трудова 

заетост, сезонна заетост, 

програми и др. на ромско 

население. Използване на 

социалните мрежи. 

  

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

МТСП, АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

 

  1.1.2.Разговори с работода-

тели и изясняване на ситуа-

цията за пазара на труда. 

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

МТСП, АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

 1.2.Насърчаване на предп-

риемачество и собствен 

бизнес за групи в нерав-

ностойно положение на 

пазара на труда. 

1.2.1.Разяснителни кампании 

за стартиране на собствен 

бизнес. Даване на указания, 

добри примери и институ-

ционално съдействие. 

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

МТСП, АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими - Брой реали-

зиран собст-

вен бизнес. 

 1.3.Насърчаване на дуал-

ното обучение, стажуване-

то и чиракуването, както и 

на валидирането на придо-

битите умения. 

 

1.3.1.Съдействие при нами-

ране на трудова среда за 

практикуване на придобити 

умения. Предоставяне на 

възможност за трудова изява 

и реализация на ромското 

население. Използване на 

социалните мрежи. 

 

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

МТСП, АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

 1.4.Повишаване на квали-

фикацията вкл. преквали-

фикация към търсени про-

фесии. 

 

 

 

 

1.4.1.Насочване на целеви 

групи към програми за ква-

лификация и преквалифика-

ция на кадри. Пренасочване 

на кадри към търсени про-

фесии на пазара на труда. 

 

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

МТСП, АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 1.5.Подкрепа за придоби-

ване  и усъвършенстване 

на дигитални умения и 

компетенции сред търсе-

щите работа лица, с фокус 

върху младежите и про-

дължително безработните. 

 

1.5.1.Провеждане на обучи-

телни семинари за получа-

ване и усъвършенстване на 

дигитални умения и компе-

тенции, за лесно и ефектив-

но представяне на пазара на 

труда и създаване на трудо-

ви навици и умения за реа-

лизирането им. 

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

МТСП, АЗ, РУП, 

БЧК, НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните 

сред младежи 

и продължи-

телно безра-

ботни. 

 1.6.Подобряване на пос-

редническите услуги по 

заетостта. 

 

 

 

1.6.1.Предоставяне на ин-

формация за подпомагане на 

младите в търсене и намира-

не на работа и насоки за 

продължително безработни-

те. Използване на социални-

те мрежи. 

ОК, АЗ, НПП, У, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

 1.7.Повишаване на участи-

ето на жени от уязвимите 

общности на пазара на 

труда, с фокус върху уяз-

вимите възрастови групи 

18-29 г. и 55+ г. 

1.7.1.Институционално съ-

действие за намиране на 

работа и ангажираност за 

изпълнение на труд в подхо-

дящи условия за жени в 

посочените възрастови гра-

ници от малцинствени гру-

пи. 

ОК, АЗ, НПП, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните 

жени в уяз-

вими възрас-

тови групи. 

 1.8.Подкрепа за придоби-

ване на зелени умения. 

 

1.8.1.Беседи и разяснителни 

кампании. Използване на 

социалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, МОН, 

НПП, У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

 1.9.Насърчаване на соци-

алния и гражданския диа-

лог в подкрепа на трудова-

та реализация на ромите. 

1.9.1.Създаване на благоп-

риятна социална среда за 

полагане на труд от малцин-

ствени групи. 

ОК, МТСП, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

  1.9.2.Включване на малцин-

ствени групи в поддържане-

то на чистота и ред на пуб-

лични места. 

ОК, НПП, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна  

институция 

Времеви  

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 1.10.Активиране на про-

дължително безработни и 

икономически неактивни 

лица, чрез насърчаване на 

трудовото медиаторство. 

1.10.1.Активно използване 

на медиатори за насърчаване 

на трудовата заетост и кул-

тура. Използване на социал-

ните мрежи. 

ОК, , НПП, У, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Намаляване 

на броя на 

безработните. 

2.Социална икономика. 2.1.Популяризиране на 

социалното предприема-

чество сред лица от ромс-

ката общност чрез провеж-

дане на информационни 

кампании, уебинари. 

2.1.1.Предоставяне на конк-

ретна информация и насоки 

за насърчаване на предприе-

мачеството сред ромите. 

Съдействие пред институ-

циите. Организиране на 

малцинствени групи в общи 

начинания. Използване на 

социалните мрежи. 

ОК, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Брой реали-

зиран собст-

вен бизнес. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противо-

действие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”. 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване на инсти-

туционалната култура и 

експертния капацитет на 

публичните институции, 

местна администрация, 

съд, прокуратура и орга-

ни на МВР) по отноше-

ние на политиките за 

разнообразие, равнопос-

тавеност, достойнство и 

основни човешки права 

на ЕС. 

1.1.Повишаване на информира-

ността по отношение на  „рав-

ноценността“ на културите и 

уважение на културното много-

образие. 

 

 

 

 

 

1.1.1 Запознаване и разясня-

ване на Наредба №1 на Общи-

на Калояново, приета с Реше-

ние № 254 взето с Протокол  

№31 от 31.01.2003г.  сред 

ромското население. Кампа-

нии за толерантност и култур-

но многообразие. Ограмотя-

ване за права на човека и пра-

ва на детето в училище и в 

социална среда, разясняване 

на наказателната отговорност. 

Използване на социалните 

медии.  

ОК, РУП, 

НПП, У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой ангажирани 

полицейски слу-

жители – инс-

пектори, ДПС, 

обучени да рабо-

тят в мултиетни-

ческа среда  

Брой беседи в 

ромските  квар-

тали. Намаляване 

на престъпност-

та. 

 1.2.Повишаване на информира-

ността за бедността като фактор 

за появата на негативни соци-

ални феномени и за етническата 

хетерогенност на зоните с кон-

центрация на бедност. 

1.2.1.Кампании за информи-

ране на населението за бед-

ността като фактор за отрица-

телни социални феномени. 

ОК, У, МГ 2021-2023 Не са необходими. - Намаляване на 

престъпността. 

 1.3.Изграждане на капацитет за 

работа с лица, живеещи в дъл-

бока бедност и лица от малцин-

ствени общности (т.е. с разли-

чен език, религия, общностен 

етнос и т.н.) – с респект към 

различието, достойнството и 

основните човешки права. 

 

1.3.1.Ангажиране на лица от 

малцинствата в програми и 

задачи за основни човешки 

права, културно многообразие 

и толерантност. Използване 

на социалните мрежи. 

ОК, МГ 2021-2023 Не са необходими - Брой обучени 

лица, брой про-

ведени беседи. 

Намаляване на 

престъпността. 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

2.Гарантиране и ефек-

тивна защита на правата 

и достойнството на бъл-

гарските граждани в 

уязвимо социално поло-

жение, принадлежащи 

към различни етнически 

групи. 

 

2.1. Подобряване на мерките за 

идентифициране, превенция и 

защита на жертви   на антиром-

ски нагласи, езика на омразата и 

престъпленията от омраза. 

 

2.1.1.Усилване на дейността 

на МКБППМН и включване 

на представители от общност-

та в комисията. Включване на 

техни представители в общес-

твени съвети към училища, 

неформални „кметски съвети“ 

и всякакви други. 

ОК, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване на 

престъпността. 

 2.2.Подобряване на мерките за 

ефективно наказателно право-

раздаване в случаи 

на език на омразата и престъп-

ления от омраза. 

 

2.2.1.Обществен и институци-

онален натиск. Незабавно 

информиране на органите на 

реда за всяка проява на език и 

престъпление от омраза.  

 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, РУП, 

НПП, У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване на 

престъпността. 

 2.3.Подобряване на мерките за 

социална реинтеграция на ли-

шените от свобода, 

принадлежащи към етнически 

малцинства или произхождащи 

от социална среда, характерна с 

дълбока бедност, вкл. чрез це-

ленасочено междуинституцио-

нално подпомагане; 

2.3.1.Институционална подк-

репа за подпомагане и защита 

на честта и достойнството на 

лицата. Съдействие за неза-

бавно включване в пазара на 

труда. Институционална под-

крепа. 

ОК, АЗ, 

РУП, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване на 

престъпността. 

 2.4.Подобряване на услугите по 

правна защита на лица, принад-

лежащи към 

етнически малцинства, както и 

на лица, живеещи в домакинст-

ва с дълбока бедност. 

 

2.4.1.Съдействие по възлага-

нето и организирането на 

правна защита на нуждаещите 

се. 

ОК, РУП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой оказана 

правна помощ. 

 2.5.Подобряване достъпа на 

ромските жени до правна по-

мощ и правосъдие. 

 

2.5.1.Създаване на бърз меха-

низъм за достъп до правна 

помощ на жени. Използване 

на социалните мрежи. 

ОК, РУП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой оказана 

правна по-мощ 

на жени. 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 2.6.Подобряване на мерките за 

закрила на малолетни и непъл-

нолетни лица, принадлежащи 

към етнически малцинства, 

както и на деца, живеещи в 

домакинства с дълбока бедност. 

2.6.1.Институционален прио-

ритет към непълнолетни и 

малолетни граждани. Използ-

ване на социалните мрежи. 

ОК, РУП, У, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой оказана 

правна по-мощ 

на малолетни и 

непълнолетни. 

 2.7.Подобряване на дейностите 

за ограничаване отпадането на 

ромските деца от училище. 

 

 

2.7.1.Стрикно прилагане на 

механизма за обхват. Работа с 

родителите. Институционален 

натиск.  

ОК, МОН, 

РУП, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни за елими-

ниране на проб-

лема. 

 2.8.Приобщаване на лица от 

ромската общност към дейност-

та по опазване на 

обществения ред, чрез включ-

ването им в местни комисии. 

2.8.1.Създаване на граждански 

комисии за опазване на об-

ществения ред и включване на 

членове от малцинствени 

групи. 

ОК, РУП, 

НПП, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Наличие на чле-

нуващи предста-

вители на МГ в 

граждански ко-

мисии.  

 2.9.Системно прилагане на мер-

ки, постепенно повишаване на 

правната култура сред общнос-

тите в уязвимо социално-

икономическо положение. 

2.9.1.Системни образователни 

кампании за повишаване на 

правната култура на гражда-

ните. Използване на социал-

ни-те мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

РУП, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. 

3.Повишаване на граж-

данското участие и ин-

формираност за граждан-

ските права и 

задължения на лицата, 

живеещи в зоните с кон-

центрация на бедност: 

3.1.Повишаване на правната 

култура на ромите във връзка с 

придобиването,  

ползването и съхраняването на 

български лични документи. 

3.1.1.Съдействие за елимини-

ране на проблема с лица от 

малцинствени групи без ва-

лидни лични документи. 

Правно разясняване на ситуа-

цията. 

ОК, НПП, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Всички лица с 

документи за 

самоличност. 

 3.2.Повишаване на информира-

ността и гражданската култура 

на ромите 

във връзка с правата и задълже-

нията по отношение на образо-

ванието, здравеопазването и др. 

жилищните условия и заетостта. 

3.2.1.Тематични беседи за 

повишаване на информира-

ността по отношение на обра-

зование и здравеопазване. 

Използване на социалните 

мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

БЧК, НПП, 

У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Статистически 

данни. 
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Цели Задачи Дейности 
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институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 3.3.Повишаване на информира-

ността на ромите за адекватна 

реакция срещу езика на 

омразата и фалшивите новини, 

засилващи атниромските нагла-

си и дискриминация. 

3.3.1.Беседи за формиране на 

правилна и пълноценна реак-

ция на малцинства при език на 

омраза, фалшиви новини и 

дискриминация. Използване 

на социалните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, У, 

ДГ, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване на 

престъпността. 

 3.4.Повишаване на информира-

ността на ромите с акцент върху 

ромските жени и младежи, във 

връзка с възможностите за дос-

тъп до правна помощ. 

 

3.4.1.Беседи с целевите групи 

и разясняване на конкретни 

казуси. 

ОК, ОКС, Ч, 

РУП, У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Анкети. 

 3.5.Превенция на нежелани 

социални феномени в зоните с 

концентрация на бедност (в т.ч. 

ранни бракове, домашно наси-

лие, битова престъпност и 

противообществени прояви). 

Изграждане от страна на общи-

ната и правоохранителните 

институции на системи за виде-

онаблюдение, аналогични за 

останалата част на населените 

места. 

3.5.1.Създаване на механизми 

за наблюдение и разкриване 

на различни форми на неже-

лани социални явления. Изг-

раждане на видеонаблюдение. 

Създаване на информационни 

канали. Използване на соци-

алните мрежи. 

ОК, РУП, 

МГ 

2021-2023 Поставено е нача-

лото на денонощно 

видеонаблюдение. 

Проектът може да 

се развива и надг-

ражда. 

Необходими са 

значителни средс-

тва. 

ОБ, НПП Намаляване на 

престъпността. 

Работещи меха-

низми за прила-

гане на закона. 
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Цели Задачи Дейности 
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институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

 3.6.Превенция на специфичните 

форми на трафик на хора в зо-

ните с концентрация на бедност 

и осигуряване на допълнителни 

мерки при защита на жертвите 

на трафик на хора, принадле-

жащи към етнически малцинст-

ва, с цел понижаване на броя на 

случаите на трафик на хора и 

повишаване на разкриваемостта 

и съдебните производства сре-

щу трафиканти. 

3.6.1.Превенция срещу прес-

тъпленията срещу личността. 

Осигуряване на информаци-

онни канали. Търсене на съ-

действие от органите на реда. 
Използване на социалните 

мрежи. 

ОК, РУП, 

НПП, У, МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Намаляване на 

престъпността. 

 3.7.Разработване и прилагане на 

услуги за реинтеграция на деца 

– жертви на трафик с цел ефек-

тивна социализация на тази 

най-уязвима група, постигане 

на благосъстояние и цялостно 

развитие. 

3.7.1.Институционален прио-

ритет на пострадали деца и 

приоритетно съдействие за 

пълноценното им социализи-

ране. 

ОК, ОКС, Ч, 

РУП, БЧК, 

НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необходими. - Брой реинтегри-

рани деца. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 

Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен живот, съхранение и 

популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството  като фактори за културна интеграция и 

социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането  на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на изграж-

дане на позитивен образ на общността. 

 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатор 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатор 

1.Съхраняване и популя-

ризиране на традиционна-

та култура на ромската 

общност. 

1.1.Включване на техни празни-

ци в общинския културен ка-

лендар. 

1.1.1.Реализиране на образователни 

програми, разширяване участието 

на целевите групи  в любителско 

творчество. Използване на социал-

ните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, НПП, У, 

ДГ, МГ 

2021-2030 Не са необ-

ходими. 

- Брой включени 

участници. 

Брой събития. 

2.Насърчаване на творчес-

кото развитие на предста-

вители на общността. 

2.1.Създаване на възможности 

за представяне на културната 

идентичност на ромите. 

2.1.1.Включване и активно участие 

в масовите културни мероприятия и 

празници на общината на талантли-

ви участници. Използване на соци-

алните мрежи. 

ОК, ОКС, Ч, 

МОН, НПП, У, 

ДГ, МГ 

2021-2030 Не са необ-

ходими. 

- Брой включени 

участници. 

Брой събития. 

3.Стимулиране на ромска-

та общност за активно 

участие в обществения 

културен живот и насърча-

ване на междукултурния 

диалог. 

3.1.Обезпечаване провеждането 

и осигуряването на техни праз-

ници и програми. Включване на 

техни представители във всички 

възможни колективни и инди-

видуални изяви. 

3.1.1. Отделяне на финансов ресурс 

от общинския бюджет за нуждите 

им. 

 

 

 

ОК, МГ 2021-2030 3 000 лв. ОБ, НПП Отделен фи-

нансово ресурс 

в ОБ. 

  3.1.2.Издирване на талантливи деца 

от етносите и подпомагане на обра-

зованието им в училища по изкуст-

вата или с професионална насоче-

ност. 

ОК, ОКС, Ч, 

НПП, У, ДГ, 

МГ 

2021-2023 Не са необ-

ходими. 

- Брой реализи-

рани и подпо-

могнати деца. 

4.Деетнизиране на фено-

мените на бедност в бъл-

гарските обществени ме-

дии. 

4.1.Стрикно прилагане на ясна 

езикова политика в начина на 

изразяване на общинските и 

публични институции. 

4.1.1.Всички официални документи 

да бъдат съобразявани с езиковата 

политика по време на изготвянето 

им. 

ОК, РПУ, МГ 2021-2023 Не са необ-

ходими. 

- Изпълнен Ети-

чен и професи-

онален кодекс. 

5.Борба с ксенофобията, 

расизма, антиромски наг-

ласи и езика на омразата в 

медийното пространство. 

5.1.Съблюдаване на етичен и 

професионален кодекс.  

5.1.1.Постоянен контрол на доку-

ментооборота, на медийните пуб-

ликации и изяви на местно ниво за 

недопускане езика на омразата. 

ОК, РПУ, МГ 2021-2023 Не са необ-

ходими. 

- Изпълнен Ети-

чен и професи-

онален кодекс. 

 
 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

ОК – Община Калояново 

ОСК – Общинско сдружение „Култура“ 
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Ч – Читалища 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

АЗ – Агенция по заетостта 

РУП – Районно управление „Полиция“ 

БЧК – Български червен кръст 

НПП – Национални програми и проекти 

МГ – малцинствени групи 

У - училища 

ДГ – детски градини 

ОБ – общински бюджет 

 


