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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ И ДРУГИ МАЛЦИНСТВА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА  
/2012-2014г./ 

 
 
Приоритети: 

 
1. ОБРАЗОВАНИЕ 
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
3. ИНФРАСТРУКТУРА 
4. ЗАЕТОСТ 
 

 
 

1. Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основни цели:  
- Обхващане и задържане децата и учениците от ромската и другите уязвими етнически групи в 

образователната система. 
- Осигуряване на качествено образование. 

 

Цели 
 

Задачи 
 

Дейности 
 

Отговорна 
институция 
 

Времеви 
период 
 

Финансиране 
 

     Средства-в лв. Източник Индикатори 
1.Гарантиране 
правото на равен 
достъп до 
качествено 

1.1. Компенсиране 
на образователните 
неравенства 
относно качеството 

1.1.1. Създаване на летни 
групи /училища за 
увеличаване готовността за 
постъпване в първи  клас 

Община 
Стражица 

2013-
2014 

38777 Проект 
Социално 
включване
и 

Брой групи 
Брой деца 
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образование,  
включително чрез 
интеграция на 
ромски деца и 
ученици в етничес 
ки смесени детски 
градини и училища  
 
 
 
 
 
 
 

на образование на 
деца в 
неравностойно 
социално 
положение 

Общински 
бюджет 

 1.1.2. Постепенно въвеждане 
на целодневна организация 
на учебния ден до седми клас 
вкл.  

МОМН 
училища 

2013-
2014 

В рамките на 
утвърдения 
държавен бюджет 
 
Общински 
бюджет 
 
Европейско 
финансиране 

 
МОМН 
 
ОПРЧР 
 
Общини 

Брой разкрити групи  
 
Брой ученици, 
ползватели на 
услугата 

2.Повишаване на 
качеството на 
образование в 
обособените 
детските градини 
и училища в 
нас.места, в които 
учат предимно 
ромски деца и 
деца от 
етническите 
малцинства. 
 
 
 
 
 

2.1. Въвеждане на 
билингвални 
технологии на 
обучение за   
деца,чийто майчин 
език не е български 

2.1.1. Въвеждане на 
билингвална организация на 
обучение за деца от различни 
етнокултурни общности 
 
 
 
2.1.2. Подготовка на децата в 
ранна детска възраст (3-6 
години) за бъдещо 
пълноценно включване в 
образователния процес, 
особено на деца от 
малцинствени етнически 
групи. Допълнителни 
занимания с деца в детските 
градини, за които 
българският език не е майчин 
 

Детски 
градини 
 
Училища с 
предучилищ
ни групи 
 
Детски 
градини 

2013-
2014 
 
 
 
 
 
2012-
2014 

В рамките на 
собствените 
бюджети 
 
 
 
 
71500 

Детски 
градини 
Проект     
Социално 
включване
-дейност 
Работа с 
деца 
интегрира
ни в 
детските 
градини и 
дейност 
Обучения 

Брой  детски градини 
 
Брой деца,  за които 
се прилага 
организацията 
 
 
- 332 деца  
- 48 обучени 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна 
среда.  

3.Обучение в дух 
на толерантност и 

3.1. Прилагане на 
система от стимули 

3.1.1. Включване на 
компонент „интеркултурна 

МОМН 
 

2013-
2014 

В рамките на 
държавния 

МОМН 
 

Брой педагогически 
специалисти, 
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недискриминация 
в детските 
градини и в 
училищата. 
 

и мерки за 
въвеждане на 
интеркултурно 
образование във 
всички етапи на 
предучилищното, 
училищното 
образование 
 

компетентност” при 
определяне на 
диференцираното заплащане 
на учителя и директора 

РИО на 
МОМН 
 
Директори 
на детски 
градини и 
училища 

бюджет и 
общинския 
бюджет 

Общини включени в 
диференцираното 
заплащане 

4. Превенция на 
отпадане от 
училище и 
ограмотяване на  
неграмотни и 
малограмотни 
възрастни роми. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Осигуряване на 
обективни и 
надеждни 
инструменти в 
системата на 
предучилищното и 
училищното 
образование по 
проблемите на 
обхвата, 
преждевременното 
напускане и 
образователната 
адаптация 
 

4.1.1. Установяване на 
основните фактори, водещи 
до непостъпване и 
преждевременно отпадане от 
училище, разработване и 
апробиране на методология 
за наблюдение на 
национално, регионално и 
местно равнище 

МОМН 
 
 
РИО 
 
общини 
 
Училища 
 
Детски 
градини 

2012-
2014 

 
 
МОМН  

ОП РЧР  
 
ЦОИДУЕ
М 
 
 

апробирана 
методология  
 
 

4.2. Осигуряване на 
условия за 
максимален обхват 
и ранна адаптация в 
системата на 
предучилищното 
образование 
 
 

4.2.1. Увеличаване на 
ромските деца в системата на 
предучилищно образование: 
подпомагане на социално 
слаби семейства чрез 
плащане на таксите им  за 
детска ясла / градина и др. 

МТСП 
Общини 
 
 

2013-
2014 

117 720 
 

Проект 
„Соц. 
Включване
” МТСП 
Община 
 
 

% деца обхванати в 
системата на 
предучилищно 
образование 

4.3. Осигуряване на 
условия за пълен 

4.3.1. Създаване на 
постоянна общинска комисия 

Общини  2012-
2014 

В рамките на 
общински бюджет 

Община създадена общинска 
комисия 
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обхват и ранна 
адаптация в 
системата на 
училищното 
образование, вкл.  
условия за ре-
интеграция на 
отпаднали ученици 
в училищната 
система 
 
 
 
 

за обхват и ранна адаптация 
в системата на 
задължителното образование, 
ръководена от ресорния зам.-
кмет. Превенция и 
ограничаване на ранното 
отпадане 
4.3.2. Изготвяне и прилагане 
на Училищна програма за 
превенция на отпадането  

РИО 
 
Община 
 
Училища 

2012-
2014 

В рамките на: 
държавния 
бюджет; 
общинските 
бюджети 

МОМН 
 
Община 

Брой училища 
приложили програма 
за превенция 

4.3.3. Образователна 
интеграция и реинтеграция 
 
 
  
 

МОМН 
 
Община 
 
Училища 

2012-
2014 

В рамките на 
средствата по 
проекти  

ОП РЧР и 
други 
източници 
 

Брой интегрирани 
деца и ученици  
 
 
Брой 
реинтегрирани деца 
и ученици 

4.4. Включване на 
възрастни роми във 
форми на 
продължаващо 
образование 

4.4.1. Ограмотяване на 
възрастни роми  

МОМН 2012-
2014 

по ОП РЧР 
 

ОП РЧР 
 

Брой ограмотени 
възрастни роми 

5. Прилагане на 
разнообразни 
форми и 
програми за 
работа с деца с 
трудности и 
дефицити в 
обучението и 
отпаднали от 
училище с цел 

5.1. Увеличаване на 
гъвкавостта и 
пропускливостта на 
различните модели 
на образование 
 
 
 
 
 

5.1.1. Организиране на 
курсове за придобиване на 
квалификация за част от 
професия чрез модулно 
обучение  

Професиона
лни 
гимназии 
 
НАПОО 
 
Професиона
лни 
училища 

2012-
2014 

В рамките на 
делегираните 
бюджети 

МОМН 
 
Професио
нални 
гимназии и 
училища 
 

Брой организирани 
курсове 
 
Брой ученици 
получили 
квалификация по 
професия 



 5 

тяхната 
реинтеграция 

 

6. Приобщаване и 
приемане на 
родителите- роми 
към 
образователния 
процес и 
засилване на 
участието им в 
училищния 
живот.  
 
 

6.1. Повишаване на 
ангажимента на 
родителите, 
засилването на 
тяхното 
сътрудничество с 
училището и 
създаването на 
партньорства между 
ДГ, училища и 
родители 

6.1.1 Ангажиране на 
родители на деца и ученици 
от етническите малцинства в 
училищни настоятелства или 
обществени съвети 

Детски 
градини 
 
Училища 

2012-
2014 

Не са необходими - Брой родители 
участващи в УН/ОС 

6.1.2. Съвместни  форми и 
дейности между родителите 
на ромските деца и 
останалите родители. 
 
 
 

Училища 
общини  
детски 
градини  
НПО 
 

2012-
2014 
 
 
 
 
 

 Проект 
„Социално 
включване
” 

Брой въведени и 
реализирани форми 
 
Брой  деца и ученици 
от етнически 
малцинствени групи, 
интегрирани в 
образователната 
система  

7. 
Усъвършенстване 
на 
образователните 
условия за 
качествено 
образование чрез 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти за 
взаимодействие в 
мултиетническа 
образователна 
среда,   
интеркултурна 
компетентност у 
директорите, 
учителите и 

7.1. Създаване на 
условия за 
равнопоставеност и 
адаптация на 
ромските деца и 
ученици в новата 
образователна среда 

7.1.1. Обучение за 
междусекторно 
сътрудничество 
 

МТСП 
Община 
 

2012-
2014 
 
 
 
 

Средства по 
проект”Соц. 
Включване” 
 

МТСП 
 
 
 

брой обучени 

7.2. Формиране на 
интеркултурна 
компетентност на 
директори, учители 
и други 
педагогически 
специалисти 

7.2.1. Квалификация на 
учители, директори и други 
педагогически специалисти 
за работа в мултикултурна 
среда 
 

МТСП 
МОМН  
НИОКСО 
община  
училища  
детски 
градини  
НПО 

2012-
2014 
 
 
 
 
 
 

Средства по 
проект”Соц. 
Включване” 
ОПРЧР 
Държ.бюджет 

ОПРЧР 
 
 
 
 

брой обучени 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна  
среда  
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другите 
педагогически 
специалисти 

 
 
 

2. Приоритет ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
Основна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превенция 
 

 
 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времев
и 

период 

Финансиране 
Индикатори Средства Източник 

1.Превантив
ни грижи за 
майчино и 
детско 
здравеопазва
не. 

1.1. Ранно 
откриване на 
уврежданията при 
децата  

1.1.1. Обучение на личните 
лекари за ранно откриване 
на увреждания при децата. 

МТСП 2012 – 
2014  

Проект 
„Социално 
включване” 

Брой обучени лекари 

1.1.2. Консултиране 
семействата от уязвими 
групи. 
 

МТСП 
Община 

2013 – 
2014 

23800 Проект 
„Социално 
включване” 

Брой консултирани 
лица 

2. Подобря-
ване на 
здравната 
помощ за 
новороденит
е и децата в 
предучилищ
на възраст 
  

2.1. Ранна 
интервенция на 
уврежданията при 
бебета и деца до 3 
г. 

2.1.1. Създаване на център 
за ранна интервенция на 
уврежданията. 
 

МТСП 
Община 

2013 – 
2014 

6165 Проект 
„Социално 
включване” 

Създаден център 

2.1.2. Мобилна услуга по 
домовете на семейства с 
дете с увреждане 

МТСП 
Община 

2013 – 
2014 

721 Проект 
„Социално 
включване” 

Брой лица  

2.2. Здравна 
консултация на 
бебета и деца до 

2.2.1. Редовно наблюдение 
на здравното, физическото 
и психомоторно развитие 

МТСП 
Община 

2013 – 
2014 

82443 Проект 
„Социално 
включване” 

Брой деца 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времев
и 

период 

Финансиране 
Индикатори Средства Източник 

7г. на бебетата и децата до 7 
год. 

3. Развиване 
на 
медиаторств
ото и на 
различни 
форми на 
работа за и в 
общността. 
 

3.1.  
Доближаване до 
кварталите, 
населени 
предимно с 
ромско население 

3.1.1. Назначаване и 
обучение на медиатори 

МТСП 
Община  

2013 – 
2014 

 Проект 
„Социално 
включване” 

Брой обучени и брой 
назначени медиатори 

 3.1.2. Провеждане на 
разяснителни кампании за 
значението на 
профилактичните прегледи 
сред ромското население  и 
ваксиниране  със 
задължителните 
имунизации по 
Националния  
имунизационен календар 

МЗ, РЗИ, 
лични лекари в 
сътрудничеств
о с НПО и 
здравни 
медиатори 

2012 – 
2014 

ежегодно  Държавният 
бюджет 

Брой проведени  
беседи  

4. Повиша-
ване на 
здравните 
знания и 
информира-
ността на 
ромското 
население 

4.1. Обучение на 
ромското 
население за 
предпазване от 
най-честите 
заболявания 
 
 
 
 
 

4.1.1. Провеждане на 
разяснителни кампании за 
значението на 
профилактичните прегледи 
сред ромското население  и 
ваксиниране  със 
задължителните 
имунизации по 
Националния  
имунизационен календар 

НЗОК, община, 
НПО 

2012 – 
2014 

 Държавният 
бюджет 

Брой кампании 
 

4.1.2. Организиране и Лични лекари, 2012 –  Държавният Брой кампании 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времев
и 

период 

Финансиране 
Индикатори Средства Източник 

 
 
 
 
 
 
 
 

провеждане на кампании за 
запознаване с начините за 
предпазване от най-
разпространените 
инфекциозни, 
онкологични, 
сърдечносъдови и 
наследствени болести 

медиатори, 
община 

2014 бюджет  

4.1.3. Периодично 
провеждане на беседи от 
здравни специалисти и 
медиатори за вредата от 
най-разпространените 
рискови фактори – 
тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол, 
нездравословно хранене и 
за предимствата на 
здравословния начин на 
живот 

МЗ, община, 
РЗИ 

2012 – 
2014 

 Държавният 
бюджет 

Брой  беседи 

4.1.4. Здравни беседи, 
тренинги, празници и 
състезания в дет.градини и 
училищата 

Медицинските 
специалисти в 
заведенията  

2012 – 
2014 

 Общински 
бюджети  

Брой включени деца 

4.1.5 Осигуряване 
трудовата реализация на 
здравни  медиатори и 
текущото им обучение 
 

МФ, МЗ, в 
сътрудничеств
о с общината 

2012 – 
2014 

2012-2015 по 
10 000 лв.  

Държавният 
бюджет 
Целеви 
средства като 
делегиран 

Брой назначени и 
Брой обучени здравни 
медиатори,  
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времев
и 

период 

Финансиране 
Индикатори Средства Източник 

бюджет към 
община 

 
 
 
 

3. Приоритет  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

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

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори Средства в 

лв. 
Източник 

1. Подобряване 
на жилищните 
условия в 
квартали с 
компактно 
ромско 
население 

1.1.Подобряване на 
жилищните 
условия  

1.1.1 Оценка на нуждите от 
подобряване състоянието на 
ромските квартали по 
отношение на 
инженерната 
инфраструктура     

Община 2012-2014 --------------
-  

 Общински 
бюджет 

брой оценени 
квартали 
 

2.Проектиране 
и изграждане 
на техническа 
инфраструкту- 
ра 

2.1. Проектиране и 
изграждане на 
техническа 
инфраструктура 

2.1.1. Проектиране на  
техническа инфраструктура  
-водоснабдяване 
-канализация 
-улична мрежа 
-благоустрояване 

Община 
 
 
МРРБ 

 2012-2014  
 
 
25 000 

Общински 
бюджети 
Държавен 
бюджет 
Европейски 
фондове 

  брой проекти 

  2.1.2. Изграждане на обекти 
от техническата 

Община 
 

 2012-2014  
 

Общински 
бюджети 

брой обекти 
технически 
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инфраструктура  
МРРБ 

400 000 Държавен 
бюджет 
Европейски 
фондове 

параметри 
брой ползватели 

3.Изграждане 
/реконструкция
/ 
рехабилитация 
на обекти на 
социалната 
инфраструктур
а за целите на   
образованието, 
културата и др. 

3.1.Подобряване на 
инфраструктурата  
за целите на   
образованието, 
културата и др. 

3.1.1. Изграждане 
/реконструкция/ 
рехабилитация на обекти на  
образователната 
инфраструктура   

Община 
 
 
МРРБ 

2012-2014   
 
50 000 

Общински 
бюджети 
Държавен 
бюджет 
Европейски 
фондове  

брой  подобрени 
обекти  
брой ползватели   

  3.1.2. Изграждане 
/реконструкция/ 
рехабилитация на обекти на  
културната инфраструктура   

Община 
МРРБ 

2012-2014   80 000 Общински 
бюджети 
Държавен 
бюджет 
Европейски 
фондове  

брой  подобрени 
обекти  
брой ползватели   

  3.1.3. Изграждане 
/реконструкция/ 
рехабилитация на  
социалната инфраструктура   

Община 
МРРБ 
 

2012-2014    70 000 Общински 
бюджети 
Държавен 
бюджет 
Европейски 
фондове   

 брой  
подобрени 
обекти  
брой ползватели   

4.Формиране 
на отношение 
на отговорен и 
добър 
стопанин при 
предоставяне 

4.1.Привличане на 
НПО и изявени 
лица от общността 
по места за 
изграждане на 
съвременни 

4.1.1 Съвместна работа на 
общината и НПО      

Община 
НПО 

2012-2014 --------------
- 

Община 
НПО 

брой включени 
лица 
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на право на 
ползване на 
недвижим 
имот.  

поведенчески 
модели 

 
 
 
 
 

4. Приоритет ЗАЕТОСТ 
 

Основна цел: Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими етнически групи до пазара на 
труда и повишаване на дела на заетите сред тях 

 
 
 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 
институция 

  

Времеви 
период 

  

Финансиране 
  Индикатори 

Средства Източник 

1. Осигуряване на достъп 
на ромите до пазара на 
труда и до различни 
инструменти и инициативи 
за самостоятелна заетост.   
Квалификация и 
преквалификация на 
безработни роми, както и 
на заети роми, в 
съотвествие с професии, 
търсени на пазара на 
труда. 
 

1. 1.Повишаване 
на пригодността за 
заетост и 
квалификацията на 
безработни роми 

1.1.1. 
Организиране на 
обучителни 
курсове за 
безработни лица: 
а) мотивация за 
активно търсене на 
работа; 
б) професионална 
 ориентация; 
в) професионална 
квалификация, 
в рамките на 
годишните 

МТСП, АЗ,  
МОMН в 
сътрудничество 
с общината 

2012 – 
2014 

  Републикански 
бюджет,ОПРЧР и 
други донорски 
програми и проекти  

Брой лица 
завършили 
обучителни 
курсове: 
а)мотивирани с 
подобрени умения 
за търсене на 
работа; 
б) професионална 
ориентация  и 
адаптация на 
пазара на труда; 
в)  професионална 
квалификация  
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програми за 
обучение по 
Националния план 
за действие по 
заетостта (НПДЗ) и 
други планове 

г) процент от 
преминалите 
обучения 
безработни роми  
реализирали се на 
пазара на труда 
 

  1.2. Осигуряване 
на заетост на 
ромите, търсещи 
работа 

1.2.1. Насърчаване 
на заетостта чрез 
програми и мерки 
по реда на ЗНЗ и 
др. 

МТСП, АЗ, в 
сътрудничество 
с общината  

2012 – 
2014 

  Републикански 
бюджет, ОПРЧР и 
други донорски 
програми и проекти 

Брой лица с 
осигурена заетост 
 

2. Насърчаване на 
заетостта чрез провеждане 
на  
обучение на безработни 
лица за ключови 
компетентности 

2.1.Повишаване 
възможностите за 
заетост сред 
младежи, лица над 
50г, неактивни 
лица,безработни с 
ниско образование 
вкл. от ромски 
произход и 
нискообразовани. 
 

2.1.1. Обучения по 
ключови 
компетентности, 
“Инициативност и 
предприемачество” 
или „Обществени 
и граждански 
компетентности” 
към съответното 
професионално 
обучение. 

ДП „БГПЦПО” 
АЗ 
 
 

2012 – 
2014 

 НПДЗ  Брой лица 
завършили 
курсове по 
ключови 
компетентности - 
безработни лица 
от рисковите 
групи. 
 

3.Насърчаване на 
предприемачеството, 
стартиране и управление 
на собствен бизнес 

3.1.Повишаване на 
предприемаческата 
култура на ромите. 

3.1.1. 
Организиране на 
мотивационни 
курсове. 
(в рамките на 
годишните 
програми за 
обучение по НПДЗ 
и други планове) 

МТСП, АЗ,  
МИЕТ в 
сътрудничество 
с общината 

2012 – 
2014 

  Републикански 
бюджет, ОПРЧР и 
донорски програми и 
проекти 

Брой лица 
завършили 
обучение за 
предприемачество:  
Процент от тях 
стартирали 
собствен 
бизнес 
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  3.2. Подкрепа за 
започване на 
собствен бизнес. 

3.2.1. Обучение по 
стартиране и 
управление на 
собствен бизнес. 

МТСП, АЗ,  
МИЕТ 

2012 – 
2014 

  Републикански 
бюджет, ОПРЧР  и ОП 
„Развитие на 
конкурентоспособността 
на българската 
икономика”и други 
донорски програми и 
проекти 

Брой лица 
завършили 
обучение по 
стартиране и  
управление на 
собствен бизнес:  
Процент от тях с 
подобрени  умения 
за  
управление на 
собствен бизнес 
(вкл. и 
разширяване на 
бизнеса). 

4.Конкретни механизми за 
осигуряване на устойчива 
заетост на роми в активна 
трудова възраст  заедно с 
представители на 
работодателите, 
синдикатите, общината и 
организациите на ромската 
общност 
 

4.1.Подобряването 
на услугите, 
предлагани от 
институциите, за 
хората търсещи 
работа 
и работодателите 
да ги наемат. 

4.1.1.Провеждане 
на курсове за 
обучение на 
служителите в 
общината за 
придобиване на 
специфични 
умения за работа с 
представители на 
ромското 
население и други 
етнически 
малцинства. 

МС,Община 2012 – 
2014 

  Републикански 
бюджет, ОПРЧР 

Брой на 
служителите - 
преминали 
обучителен курс за 
работа в 
мултиетническа 
среда. 
Подобрени 
услугите  

 4.2.Насърчаване на 
социалното 
включване на 
младите хора в 
маргинализирани 

4.2.1. Създаване и 
функциониране на 
Център за 
подкрепа на 
общността  

Център за 
междуетнически 
диалог и 
толерантност 
„Амалипе” 

2012 – 
2013 

 Програма ПРОГРЕС на 
ЕК 

Брой потребители 
на услугите на 
центъра 
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групи на ромската 
общност 

5.Насърчаване на 
социалния и гражданския 
диалог в подкрепа на 
трудовата реализация на 
ромите. 

5.1. Подкрепа за 
провеждане на 
инициативи и 
кампании с ромски 
организации на 
местно и 
национално ниво 

5.1.1.Срещи, 
семинари, 
дискусии, кръгли 
маси, кампании. 

МТСП, АЗ, 
Община 

2012 – 
2014 

  Републикански 
бюджет, донорски 
програми и проекти 

 Брой проведени 
срещи, кампании, 
кръгли маси, 
дискусии и 
семинари 

 


