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Структура и съдържание на общинския план за действие 

 

Общинският план за действие се придържа към структурата и съдържанието на 

Плана за действие към Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите (2021-2030), както и да отчита  заложените мерки в него. 

 

Към всяка мярка се изписва конкретна дейност, извършител, срок и финансиране, 

измерим индикатор. 

Планът е изключително конкретен и детайлизиран, отчитащ местната конкретика и 

нужди, с подробен финансов разчет.  

За всяка дейност специално е отбелязана каква част от необходимата сума общината 

може да финансира със собствени средства, за каква част ще са необходими допълнителни 

средства и как се предвижда те да бъдат набавени. 

 

Подробният финансов разчет е изключително важен, най вече с оглед бъдещото 

планиране за следващия програмен период на фондовете ЕС 2021-2027. 

 

I . Въведение  
Водещите стратегически документи при разработването на Планът е Националната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Областната 

стратегия на област Хасково за равенство, приобщаване и участие  на ромите 2021-2030, 

наричана Стратегията, които от своя страна определят визията и общите цели на 

политиките за развитие във всички сектори на държавното управление на Националната 

програма за развитие: България 2030 („НПР: България 2030“) Планът допринася за 

постигане на целите на „НПР: България 2030“. Акцентът на Плана е насочен основно към 

реализирането на Цел I. Ускорено икономическо развитие и Цел III. Намаляване на 

неравенствата. 

Фокусът на настоящия стратегически документ върху тези цели е свързан с 

констатациите, че въпреки постигнатия напредък в подобряването на стандарта на живот 

след присъединяването на България към ЕС, реализираният растеж на българската 

икономика не е достатъчно приобщаващ, за да способства за намаляването на социалните 

неравенства и преодоляване на социалното изключване. Неравенството в доходите и 

условията на живот продължава да се увеличава. Нарастващите изисквания към 

компетентността на работниците и служителите и особеностите на новите професии могат 

да се превърнат в пречка за социално-икономическото включване на уязвимите групи, ако 

наблюдаваните към момента образователни и други дефицити не започнат да бъдат 

преодолявани още в най-ранна детска възраст. Постигането на справедливост и 

приобщаване изисква засилено използване и по-добро насочване на ресурсите, както и 

участие и партньорство на всички заинтересовани страни на всички нива на управление във 

всички сектори. Обществето ни е силно поляризирано по признак на местоживеене, колкото 

повече се отдалечаваме от центъра, толкова притегателните сили се засилват и притегляйки 

те, усещаш неравния старт на своето развитие и винаги си оставаш такъв „притеглен”. 

Основен принцип при разработването на Стратегията е партньорството и широките 

консултации с всички заинтересовани страни. Тяхното участие във всеки етап от процеса 

на подготовка на документа е в стремеж за отразяване на реалните нужди и значими 

проблеми на общността, имащи пряко отношение към социално-икономическото развитие 

на страната, както и обхващане на всички възможни решения. 

Настоящият документ се приема за период до 2023 г. включително. 
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За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и намаляване 

на различията между ромите и останалата част на населението, в Стратегията са заложени 

три хоризонтални цели в областта на равенството, приобщаването и участието и четири 

секторни цели в областта на образованието, здравеопазването, жилищните условия и 

заетостта. 

Оценката показа, че не е постигната амбицията на Рамката на ЕС от 2011 г. да „сложи 

край на изолацията на ромите“. Докладът за оценка на Комисията заключи, наред с другото, 

че„оценката показа, че Рамката на ЕС от 2011 г. е началото на процес, който въпреки 

многото ограничения и предвид мащабната задача, отчита положителни резултати и 

първоначална промяна в тенденциите“. Това ясно показва нейната добавена стойност за ЕС 

и по-специално чрез поставянето на приобщаването на ромите на високо място в дневния 

ред на ЕС и в националните програми и чрез мобилизиране на политиката, правните и 

финансовите инструменти на ЕС. Без Рамката на ЕС от 2011 г.  приобщаването на ромите 

би се радвало на по-скромен политически ангажимент, по-малко финансова подкрепа и 

внимание на национално, регионално и местно ниво. 

Подчертава се още, че „докато при първоначалната фаза са постигнати някои 

осезаеми, макар и недостатъчни резултати, оценката сочи, че цялостният процес трябва да 

бъде засилен и да стане по-добре фокусиран, с акцент върху подобрена политическа 

ангажираност, въвеждане на конкретни измерими цели и строг мониторинг и по-ефективно 

изпълнение, подкрепено с достатъчно системи за финансиране и управление на участието“. 

Според проучване на Агенцията за основните права (FRA) на Европейския съюз EU-

MIDIS II през 2016 г. 80 % от ромското население в девет държави–членки на ЕС с най-

голямо ромско население, вкл. България, живее под прага на бедността в страната. 

Бедността е както резултат, така и фактор за антиромските нагласи, изключването в 

образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване. 

Основна цел на стратегията на ЕС „Европа 2020“ е: 20 млн. души, включително 

ромско население, да бъдат извадени от ситуацията на бедност, като се има предвид, че 

броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, е намалял с 3,1 

милиона между 2008 г. и 2017 г., ЕС далеч не е постигнал целта си по стратегията „Европа 

2020“ за намаляване на този брой с 20 милиона до 2020 г. 

Според същото изследване 61 % от гражданите на ЕС считат, че дискриминацията 

срещу ромското население е широко разпространена в страната им. Продължава да 

съществуват дълбоко вкоренени, устойчиви и структурни, и често институционални и 

административни антиромски нагласи на всички равнища на европейското общество и те 

се проявяват ежедневно като основна пречка пред постигането на пълния потенциал на 

ромското население като граждани на ЕС, ползващи се в пълна степен с основни права, 

социално приобщаване и равенство във всички сфери на живота, включително жилищно 

настаняване, образование, здравеопазване и заетост. 

43 % от ромското население е подложено на дискриминация, когато се опитва да 

закупи или наеме жилища, и не е достатъчно осведомено за своите права по отношение на 

равенството.Ограниченият достъп до жилищно настаняване и комунални услуги, като чиста 

вода и канализация има отрицателно въздействие върху резултатите в областта на 

образованието, заетостта и здравето и се отразява неблагоприятно на социалното 

приобщаване като цяло. 

Продължителността на живота и здравният статус на ромското население 

продължават да са значително по-ниски, отколкото за останалите граждани във всички 

европейски държави.Очакваната продължителност на живота в момента на раждане в ЕС е 

76 години за мъжете и 82 за жените, а за ромското население тези прогнози са с 10 години 
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по-ниски.Детската смъртност в ЕС е 4,3 на хиляда живородени деца и има доказателства, че 

процентът е много по-висок сред ромските общности. 

Все още е голям делът на ромите, които не завършват основно и начално  образование. 

Съществен е броят и на ромите, които напускат преждевременно училище и не завършват 

средно образование.Едва половината от ромските деца получават предучилищна подготовка 

или посещават детска градина и много малка част от тях продължава училище след 

завършване на задължителното образование. Само 21 % от ромските жени и 25 % от 

ромските мъже на възраст между 16 и 24 години са завършили средно образование 

(ISCED3) или висше образование. През 2019 г. 68 % от ромските деца са напуснали 

преждевременно училище, въпреки целта от 10 % от предишната Рамка на ЕС 2011 г. и 

стратегията на „ЕС 2020“. 

18 % от ромските деца са преминали към по-висока степен на образование, а 

процентът на отсъствията и преждевременното напускане на училище сред учениците с 

ромски произход е бил значително по-висок, отколкото при други категории ученици.  

Ромското население се сблъсква с дискриминация в инициативи за заетост. През 

2015 г. нивата от 43 % на платена заетост за ромското население на възраст между 20 и 64 

години са много под средните за ЕС от 70 %, като се има предвид, че положението на 

младите хора е значително по-лошо, като 63 % от ромите на възраст между 16 и 24 години 

не са заети с работа, учене или обучение спрямо средните за ЕС 12 %.  

72 % от младите жени от ромски произход не са заети с работа, учене или обучение, 

спрямо 55 % от ромските младежи.  43 % от ромските мъже и 22 % от ромските жени имат 

някаква форма на платена заетост. Европейският стълб на социалните права изведе на 

преден план основното право на всеки да работи, както и укрепването на социалните права  

като условие за положително въздействие върху живота на хората, в това число и на 

ромите. Голяма част от ромското население, което живее на границите на извънредна 

бедност, е принудена от това положение да приема работа със заплата далеч под 

минималната, други са принудени да оцеляват от заетост в неформалната икономика, което 

силно увеличава вероятността за експлоатация  и злоупотреба с трудовите им права. 

Ромската култура е част от европейската култура и европейските ценности.Ромите са 

допринесли за културното богатство, разнообразието, икономиката и общата история на ЕС. 

Активното участие на ромски индивидуални или групови изпълнители в създаването на 

продукти на европейската култура е доказателство за потенциала за реализиране на 

включващи и интеграционни политики в другите сфери на обществен, икономически и 

политически живот. 

 

II. Анализ на ситуацията в община Ивайловград 
 

Община Ивайловград е разположена в южната част на област Хасково. С площта си от 

814,137 km2 е най-голямата сред 11-те общини на областта, което съставлява 14,71% от 

територията на областта. Общината има 52 населени места с общо население от 6426 жители 

(към 01.02.2011) и 5086 жители (към 15.06.2020). Както навсякъде в страната, така и тук по-

голямата част от хората живеят в града: 

 За град Ивайловград  – 3089 души; 

 За селата – 1997 души 

Съществуват трайни тенденции към намаляване населението на общината. Причините 

за това са отрицателния прираст, породен от намалялата раждаемост и миграцията на младите 

хора в по-големите градове и в чужбина. 

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:  

https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
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 Численост Дял (в %) 

Общо 6426 100,00 

Българи 4739 73,75 

Турци 412 6,41 

роми 54 0,84 

Други 37 0,58 

Не се самоопределят 123 1,91 

Не отговорили 1061 
16,51 

 

 

Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като 

„роми” да се самоопределят като българи, турци и др., което произтича от правото на 

преброяваното лице, само да определи етническата си принадлежност или да не посочи 

такава. 

При първоначалния анализ на социо-демографската и икономическа картина на 

общината се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: 

неравностойна позиция на пазара на труда, живеещи в изолирани общности, многодетство, 

трайна липса на  доходи, противообществени прояви. На основата на тези характеристики се 

обособяват няколко рискови групи. Повечето от тях имат социално-икономически корени.  

Анализът не цели да направи пълна класификация на рисковите групи, а да очертае 

някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта от развитието на 

конкретни социални услуги. Основополагащ фактор за нормален стандарт на живот е 

размерът на доходите, който може да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от 

този фактор са всички групи от населението, но размерът и периодичността на доходите, 

оказва въздействие върху формирането на рисковите групи и уязвимост на индивидите в 

комбинация със следните други фактори:  

 Безработица при хората в трудоспособна възраст; 

 Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст; 

 Структура и численост на семейството; 

 Увреждане или здравословен проблем на член от семейството; 

 Липса на жилище; 

 Принадлежност към етнически малцинства; 

 Местоживеене в отдалечени и/или изолирани населени места; 

 

Много роми страдат от крайна бедност, безработица, ниско ниво на образование, неадекватни 

жилищни условия, лошо здравеопазване и благосъстояние. Социалнотоизключване засилва 

предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация, социално приемлива. В 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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особено неравнопоставено положение остават категории от ромската общност като ромските 

жени, младежи, възрастни хора. Веднъж те биват дискриминирани като роми и втори път 

включително от членове на ромската общност. Ромските жени и младежи продължават да 

изостават спрямо ромските мъже и жените в общото населениев ключови области като 

здравеопазване, образование и заетост. 

През последните години в България се наблюдава трайна тенденция на подобряване на 

образователната структура на населението, при нарастване на дела на завършилите висше 

образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. Въпреки 

подобряването на образователната структура на населението, продължават да са налице 

някои предизвикателства, както и тревожни сигнали за качеството на образованието. Делът 

на ромските ученици, които посещават училища със смесен етнически състав на учениците, 

намалява почти два пъти. Увеличава се делът на учениците в училища, където има 

концентрация на ученици от ромски произход – почти всяко второ дете от ромски етнически 

произход се обучава в училище, където ромите преобладават. 

Процесите за осигуряване на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и 

за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход са тясно свързани и 

са съпътствани от унаследени във времето негативни фактори и от нови такива, 

допълнително затрудняващи реализирането и ефективността им. Негативно въздействие 

оказват наличието на т.нар. „първично сегрегирани“ образователни институции, 

съществуващите негативни нагласи и стереотипи спрямо „различието“, консервативните 

традиции, понижаващи значението и ценността на образованието, ниският образователен 

статус на родителите. Допълнително утежняващи тези процеси са: повишената зависимост от 

социално-икономически фактори, демографското развитие на населените места, 

разширяващият се процес на т.нар. вторична сегрегация на образователни институции.  

Въздействието им е с различно измерение, степен и специфика на проявление в различните 

населени места, което доказва необходимостта от ясни, диференцирани мерки, 

възпроизведени от местната власт и подкрепени от Министерството на образованието и 

науката (МОН). 

Община Ивайловград има добре развита образователна структура. На територията и 

функционират 2 детски градини + един филиал, 3 основни училища и 1 средно училище, 

обхващащи населените места с най – голям брой деца, както следва: 

 ДЕТСКА ГРАДИНА „ИВАЙЛОВГРАД”, с адрес гр. Ивайловград, ул. „Любен 

Каравелов” № 4; 

 ДЕТСКА ГРАДИНА – ЖЕЛЕЗИНО, с филиал в с. Белополци, с адрес с. 

Железино, общ. Ивайловград; 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с адрес с. 

Белополци, общ. Ивайловград, ул. „Първа” № 3; 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с адрес с. 

Железино, общ. Ивайловград, ул. „Пробуда” № 3; 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с адрес с. Свирачи, 

общ. Ивайловград, ул. „Армира” № 9; 

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, с адрес гр. Ивайловград, ул. 

„Волгоград” № 5. 

 

Настоящата ситуация в образователните институции на територията на Община 

Ивайловград е следната: 

Детска градина Ивайловград 

* данни за броя на децата подлежащи за прием в предучилищна група и първи клас - 

25 /двадесет и пет/ деца; 

* данни за реинтегриране на отпадналите деца – няма отпаднали деца; 
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* данни за работа с родители – срещи, разговори, консултации за необходимостта 

децата да бъдат включени в образователната среда; 

* данни за обучение на учители и директори в мултикултурна среда – няма; 

*данни за иновативни модели и практики – представяне на добри практики пред колеги 

и родители, анализ и обсъждане на дейностите за работа в мултикултурна среда, 

популяризиране дейностите на детската градина; 

*данни за превенция на отпадане от училище – няма. 

Детска градина Железино, с филиал в с. Белополци 

 Данни за броя на децата подлежащи за прием в предучилищна група: Децата 

подлежащи за прием в предучилищна група за учебната 2021/22г. са 10 в 3гр. и 2 в 4гр.; 

 Данни за реинтегриране на отпадналите деца: В ДГ-Железино няма отпаднали деца, за 

които се налага реинтегриране; 

 Данни за работа с родителите: Поддържаме партньорски взаимоотношения с 

родителите  на базата на взаимно разбиране, доверие и уважение. Заедно сме в 

началото и в края на учебната година, на всички празници в ДГ, както и ежедневно при 

прием и изпращане на децата/в зависимост от епидемиологичната обстановка/. Всеки 

учител има ежеседмичен график за работа с родители. Разглеждат се различни аспекти 

на обучението и възпитанието на децата/в зависимост от епидемиологичната 

обстановка/. Важен фактор в общуването ни с родителската общност са двамата 

образователни медиатори. Образователният медиатор е посредник между семействата, 

местните общности, децата, детската градина , който съдейства за обхващането и 

качественото предучилищно образование и обучение на децата от уязвими групи в 

образователните институции и пълноценното включване на  родителите и местната 

общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията. Подпомага 

изпълнението на местните и училищните политики за повишаване на качеството и 

обхвата на предучилищното и училищното образование; 

 Данни за обучение на учители и директори в мултикултурна среда: Всички учители и 

директора са преминали обучение за работа в мултикултурна среда; 

 Данни за иновативни модели и практики: В изпълнение на проект „Заедно сме по-

добри” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на 

Общ.Ивайловград, родители и деца от различни етноси от детските градини в общината 

се опознаваха чрез съвместни посещения на „Зелено училище” в планински курорти и 

„Синьо училище” в морски курорти. Провеждаха се съвместни посещения на местни 

природни и културни забележителности. 

 Данни за превенция на отпадане от училище: Ежегодно в детската градина се обхващат 

100% от децата от селата в общ.Ивайловград, които са в задължителна предучилищна 

възраст. Като партньори в Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст не допускаме необхванати деца в задължителна 

предучилищна възраст на територията на общината. 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Белополци 

1. Данни за броя на  децата подлежащи за прием в предучилищна група и първи клас; 

През учебната 2021/ 2022 г. в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Белополци са приети в 

ПГ- 10 деца, I клас- 12 ученици. 

2. Данни за отпаднали ученици; 

- Няма отпаднали ученици в ОУ с. Белополци 

3. Данни за реинтегриране на отпадналите ученици; 

- Няма 

4. Данни за работа с родители; 
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Редовно се провеждат родителски срещи и индивидуални консултации с родителите на 

учениците,  работи се за приобщаване на родителите към учебния процес; 

5. Данни за извънкласни дейности; 

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Белополци, се работи по следните  проекти  и 

програми, насочени към деца и ученици от уязвимите общности, както : 

1. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР); 

2. Проект BG05M20P001-2.011-0001  "Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”; 

3. Национална програма - Извънкласна дейност „Занимания по интереси“. 

        6.  Данни за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни; 

Не сме включени в проекти и програми за ограмотяване на малограмотни и неграмотни 

възрастни. 

7. Данни за завършили висше образование и колежи, младежи от ромски произход;  

- Няма завършили висше образование  младежи от ромски произход. 

8. Данни за обучение на учители и директори в мултикултурна среда. 

- Всяка учебна година се провеждат обучение на учители и директори по НП 

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, 

където са заложени различни теми за работа на учители в мултикултурна среда. 

9. Данни за наличие на сегрегирани училища; 

- Не, няма данни 

10. данни за вторична сегрегация; 

- Не  

11. Данни за иновативни модели и практики; 

- Училището ни не е участвало по проекти и програми за иновации. 

12. Данни за превенция на отпадане от училище. 

- Няма отпаднали ученици 

13. Данни за наличие и дейността на образователните медиатори; 

Има назначени образователни медиатори по проект BG05M20P001-2.011-0001  

"Подкрепа за успех" BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и по проект 

BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР); 

14. Данни за изграждане на образователни услуги в общността. 

- Не 

15. Статистически данни за завършване на деца и ученици от уязвимите групи на 

основно, средно и продължаване на висше образование. 

16. През учебната 2020/2021г.- 10 / десет/  ученици завършиха основно образование и  

продължат образованието си в СУ и ПГ. 

17. Равнопоставеност в достъпа до образователни услуги; 

На всички ученици се  осигурява еднакви възможности за качествено образование, 

независимо от техния пол, религия, семеен произход, социален, икономически или културен 

статус. 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Железино 

- Данни за броя на децата, подлежащи за прием в първи клас – 4; 

- Данни за отпаднали ученици – 0; 

- Данни за работа с родители – родителски срещи и беседи с родители на тема 

Наркомании,Тютюнопушене и Ковид 19, подготовка на тържества и работа с 

образователен медиатор  по Проект „ Подкрепа за Успех ; 

- Данни за извънкласни дейности – клубове по програма на МОН -Клас „Училищен 

вестник“, „Приятели на природата – в снимки“ и  “Художествено слово и фолклор“; 
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- Данни за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни – самостоятелна 

форма на обучение, в която са записани6 възрастни; 

- Данни за обучение на учители и директори в мултикултурна среда – участие на 

педагогическите специалисти и директор в обучение организирано  по Проект 

„Подкрепа за Успех „ 

- Данни за наличие на сегрегирани училища- няма; 

- Данни за вторична сегрегация-няма; 

- Данни за иновативни модели и практики-няма;  

- Данни за превенция на отпадане от училище – няма отпаднали ученици;  

- Данни за наличие и дейността на образователните медиатори – 1 медиаторпо 

Проект „Подкрепа за Успех „за работа с ученици и родители; 

- Данни за изграждане на образователни услуги в общността-не 

- Статистически данни за завършване на ученици от уязвими групи на основно, 

средно и продължаване на висше образование-4 ученици завършили основно 

образование и записали средно. 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Свирачи 

- Данни за броя на децата подлежащи за прием в предучилищна група и първи клас: 

1. В ОУ, с. Свирачи няма предучилищна група; 

2. Подлежащи ученици за  първи клас – 2; 

- Данни за отпаднали ученици: 

1. В ОУ, с. Свирачи няма отпадла ученици през учебната 2020/2021г. 

- Данни за работа с родители: 

1. Родителски срещи; 

2. Седмица на отворените врати; 

3. Родителски клуб; 

4. Благотворителни базари; 

- Данни за извънкласни дейности: 

1. Участие в Европейска седмица на мобилността – под мотото „Върви с нас“ 

2. Със съдействието на община Ивайловград и по инициатива на „Гората бг“, 

учениците от група по НП „Приятели на природата“ засадиха дръвчета в двора на 

училището и цветя в цветните лехи. 

3. Участие в  Мартенски  благотворителен базар в помощ на Гого, оргнизиран от 

областна администрация Хасково и родителите на детето; 

4. По покана на община Ивайловград учениците от група по НП „Приятели на 

природата“ взеха участие в пролетно почистване на парка в с. Свирачи; 

5. Участие във финалния щрих по инициативата „Заедно можем“, осъществена от 

децата на с. Свирачи, с която преобразиха една от автобусните спирки на с. 

Свирачи с поставяне на ликове на забелижими българи и с песни и стихове им 

отдадоха почит; 

6. 5 – юни Световен дн на околната среда – учениците изработиха и поставиха 

къщички за птици в двора на училището и засадиха цветя и билки в цветните лехи; 

7. Учениците от група по НП „Бит и култура в моя роден край“ посетиха общински 

исторически музей Ивайловград, Паскалевата къща, Мутафчиевата къща и др. 

Исторически обекти в Ивайловград; 

8. Отбелязване на Ден на различните култури. Учениците от група по НП „Бит и 

култура в моя роден край“ организираха и представиха Фестивал на етностие в ОУ, 

с. Свирачи. 

 

- Данни за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни: 

1. В училището се ограмотяват възрасни като е организирана Самостоятелна форма на 

обучение с цел повишаване на образованието на възрастни след 16г. възраст и 

придобиване на образование за съответвия клас; 

2. Брой вазрастни подлежащи на обучение през учебната 2020/2021г. – 11. 

- Данни за учители и директори в мултикултурна среда: 
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1. Обучение на учителите и директора като краткосрочен квалификационен курс на 

теми: „Модерни учители и родители. Пратньорство между училище и семейство“-

2018, „Проблемите на билингвизма в детска градина и начално училище – 

педагогически и методически дискурс“-2018, „Стратегии и подходи за работа в 

билингвиална среда“-2018. 

- Данни за наличие на сегрегирани училища- няма; 

- Данни за вторична сегрегация – няма; 

- Данни за иновативни модели и практики; 

1. Използване на иновативни методи и технологии в обучение по всеки учебен 

предмет във всеки час; 

2. Седмица на отворените врати – открити уроци; 

3.  Открити  уроци, които са посещавани  от родителите; 

4. Прилагане на диференциран подход към изоставащите ученици в учебните часове и 

в часовете за консултации; 

5. Участие с изява на учениците за различни традиционни празници в с. Свирачи 

6. Сформиране на комисия отговаряща за тормоза в училище; 

7. Съвместна работа ученик – родител – учител при  участието в благотворителни 

базари за Коледа и 1 март организирани от областна администрация Хасково; 

8. Участие в различни тържества свързани с конкретни празници; 

9. Участие в концерти, конкурси и състезания; 

10. Популяризиране на изявите на учениците на интернет страницата на училището. 

11.  Работа с изявени ученици. Поощряване с награди; 

12.  Издигане на качествено ниво на ангажираността на учениците в процеса на тяхното 

развитие – екологично и здравно възпитание, гражданско образование чрез клубни 

дейности по НП занимания по интереси  „Бит и култура в моя роден край” и 

„Приятели на природата” и друга консултативна дейност; 

13. Рекламиране на училището; 

14. Непрекъсната връзка  с родители, обществен съвет,  спонсори и дарители. 

15. Създаден е Родителски клуб;  

16. Внедряване на игрови моменти в учебните часове; 

17. Внедряване на информационно комуникативните технологии; 

18. Участие в проекти за интеграция на ученици от малцинствените групи; 

19. Утвърден е план за безопасна училищна среда; 

20.  Утвърден е   план за справяне с тормоза в училище. 

21.  Дейности свързани с формиране на социални качества в учениците – умение за 

работа в екип, толерантност, солидарност, уважение – отбелязване Ден на 

толерантността, Ден на розовата фланелка и др. 

22. Обучения на педагогическите специалисти за повишаване на тяхната квалификация; 

23. Оказване  на методическа помощ  при планиране на учебната дейност и обучението 

на учениците; 

24. Оказване на методическа помощ при новопостъпели учител; 

25. Работа по проекти: „Подкрепа за успех“ и „Равен достъп до училищно образование 

в условия на кризи“; 

26. Работа по национални програми: Заедно в грижата за всеки ученик -  Модул 1 

„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“; 

27. Извънучилищна квалификационна дейност по плана за учебната година; 

28. Вътрешноучилищна система за квалификация: 

- открити уроци; 
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-тренинг/ изработване на технология за теста, адаптиране на учениците и преодоляване 

на стреса от прехода в различните етапи на обучение.   

29. - обмен на добри практики; 

30. - изработване на тестове по предмети, уеднаквяване на критериите за оценка; 

31. Абонамент за сайта „Уча се” . 

32.  Използване на безплатна W-fi  мрежа в училище.  

33.  Непрекъснат достъп до  W-fi ; 

34.  Създаден е  на официален училищен сайт; 

35. Разработване на презентации от учениците по различни учебни предмети. 

36.  Допълнително обучение по Български език и литература и Математика за работа с 

ученици от уязвими групи по проект „Подкрепа за успех“; 

37. Обучаване на родители  в самостоятелна форма на обучение; 

38.  Подпомагане на родителите за ограмотяване  – в часове по консултации свързани с 

обучението им в СФО; 

39. Създадено е   проектно – ориентирано обучение; 

40.  Използване на електронни тестове, интерактивни презентации, дидактични 

електрони игри; 

41. Създадена е   изследователска дейност по учебни предмети; 

42. Подобряване на МТБ в училище  с масички и столове, за кът за отдих в класните 

стаи, създаден е читателски кът в коридора на училището; 

43.  Създадена е  нова ИКТ среда с интерактивна дъска, мултимедиен дисплей, 

закупени са нови лаптопи и таблети за компютърния кабинет и класните стаи и 

учителите; 

44. Отбелязване на Ден на различните култури – Фестивал на етносите; 

45. Издаване на училищен вестник;  

- Данни за превенция на отпадане на учиниците: 

1. Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище в 

изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността; 

2. Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците в ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”; 

3. Порграма за превенция на ранното напускане на училище; 

4. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от 

уязвими групи в ОУ, с . Свирачи. 

5. Проект „Подкрепа за успех“ – допълнително обучение по Български език и 

литература и Математика 

6.   НП занимания по интереси – групи „Бит и култура в моя роден край“, „Приятели 

на природата“. 

- Данни за наличие на дейностти на образователните медиатори: 

1. Работа с родителите; 

2. Подпомагане на учениците в образователния процес; 

3. Работа с родители и ученици свързана с различни извънкласни дейности; 

- Данни за изгражданне на образователни услуги в общостта – има образователен 

медиатор по проект „Подкрепа за успех“ 

- Статистически данни за завършване на деца и ученици от уязвимите групи на основно, 

средно и продължаване на  висше образование: 
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1. През 2020/2021г. в ОУ, с. Свирачи в дневна форма на обчучение завършиха 

основното си образование 4 ученика и 4 –мата се записаха да учат средно 

образование в СУ „Христо Ботев“, гр. Ивайловград; 

2. В Самостоятелна форма на обучение завършиха основното си образование 2 

ученика и 2-мата възнамеряват да запишат да продължат средното си образование. 

Средно училище „Христо Ботев” гр. Ивайловград 

 

Цел 1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително 

чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и 

училища. Задача 1.1. Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна 

адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и 

ученици от ромски произход.  

1.2. Описание на постигнатото 
Повишено качество на образователно-възпитателния процес в училището; създадени 

възможности за общуване между ученици от различен етнически произход и възможност за 

развитие личността на ученика; мотивирани ученици и учители .  

Цел 2: Повишаване на качеството на образованието в обособените детски градини 

и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно 

деца и ученици от ромски произход 

Задача 2.1. Повишаване на училищната готовност и осигуряване на подкрепяща 

среда и диференцирана грижа за всяко дете и ученик  

2.2. Описание на постигнатото 

Осигурен е равен старт за всеки ученик при започване на училище.За учебната 

2021/2022г. в първи клас в СУ” Христо Ботев”– Ивайловград са записани всички подлежащи 

за прием– 10 ученика. Ще бъде осигурено  допълнително обучение по български език и по 

математика за ученици от ромски произход и от други уязвими групи за повишаване на 

образователните им резултати. По график, утвърден от директора,ще се проведат часове за 

консултации по различни учебни предмети. 

По време на провеждане на обучението от разстояние в електронна среда ученици от 

уязвими групи ще бъдат  подпомогнати с осигуряване на безплатни мобилни устройства и 

безплатен интернет достъп, предоставени от СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград. 

В СУ „ Христо Ботев” – гр. Ивайловград през учебната 2020/2021 година няма 

отпаднали ученици. 

Цел 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в 

училищата. Съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от 

ромски произход.  

Задача 3.1. Формиране на познания за културата, традициите и ценностите на 

различни етноси за изграждане на съзнателна толерантност 

3.2. Описание на постигнатото 

Създадени са условия за приемане на различната културна идентичност и са проведени 

дейности с интеграционен ефект, насърчаващи общуването между различните етноси 

/разговори, беседи, лекции, интерактивни игри/. 

Цел 4: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и 

малограмотни възрастни роми  

Задача 4.1: Превенция на отпадане от училище на деца и ученици от ромски 

произход 

4.2. Описание на постигнатото 

Включване на ученици в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности с цел 

преодоляване на трудности в обучението и задържане в училище. В СУ „Христо Ботев” – гр. 

Ивайловград няма отпаднали ученици. Осигурена е подкрепа за застрашени от отпадане 

ученици /безплатно общежитие, училищен транспорт, безплатни учебници и учебни 

помагала/. 

  Във връзка с организацията и контрола на изпълнението на дейности по Механизма за 
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съвместна работа на институциите на ниво училище и техническо, административно и 

организационно съдействие на екипите за обхват в СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград са 

осъществени следните дейности: 

  -определени са педагогически специалисти, които участват в екипите за обхват; 

  - обезпечен е технически, административно и организационно екипът за обхват; 

  - при необходимост чрез ИСРМ се правят писмени предложения по образец до 

дирекция „Социално подпомагане” – гр.Ивайловград за предоставяне на помощ в натура за 

ученик съобразно потребностите му; 

  - контролирано е ежемесечното подаване на информация /до 15-то число/ чрез ИСМР за 

предходния месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 

учебни часа по неуважителни причини с цел налагане на наказания на родителите по реда на 

чл.347 от ЗПУО; 

  - организирано и контролирано е изпълнението на дейностите от Механизма на ниво 

училище и предоставянето на съответната информация към ИСРМ; 

  - създадена бе организация за превенция от отпадане чрез анализ на средата, чрез 

контрол на проведени превантивни дейности отстрана на класните ръководители с ученици и 

техните родители; 

  -участваше се активно в обмена на информация между институциите чрез ИСРМ за 

установяване и актуализиране на статуса на всеки ученик и чрез провеждане на съвместни 

срещи с представители на Община Ивайловград, кметове и кметски наместници, служители на 

РУ на МВР – гр. Ивайловград, представители на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. 

Ивайловград, РУО – Хасково.  

  С цел своевременното връщане на ученици в училище и предотвратяване отпадането 

им от образователната система се информираха Кмета на Община Ивайловград и зам.-

председателя на Екипа за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на 

учениците в образователната система в задължителна училищна възраст за съдействие за 

разрешаване на възникналия проблем и предприемане на мерки по компетентност. Във връзка 

с оптимизиране на процесите и успешното изпълнение на дейностите по Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на 

учениците в задължителна училищна възраст в Информационната система на механизма 

/ИСРМ/ строго се контролираха генерираните докладни записки за ученици в риск от 

отпадане чрез Началника на РУО – Хасково през ИСМР до Кмета на Община Ивайловград и 

копие до Областния управител на Област Хасково за налагане на административно наказание 

на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за децата и 

учениците по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

  СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград има разработен и утвърден механизъм за 

предотвратяване и намаляване на отсъствията от училище. Осъществява се непрекъснат 

контрол за точното отразяване на отсъствията. Всеки учител в началото на часа задължително 

вписва в дневника на съответната паралелка отсъстващите ученици. Класният ръководител е 

длъжен да уведоми родителя, ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма 

данни, че е налице уважителна причина за неговото отсъствие и да обсъди с родителя 

възможностите за отстраняване на причините за отсъствието. Класният ръководител отчита 

отсъствията на учениците от учебни часове и отразява броя на отсъствията на ученика в 

дневника на класа, а в края на всеки учебен срок ги вписва в ученическата му книжка.  

  Класните ръководители до второ число на съответния месец попълват и предават на 

ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ справка за 

отсъствията на учениците. Ръководител направление „Информационни и комуникационни 

технологии" отразява в модул „Отсъствия“ към Информационната система на образованието 

предадените от класните ръководители справки за отсъствията в срок до 5 число на следващия 

месец.  

  Директорът и заместник - директорът по УД извършват проверки на присъствието и 

посещаемостта на учениците в учебни часове. Проверките се отразяват в констативни 

протоколи.  

  Проведени са се срещи на училищното ръководство с класните ръководители, в чиито 

паралелки има ученици, допускащи отсъствия по неуважителни причини, с цел проследяване 
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на тяхното развитие и стимулиране към активност в учебната дейност и набелязване на мерки 

за обща или допълнителна подкрепа в зависимост от броя на допуснатите отсъствия по 

неуважителни причини. За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне 

със затрудненията му с приобщаването в образователния процес, с участието му в дейността 

на училището и с поведенческите му прояви се прилагат различни дейности, които са 

подробно описани в механизма.  

  Наложени са санкции за допуснати отсъствия по неуважителни причини, съгласно 

ЗПУО и Правилника за дейността на СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград.  Проведени са 

срещи на екипа за оказване на обща подкрепа на ученици, допуснали отсъствия по 

неуважителни причини с родителите на учениците и обсъждане на мерки за преодоляване на 

причините за допускане на отсъствия. УКПППУ работи активно с ученици, допускащи 

отсъствия по неуважителни причини. Реализирани са периодични срещи на класни 

ръководители, училищно ръководство и родителите за анализиране на резултатите от 

приложените мерки за обща подкрепа и обсъждане на други мерки за въздействие върху 

проблемните ученици. 

  Осъществен е контрол относно системното информиране на родителите /настойниците/ 

за допуснатите отсъствия.  

  Реализирани са политики и мерки със социална насоченост за всички ученици сираци и 

от социално слаби семейства, като осигуряване на безплатен обяд в училищния стол, 

закупуване на учебници, учебни помагала. 

  СУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград има разработена Стратегия за превенция и 

намаляване на дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система, 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими 

групи, Програма за превенция на ранното напускане от училище. Всеки от тези училищни 

документи има заложени цели, задачи и дейности. 

  Цел 5: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с пропуски 

при овладяване на учебното съдържание и за отпаднали от училище с цел тяхната 

реинтеграция. 

Задача 5.1. Увеличаване на гъвкавостта и пропускливостта на различните модели 

на образование 

5.2. Описание на постигнатото 

Чрез осъществяване на професионално обучение по професии, свързани с местния 

бизнес, са осигурени условия за реализиране на пазара на труда. 

Цел 6: Приобщаване на родители на деца и ученици от ромски произход към 

образователния процес и засилване на участието им в училищния живот 

Задача 6.1: Повишаване на ангажиментите на родителите на деца и ученици от 

ромски произход към образованието на децата им 

6.2. Описание на постигнатото 

Увеличен брой ученици от ромски произход, включени в училищното образование. 

В СУ” Христо Ботев”- гр. Ивайловград през учебната 2020–2021г. няма ученици от 

уязвимите групи, завършили етап или степен на образование. 

През учебната 2021/2022г. ще се осъществят съвместни дейности между родители, 

включително родители на деца от ромски произход за преодоляване на негативни обществени 

нагласи и дейности за повишаване на осведомеността на родителите на учениците от ромски 

произход относно ползите от образование. 

Въпреки че програмите за родителска подкрепа, домашни посещения и приобщаващо, 

качествено образование и грижи в ранна детска възраст облагодетелстват всички деца, тези и 

други инвестиции в ранното детство са особено ползотворни за децата, които са в най-

уязвимо и неравностойно положение, включително ромските деца, чиито семейства 

едновременно принадлежат към малцинство и имат ниски доходи. За да постигнат 

максимално въздействие, изпълнителите на услуги за грижи в ранното детство трябва 

активно да ангажират и изграждат отношения на доверие с всички родители като с 

равностойни партньори, обединени от общата цел за всеобхватна пълноценна грижа и 

възможности за ранно обучение както в заведенията за предоставяне на услуги, така и в 
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ежедневната домашна среда на малките деца.Макар че спадът в преждевременното 

напускане на училище и все по-високият процент на участие на ромските деца в 

задължителното образование са положителни тенденции в България през последните години, 

редица бариери продължават да възпрепятстват ромските деца.Децата в по-малките населени 

места израстват при изключителна липса на достъп до здравни, образователни и социални 

услуги. В областта на образованието е постигнат напредък по отношение на създаване и 

функциониране на средищни и защитени детски градини и училища, които са изключително 

необходими от гледна точка на социалната интеграция и приобщаващото образование на 

населението с ромска идентичност, населението, което околните възприемат като такова, 

както и населението, което живее в малки и отдалечени населени места. Едно от най-

съществените постижения за подпомагането на равния достъп до качествено образование е 

постигнатият висок обхват на децата, включени в обучения за изучаване на български език, 

за които той не е майчин. Езиковата интеграция е най-добрият възможен начин за успешна 

последваща социализация на пазара на труда и е ключ към преодоляването на сегрегацията и 

концентрацията на бедност, основана на етнически характеристики. Устойчива и успешна е 

политиката за целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас от 

средищните училища, която преодолява както някои недостатъци в семействата, в които 

няма образователен капацитет за подкрепа на децата в образованието, така и проблеми, 

свързани с концентрацията на бедност в някои райони настраната. 

Изключително уместни са мерките за обучение на неграмотни лица като ключ към 

трудовата и социалната им интеграция в обществото, работата с родителите, обучение на 

учители, валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално 

обучение и самостоятелно учене. 

В заключение може да се обобщи, че е необходим по-голям брой НП за ДГ и училища, но 

и назначаване на администратори в тях, които да движат проекта, освен това активна дейност 

от страна на НПО и образователните медиатори за необходимостта от образование с 

професионална насоченост, за да сме активни и конкурентни на пазара на труда. 

Повишаването на здравната култура и информираността на населението е важна стъпка 

за осъзнаване на необходимостта от ползване на здравни грижи и услуги. Уместни са 

мерките за провеждане на беседи, информационни кампании за хранене и отглеждане на 

децата, за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за семейното планиране 

и кампании за ползите от имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, 

съгласно Националния имунизационен календар и др., но липсва информация за процедурите 

по идентификация на целевите групи. 

Относително ниското участие на ромите в пазара на труда обуславя ниски доходи, с 

което се свързва и ограничен достъп до здравни услуги. С позитивно въздействие се оценява 

провеждането на профилактични прегледи и изследвания на здравно неосигурените лица от 

ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения с наличните 21 

мобилни кабинети. 

Усилията на Министерството на здравеопазването (МЗ) са съсредоточени в 

разширяването на мрежата от здравни медиатори. Не съществува стандартизиран подход за 

определяне на броя здравни медиатори в зависимост от броя на населението в риск, т.е. 

разпределението им е неравномерно и не гарантира равнен достъп. 

Счита се, че дългосрочно безработните лица са една четвърт от цялото неосигурено 

население. Лицата, които могат да си позволят вноски за социално, здравно осигуряване, но 

избират да не ги плащат, представляват още една четвърт от цялото неосигурено население. 

Гражданите без валидна лична карта също не са осигурени.  

Неравномерното разпределение на лечебните заведения, медицинските специалисти и 

услуги в цялата страна също затруднява достъпа, като селските райони често са ощетени, 
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докато в по-големите градове има свръхпредлагане на услуги. Недостигът на медицински 

специалисти, особено на медицински сестри и общопрактикуващи лекари, възпрепятства 

развитието на първичната помощ и предоставянето на услуги. Това води отново до 

недостъпни здравни грижи за представителите на различни социални групи. Демографските 

процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни групи показатели за 

оценка на здравето на населението. Възрастовата структура на населението поражда 

множество допълнителни медико-социални, икономически, психологически и правни 

проблеми. Миграционните движения, които се развиват паралелно с процеса на стареене, 

както и не високия темп на раждаемост през последните години, водят до неравномерното 

териториално разположение на стари хора, което формира териториални единици с предимно 

възрастно население. Групата на възрастните хора са носители на повече от едно хронични 

заболявания, което променя вида на здравните потребности и отправя определени изисквания 

към тяхното задоволяване. 

В община Ивайловград доболничната медицинска помощ се осъществява от трима 

общопрактикуващи лекари, разпределени в три индивидуални практики -  АИПСМП „Д-Р 

СЛАВИЛОВА”, АИПСМП „Д-Р АЛЕКСАНДРОВА“ и АИПСМП „Д-р Тодоров” ООД, като 

последният лекар има педиатър, назначен на трудов договор. 

Стоматологичната първична помощ се осъществява от три индивидуални практики на 

лекари по дентална медицина. 

Звено на спешна помощ функционира на територията на Община Ивайловград.  

Здравният медиатор е посредник, който улеснява достъпа на лицата в уязвимо социално 

положение до здравни грижи и социални услуги. 

Наблюдават се съществени различия в разпределението на бедните от различните 

етнически групи според икономическата им активност. Сред бедните от българската 

етническа група преобладават пенсионерите (55.2%), докато при ромската етническа група 

най-висок е относителният дял на безработните лица (36.6%). По отношение на работещите 

лица най-висок е относителният дял на работещите бедни сред ромската етническа група – 

27.5%, при 24.0% работещи бедни от турската етническа група и 22.0% сред българската 

етническа група. 

Образователното равнище оказва силно влияние върху риска от бедност независимо от 

етническата принадлежност – и при трите основни етнически групи с нарастване на 

образователното ниво рискът от бедност за работещите лица намалява. Рискът от бедност за 

лицата с начално и без образование е 24 пъти по-висок в сравнение с риска от бедност при 

лицата с висше образование за българската етническа група и 11 пъти по-висок за турската 

етническа група. При лицата, определили се като роми – 57.3% с начално и без образование са 

бедни, докато при лицата с висше образование няма нито един беден. 

Продължава пространствената обособеност на ромската общност, както в градските, така 

и в селските региони, водеща до социална изолация на жителите им, до влошаване на 

жилищните условия, до проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата и 

хигиената, до транспортни проблеми и трудности при осигуряването на услуги.  

Нерешен остава проблемът с незаконно строителство, несъобразено със строителните 

правила, високата гъстота на населението и пренаселеността в жилищата.Това поставя висок 

процент от ромските домакинства в постоянен риск от премахване на единствените им 

жилища и превръщането им в бездомници. Продължаващ е и проблемът с липсата на законови 

мерки за осигуряване на алтернативно жилище в случаите на премахване на единствен дом.  

Отчитаните проекти и дейности като „ромски“ нямат пряко отношение към подобряване 

на условията на живот в кварталите с компактно население, нито към подобряване на 

социалната среда и уличната инфраструктура в тях, а засягат общи административни дейности 

на общинско ниво и подобряване на градската среда и образователните институции извън 
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кварталите с концентрация на бедност.Следва да се обърне специално внимание и на 

пространствената сегрегация, която е многомерен феномен на жилищна и социална 

диференциация, който възниква по различни причини. Следва да се насочи специално 

внимание към картиране и проследяване на промените в териториалния обхват на ромските 

квартали/махали; да се изследва характеристиката на моделите на пространствена сегрегация, 

тяхната структура и пространствена организация. 

В ромските общности се наблюдават промени по отношение на няколко норми във 

връзка със социалните роли на мъжете и жените. Обхватът на промените варира в различните 

общности, включвайки: равноправието на половете и разбирането, че мъжете са по-висши от 

жените; асоциирането на мъжествеността с ролята на човека, осигуряващ благоденствието на 

семейството. Макар равноправието на половете да не е широко приета ценност, както е във 

всяка патриархална общност, в някои общности се наблюдава процес на преоценка. 

Образованите жени открито се противопоставят на традиционното разделение на труда в 

ромските семейства и на наложената им от това роля, която да се свежда само до 

домакинските задължения и в грижите по отглеждане на децата. 

Някои от най-впечатляващите промени в нормите за половете в ромските общности са: 

равноправието на половете и понятието, че мъжете превъзхождат жените; ролята на мъжа като 

осигуряващ прехраната на семейството; висшето образование на жените поражда нови 

ценности, свързани с тяхната работа и изменя перспективата за ролята им в семейния живот. 

Ромските жени, които се стремят да завършат висше образование, не гледат на работата 

си само като на средство за допълнителен доход, но и като на форма за себеизява. Много 

ромски жени все по-често проявяват активност, за да запълнят икономическия вакуум в 

семейството, създаван от безработицата на мъжете. Много малко от по-младите жени са 

готови да мигрират и все повече се стремят да завършат висше образование.  

Образованието създава у все по-голям дял млади жени способност да засилват 

житейския си избор и това разширява характеристиката на традиционната норма за „добро 

момиче“ и „добра съпруга“. Образованието на жените и приемането на нов начин на живот 

(т.е. оспорването на традиционните социални норми от младите жени) може да засили тяхната 

способност да правят стратегически избори за своето бъдеще. 

За да се засили приемането и въздействието на мерките за равенство, приобщаване и 

участие на ромите, политиките и програмите следва да отчитат многообразието на ромските 

общности в България, прилагайки конкретизирани на местно ниво подходи. Всяка политика 

или програма в тази насока трябва да изследва или да взема предвид социално-

икономическата динамика на ромските общности, както и високото ниво на разнообразие 

между общностите, показано от ясното им самоопределение, местоположение (в това число 

градско или селско), култура, традиции. 

Ромските общности се променят под влияние на доминиращото заобикалящо ги 

общество, но само ако се провеждат активни, системни, последователни и финансово 

осигурени политики за включване и интеграция при активното участие на общността в тях.  

Не е известен до момента приложим за всички общности подход към социална 

интеграция, но все пак има някои общи предизвикателства, които трябва да бъдат спешно 

адресирани, като дискриминацията, безработицата,образованието, здравеопазването и ранното 

детско развитие.Инвестирането в посреднически дейности, трудови, здравни, образователни 

медиатори е също стъпка с позитивен характер в тази посока. Тези представители на 

общността, работейки в ромските общности, са гаранти за ефективното и устойчиво прилагане 

на политиките и програмите за приобщаване и социално включване сред ромските общности.  

В община Ивайловград има недостиг от общински жилища. Общината разполага с 54 броя 

жилища за отдаване под наем, вкл. 6 къщи, които са недостатъчни за задоволяване нуждите на 
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картотекираните граждани. Резервният жилищен фонд на общината включва три жилища – две 

къщи в с. Долно Луково и едно жилище в Ивайловград. В резервните жилища  се настаняват 

предимно самотни майки и семейства, които са безработни и се издържат изцяло от социални 

помощи и детски надбавки. В условията на икономическа криза техният брой непрекъснато расте 

и съответно се увеличават потребностите от резервни жилища.  

До положителна промяна в жилищните условия на ромското малцинство, живеещо в 

гореспоменатите села, доведоха  мерки, предприети от Общината, чрез осигуряване на средства 

по проекти или финансиране от собствения бюджет: 

 Подобряване на инфраструктурата; 

 Подмяна на водопроводната мрежа; 

 Възстановяване на улично осветление; 

 Почистване на нерегламентираните сметища. 

 

Във връзка с предоставените ни данни от Дирекция „Бюро по труда” гр. Свиленград, 

филиал гр. Ивайловград е видно следното: 

- Общ брой безработни към края на 2019 г. - 458, като нито един от тях не се е 

самоопределил като ром или от ромски произход, съответно и за 2020 г. – 323, нито 

един от тях не се е самоопределил като ром или от ромски произход; 

- Брой регистрирани безработни до 29 г.- 49 за 2019 г. и 26 – 2020 г.; 

- Регистрирани по пол за 2019 г. жени – 229, мъже – 229; 2020 г. жени – 157, мъже – 166 

- Регистрирани по квалификация: с работническа професия – 93 за 2019 г. и 79 – 2020 г.; 

специалисти – 32 за 2019 г. и 25 – 2020 г.; без квалификация – 333 за 2019 г. и 219 – 

2020 г., в т. ч. с оснвно и по-ниско образование 230 за 2019 г. и 148 – 2020 г. 

- Постъпили на работа: 

 2019 г. 

общо роми 
 

2020 г. 

общо роми 
 

Постъпили на работа всичко: 221 0 
 

220 0 
 

Първичен пазар 189 0 
 

186 0 
 

Мерки за зеатост 1 0 
 

1 0 
 

Програми за заетост 9 0 
 

22 0 
 

ОП „РЧР” 22 0 
 

11 0 
 

 

Независимо от наличието на тази правна рамка, дискриминационните прояви и 

антиромските нагласи продължават да създават бариери пред ромската общност въпреки 

доказателствата за намаляване на усещането за дискриминация сред ромите.  

Продължава крайната бедност, безработицата, ниското ниво на образование в 

сегрегирани училища и класове, неадекватните жилищни условия, лошото здравеопазване и 

благосъстояние сред част от ромското население, които поставят в неравноправно положение 

представителите на тези общности.  

Социалната изолация засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната 

маргинализация социално приемлива и засилва антиромските нагласи. Ромите продължават да 

се сблъскват с дълбоко вкоренени негативни обществени нагласи и предразсъдъци.  

Ромските жени навсякъде в Европейския съюз все още са изправени пред неравенства в 

много отношения, които крайната бедност, изключването и дискриминацията засилват още 

повече. 

Ромските деца и жени се сблъскват с различни форми на дискриминация, включително и 

множествена дискриминация, трафика на хора, бракове на непълнолетни и принудителни 

бракове. 
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Целите в приоритета ще засилят борбата с дискриминацията като разширят фокуса на 

работата по приобщаването и участието на ромите в нови хоризонтални и структурни области 

извън заетостта, образованието, здравеопазването и жилищното настаняване. 

 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и 

децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на 

нетолерантност и на „език на омразата”. 

 

Общи цели: 

1. Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет на публичните 

институции (в т.ч. национална и местна администрация, съд, прокуратура и органи на МВР) 

по отношение на политиките за разнообразие, равнопоставеност, достойнство и основни 

човешки права наЕС: 

1.1. Повишаване на информираността по отношение на „равноценността“ на културите и 

уважение на културното многообразие; 

1.2. Повишаване на информираността за бедността като фактор за появата на негативни 

социални феномени и за етническата хетерогенност на зоните с концентрация на бедност; 

1.3. Изграждане на капацитет за работа с лица, живеещи в дълбока бедност и лица от 

малцинствени общности (т.е. с различен език, религия, общностен етнос и т.н.) – с респект 

към различието, достойнството и основните човешкиправа; 

2. Гарантиране и ефективна защита на правата и достойнството на българските граждани в 

уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи; 

2.1.   Подобряване на мерките за идентифициране, превенция и зашита на жертви   на 

антиромски нагласи, езика на омразата и престъпленията от омраза; 

2.2. Подобряване на мерките за ефективно на казателно правораздаване в случаиния език 

на омразата и престъпления от омраза; 

2.3. Подобряване на мерките за социална реинтеграция на лишените от свобода, 

принадлежащи към етнически малцинства или произхождащи от социална среда, характерна 

с дълбокабедност, вкл. чрез целенасочено междуинституционално подпомагане; 

2.4. Подобряване на услугите по правна защита на лица, принадлежащи към етнически 

малцинства, както и на лица, живеещи в домакинства с дълбока бедност; 

2.5. Подобряване достъпа на ромските жени до правна помощ и правосъдие; 

2.6. Подобряване на мерките за закрила на малолетни и непълнолетни лица, 

принадлежащи към етнически малцинства, както и на деца, живеещи в домакинства с 

дълбока бедност; 

2.7.  Подобряване на дейностите за ограничаване отпадането на ромските деца от 

училище; 

2.8. Приобщаване на лица от ромската общност към дейността по опазване на 

обществения ред, чрез включването им в Местните комисии за обществен ред и сигурност; 

2.9. Системно прилагане на мерки, постепенно повишаване на правната култура сред 

общностите в уязвимо социално-икономическо положение. 

3. Повишаване на гражданското участие и информираност за гражданските права и 

задължения на лицата, живеещи в зоните с концентрация на бедност: 
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3.1. Повишаване на правната култура на ромите във връзка с придобиването, ползването и 

съхраняването на български лични документи; 

Повишаване на информираността и гражданската култура на ромите във връзка с правата и 

задълженията по отношение на образованието, здравеопазването, жилищните условия и 

заетостта; 

3.2. Повишаване на информираността на ромите за адекватна реакция срещу езика на 

омразата и фалшивите новини, засилващи антиромските нагласи и дискриминация. 

3.3. Повишаване на информираността на ромите с акцент върху ромските жени и младежи, 

във връзка с възможностите за достъп до правна помощ; 

3.4. Превенция на нежелани социални феномени в зоните с концентрация на бедност (в т.ч. 

ранни бракове, домашно насилие, битова престъпност и противообществени прояви). 

Изграждане от страна на общината и правоохранителните институции на системи за 

видеонаблюдение, аналогични за останалата част на населените места; 

3.5. Превенция на специфичните форми на трафик на хора в зоните с концентрация на 

бедност и осигуряване на допълнителни мерки при защита на жертвите на трафик на хора, 

принадлежащи към етнически малцинства, с цел понижаване на броя на случаите на трафик на 

хора и повишаване на разкриваемостта и съдебните производства срещу трафиканти; 

3.6. Разработване и прилагане на услуги за реинтеграция на деца – жертви натрафик с цел 

ефективна социализация на тази най-уязвима група, постигане на благосъстояниеи цялостно 

развитие. 

 

Мерките за постигане на целите са заложени в Плана за действие за изпълнение на 

Стратегията. 

Изпълнението на мерките по приоритет „Върховенство на закона и 

антидискриминация“ ще допринесе за изпълнение на индикаторите по приоритет „Социално 

включване“ от   „НПР: България 2030“  и   има   основна   роля   за   изпълнението   на   Цел 5 

„Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“, Цел 10 

„Намаляване на неравенството между и в рамките на държавите“, Цел 16 „Насърчаване на 

мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до 

правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на 

всички нива“ от Целите за устойчиво развитие наООН. 

В настоящата стратегия проблемите на ромската жена са включени не само като 

хоризонтална политика, но са адресирани и целенасочено.  

Приоритетите образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост са обогатени със 

специфични цели и мерки, сензитивни към жените.  

Със специални закони – Закон за равенство на жените и мъжете, Закон за закрила на 

детето, Закон за хората с увреждания, Закон за защита от домашно насилие и др. са 

предвидени специални мерки за защита спрямо лица и групи в уязвимо положение. 

Правителството  прие Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените 

и мъжете за периода 2021-2030 г. Основната цел на документа е да допринесе за постигането 

на фактическа равнопоставеност между половете в България чрез прилагане на единна, 

последователна и устойчива държавна политика. В приетия план за действие  към стратегията 

са заложени мерки за: насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на 

вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на 

стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот, и на сексизма и др.  

Наказателният кодекс на Република България определя като престъпления 

проповядването или подбудата към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, 

народност или етническа принадлежност (чрез слово, печат или други средства за масова 
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информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин); геноцида и 

апартейда; обидата и клеветата; трафика на хора; принудата за встъпване в брак; склоняването 

към проституция и други действия, на които често жертва са представители на етническите 

малцинства.  

 Законът за адвокатурата и най-вече Законът за правната помощ създават механизъм за 

оказване на правна помощ на лица, пострадали от нарушения или жертви на престъпления, 

включително и на база на тяхната етническа принадлежност и в случаите, в които тези лица не 

разполагат с необходимите финансови средства да си осигурят помощ. 

Ромските жени навсякъде в Европейския съюз все още са изправени пред неравенства в 

много отношения, които крайната бедност, изключването и дискриминацията засилват още 

повече. 

Ромските жени се сблъскват с различни форми на дискриминация, включително и 

множествена дискриминация, трафик на хора, бракове на непълнолетни и принудителни 

бракове. 

С оглед на всичко, което в настоящия документ е анализирано, констатирано и 

формулирано като проблем, като оперативна цел се извежда насърчаване овластяването на 

ромската жена, за превръщането й в активен фактор в социалния, политическия и обществен 

живот, преодоляване на изключването ú на основните сфери на образование, здравеопазване, 

заетост и жилищни условия. 

Въпросите за овластяването на ромската жена са намерили своето отражение в 

приоритетите на настоящата стратегия. Напр. приоритет „Върховенство на закона и 

антидискриминация“  адресира основни теми като:   

- Насърчаване и подкрепа за участието на ромските жени във всички форми на 

обществен и политически живот, включително в публичната администрация.  

- Преодоляване на домашното насилие, ранните бракове и други форми на традиционни 

патриархални практики на контрол и насилие. Осигуряване на условия за по-голям достъп до 

правосъдие за ромските жени. 

- Подобряване на мерките за идентифициране, превенция и зашита на жертви на 

антиромски нагласи, езика на омразата и престъпленията от омраза; 

- Подобряване на мерките за ефективно наказателно правораздаване в случаи наезик на 

омразата и престъпления от омраза; 

- Подобряване достъпа на ромските жени до правна помощ и правосъдие. 

- Подобряване на мерките за закрила на малолетни и непълнолетни лица, 

Принадлежащи към етнически малцинства, както и на деца, живеещи в домакинства с 

дълбока бедност; 

- Подобряване на дейностите за ограничаване отпадането на ромските деца от училище; 

- Повишаване на информираността на ромите с акцент върху ромските жени и младежи, 

във връзка с възможностите за достъп до правна помощ; 

- Превенция на нежелани социални феномени в зоните с концентрация на бедност (в т.ч. 

Ранни бракове, домашно насилие, битова престъпност и противообществени прояви). 

Изграждане от страна на общината и правоохранителните институции на системи за 

видеонаблюдение, аналогични за останалата част на населените места; 

- Превенция на специфичните форми на трафик на хора в зоните с концентрация на 

бедност и осигуряване на допълнителни мерки при защита на жертвите на трафик на хора, 

принадлежащи към етнически малцинства, с цел понижаване на броя на случаите на трафик на 

хора и повишаване на разкриваемостта и съдебните производства срещу трафиканти;  

- Разработване и прилагане на услуги за реинтеграция на деца – жертви на трафик с цел 

ефективна социализация на тази най-уязвима група, постигане наблагосъстояние и цялостно 
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развитие. 

Институциите провеждат публични кампании за изграждане на култура за политиките за 

разнообразие, равнопоставеност, достойнство и основни човешки права на ЕС и повишаване 

на нивото на обществена чувствителност към проявите на антиромски нагласи и 

дискриминация. 

Националното бюро за правна помощ има опит в работата с улесняване на достъпа до 

правна помощ и правосъдие на представители на уязвими групи, включително жертви на 

домашно насилие и насилие по полов признак, деца, жени от малцинствен произход и/или от 

отдалечени и географски изолирани райони чрез въвеждане на мобилни екипи за правна 

помощ. Това е много важен аспект в работата, свързан с овластяването и равните възможности 

на ромската жена.  

Специално внимание по проблематиката е обърнато и в раздел Мониторинг на 

изпълнението на стратегията. Предвидено е да се привлекат младежи и ромски жени под 

формата на консултативни съвети и граждански мониторинг. 

В сферата на културата и медиите, дейностите се реализират от Народно 

читалище „Пробуда 1914” - Ивайловград, което е и регистрирано като НПО. 

Брой читалища и други културни институции – Народно читалище „Пробуда 1914“ 

Ивайловград е единственото читалище на територията на Община Ивайловград. Към него 

работят шест клона, намиращи се в кв. Лъджа,Ивайловград, с. Свирачи, с. Славеево, с. 

Железино, с. Плевун, с. Кондово; 

Наличие на НПО, работещи в тази сфера – читалището е юридическо лице с нестопанска 

цел, с обществена полезна дейност. Вписано е в регистъра на народните читалища под №330/ 

22.04.220 г. Читалището е самостоятелна институция, която работи във взаймодействие с 

учебни заведения, обществени организации и други структури, които извършват определена 

културнопросветна или образователна дейност. В тази връзка читалището разработи проект 

„Образователна интеграция на ученици в община Ивайловград“ по Програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът приключи на  23.01.2019 г. 

Заложените дейности по проекта допренесаха за: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ /ДЕЙНОСТ 3 по 

проекта/: Постигнати са очакваните резултати – обучени са 174 деца по български език. 

Оборудвани са 15 групи за допълнително обучение по български език с необходими 

консумативи и материали, които ще бъдат устойчевост на този проект и след приключването 

му. Обучението по български език ще продължи да се провежда, като се интегрират в 

образователната система все повече деца. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС  ЗАСТРАШЕНИ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И 

НАПРЕДНАЛИ УЧЕНИЦИ /ДЕЙНОСТ 4 по проекта/: Предоставена е педагогична и 

психологическа подкрепа, като участват в: Мотивационни обучения 12 деца, застрашени от 

отпадане, индивидуална работа с родители на 30 ученика от малцинства за продължаване на 

образование след 7 клас, включително в професионални паралелки. 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В УЧИЛИЩЕТА, КЪДЕТО ДА СЕ 

ОБУЧАВАТ ИНТЕГРИРАНО УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА /ДЕЙНОСТ 5 

по проекта/: Доставено е оборудване, обзавеждане, учебни пособия, материали и консумативи. 

Оборудвани са 31 интерактивни ученически места за по – лесно обучение, снабдени с 

описаните по- горе материали, проведени 3584 уч. часа в извънкласни форми. Тази дейност ще 

продължи своята устойчевост и в бъдеще, тъй като с оборудването на всички виртуални стаи, 

ще се постигне надграждаш ефект и след приключване края на проекта за всички 

новопостъпили ученици в учебните заведения.Организирана бе двудневна тематична 

екскурзия до Златоград. Любознателните детски погледи и възхищение от видяното в музеите 

и в малките занаятчийски работилнички в ареален комплекс "Старият град" ни изпълваха със 
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задоволство, а вкусът на "въртяно кафе" ни пренесе в атмосферата на България от миналото. 

На 29 септември 2018 г., се проведе „Празник на открито – спорт и природа“Празникът беше 

проведен с ученици от СУ „Христо Ботев“- Ивайловград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -с. 

Железино, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ --с. Белополци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. 

Свирачи, участници в организираните по проекта клубове и кръжоци. Участието на учениците 

от СУ „Христо Ботев“Ивайловград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Железино, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ с. Свирачи в еднодневните екскурзии се превърна в прекрасен уикенд. 

Приятни моменти и много емоции с посещението на Средновековната крепост „Мезек“ и 

Тракийската гробница. Проведени бяха Ден на Толерантността в ОУ "Св. св. Кирил и 

Методий " , с. Свирачи, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Железино, СУ „Христо Ботев“ и 

ОУ,,Св.св.КирилиМетодий" с. Белополци. 

 

ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И ТЕХНИТЕ 

ВРЪСТНИЦИ В ИНТЕГРАЦИОННА МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА  /ДЕЙНОСТ 7 по проекта/: 

Оборудвана е библиотека 1бр., закупени са необходими материали за останалите поддейности, 

които да продължат да се използват и след приключване на проекта от други ученици. По този 

начин ще бъде постигнат продължителен ефект за интеграция и реинтеграция на ученици от 

малцинствените групи. В края на проекта чрез организираните Фестивал „Фолклор и 

традиции“ и Конкурс „Моят роден край“, участие взеха учениците от СУ "Христо Ботев" 

Ивайловград, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Железино, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Свирачи, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Белополци. В конкурс „Моят роден край“ с 

изделия и рисунки се включиха учениците, работещи в клубните и кръжочни форми по 

приложни изкуства, роден край, допълнително обучение по български език. Изложбата от 

изделия беше експонирана във фоайето на читалището. А във фестивал „Фолклор и традиции“ 

– всичко научено и създадено се представи пред публика. 

 

Наличие на ромски медии и интернет платформи – няма 

 

Подкрепа на изкуството, вкл. и на аматьорски изкуства – към читалището работят 

следните художествени форми: 

1) Театрален състав; 

2) Детска театрална трупа; 

3) Камерна формация „Армира“; 

4) Танцов клуб „Карамфилчето“; 

5) Художествено слово; 

6) Група за изворен фолклор, клон Лъджа; 

7) Група за стари градски песни „Незабрава“; 

8) Група за автентичен фолклор, клон Свирачи; 

9) Група за източнородопски песни, клон Славеево; 

10) Кукерска група, клон Лъджа; 

11) Коледарска група, клон Лъджа; 

12) Лазарска група, клон Лъджа;   

13) Лазарска група, клон Свирачи; 

14) Коледарска група, клон Свирачи; 

15) Школа по балет; 

16) Школа по спортни танци; 

17) Клуб „Приятели на книгата“; 

18) Детска вокална група „Щастливци“ Ивайловград. 

 

Заключение: С оглеед на постигнатите положителни резултати и желанието от страна на 

родители и деца от уязвимите групи да се включват активно в живота и работата на 

институцията, читалището отново в партньорство с останалите институциии ще разработи 

проект, с който да се включи в новия програмен период. 
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В заключение уязвимите общности се самоопределят чрез фактори, пораждащи 

бедността – ранното отпадане от училище, ниско образование или липса на професионална 

квалификация на голяма част от жителите, липса на трудови навици за част от тях, всичко 

това поражда ограничени възможности за заетост, лоши битови условия на живот. Интерес за 

тях представляват социалните услуги, но не и здравните, и образователни такива..  

Тези места са районите с най-голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, 

настанени в институции, деца в риск от отпадане от училище. Акумулирането на 

икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори, оказва най-силно влияние, 

когато семейството живее в рамките на собствената компактна малцинствена група. 

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито деца рискуват да 

повторят модела на социална изолация на своите родители. За да се предотврати затворения 

цикъл е необходима комплексна интервенция, насочена срещу бедността, която да 

подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие на своите 

деца:  

 Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали от 

училище или с основно и по-ниско образование; 

 Подкрепа на родителите в случаите на трайна безработица, чрез допълнителна 

професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други 

възможности за заетост; 

 Изграждане на родителски капацитет и увереност; 

 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език; 

 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 

система; 

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и младите хора; 

 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение, 

за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в 

институции и превенция на изоставянето; 

 

Включване на общините в изпълнението на политиките заприобщаване и участие на 

ромитечрез: 

- С решение на съответния общински съвет в общините могат да се създават общински 

съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. 

- Разработване, съвместно с представители на местната ромска общност, на конкретни 

годишни планове на основата на предварително идентифициране, анализ и оценка на 

проблемите и нуждите на местните ромски общности и в съответствие с областните 

стратегиии Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в 

Република България (2021-2030). Тези планове се приемат от общинските съвети, следва да 

бъдат ресурсно обезпечени, а изпълнението им да е тясно обвързано с приобщаващите цели и 

индикатори, заложени в Плана за интегрирано развитие на общината.  

- Делегиране на дейности подкрепени от собствените средства на общините, 

заприобщаване и участие на ромите на общинскониво. 

- Изграждане на подходящи консултативни и координационни механизми с участието 

на гражданскиструктурии всички заинтересовани страни, включително представители на 

ромската общност. 

- Формиране на необходимия административен капацитет в структурите на 

общинскитеадминистрации чрез възлагане на определени функции на дирекции, отдели, 

звена или отделни експерти, отговарящи за изпълнението на интеграционните политики. 

Назначаване на общински експерти по етнически и интеграционни въпроси, там, където това 

е необходимо. 

-  
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Финансирането на приобщаващите политики и програми се осъществява със 

средства от държавния бюджет, от Европейските фондове и другиизточници. 

Финансово обезпечаване на изпълнението на дейностите, заложени в Националния 

план за действие се осъществява чрез: 

- Осигуряване, в рамките на средствата за общините от общата субсидия за 

делегираните от държавата дейности, на разработването и изпълнението на общински 

програми, съобразени с приоритетите на интеграционната политика. 

- Финансово обезпечаване, в рамките на бюджетите на ресорните министерства 

иинституции, вкл. с целеви средства, на изпълнението на интеграционната политика. 

- Финансиране на мерки и дейности, на национално и местно ниво, които да носят 

информация за състоянието и тенденциите на развитие на ситуацията по приоритетните 

сфери на този План, изготвен въз основа на Стратегия на съответната територия; това ще 

подпомагне планирането на мерки или предприемане на действия в условия на криза или 

извънредна ситуация; 

- Стимулиране на общините да финансират изпълнението на мерки и инициативи чрез 

общинските бюджети за сметка на собствени приходи, и в партньорство с НПО; подходящо 

финансиране на НПО, които предоставят такива дейности, тъй като тези дейности са от 

решаващо значение за създаването на среда и условия за приобщаване и участие. 

- Финансиране на тематични проекти по Програми от Структурните фондове и 

Кохезионните фондове на ЕС. 

- Финансиране и съфинансиране на тематични проекти по програми на Европейския 

съюз, Световната банка, ООН, Съвета на Европа и други. 

- Адекватно интегриране на потребностите и проблемите на ромите в новата 

многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 г. и съответните приоритети на 

програмите с оглед финансова подкрепа чрез инструментите на ЕС. Финансовата подкрепа 

чрез инструментите на ЕС има важна допълваща роля към прилаганите политики за 

намаляване на бедността и социалното изключване. За следващия програмен период 2021-

2027 г. България ще получи средства от Европейски социален фонд+ за Програмата за 

развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР), Програмата за храни и/или основно 

материално подпомагане 2021-2027 (ПХ) и Програмата за образование 2021-2027 (ПО), както 

и от Европейския фонд за регионално развитие за Програмата „Развитие на регионите“ 2021-

2027(ПРР). 

В ПРЧР 2021-2027 интеграцията на ромската общност за периода ще бъде прилагана 

чрез три подхода: 

1.Мейнстрийм подход (хоризонтален подход – реализация чрез всички мерки): 

Мейнстрийм подхода, включва ромите като част от уязвимите групи, които ще получат 

подкрепа чрез мерките на програмата на национално ниво (в т.ч. социално изключени лица, 

лица живеещи в бедност и материални лишения, лица, попадащи в групите на неравностойно 

положение на пазара на труда, лица без образование, с ниска квалификация или без такава и 

др.).  

2.Подход „Интегрирани териториални инвестиции“ в райони от ниво 2. 

3. Подход „Водено от общностите местно развитие“. 

Двата териториални подхода ИТИ и ВОМР ще реализират специфична цел 8 от проекта 

на регламент за ЕСФ+ „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на 

маргинализирани общности, като например ромите“. Териториалните подходи ще дадат 

възможност за целенасочено въздействие в общностите и така ще допълнят мерките от 

националното изпълнение на програмата, които са на хоризонтално ниво (мейнстрийм 
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подхода). Тези два териториални подхода ще дадат възможност за финансиране на мерки на 

места, които имат най-голяма потребност във връзка със специфичния профил на населението 

на съответната територия. 

Оценката на изпълнението на Плана се осъществява чрез Система за мониторинг, 

оценка и контрол за изпълнение на Стратегията (Системата). Системата отчита изпълнението 

на политиките за приобщаване и участие на ромите на регионално и местно ниво, което 

включва и сътрудничеството с ромското гражданско общество и други заинтересовани страни. 

Чрез Системата се осигурява регулярна, систематична проверка, контрол и 

проследяване на напредъка и качеството на изпълнението на Плана за действие по него, както 

и на всички други интервенции (дейности, проекти, изследвания, проучвания и др.) за 

приобщаване и участие на уязвими етнически малцинства с фокус ромите, в това число и 

такива, изпълнявани на местно ниво от общини, НПО, изследователски и аналитични 

институции, центрове и др. Осигурява се оценка на въздействието в резултат на прилаганите 

интервенции, като се идентифицират проблемите при прилагането на мерките, с цел 

подобряване тяхната ефективност и ефикасност. 

Чрез Системата се реализира: 

 събиране на данни чрез формални и неформални методи на местно, областно и 

национално ниво в различни области (сектори) по определена методика; 

 позволява анализиране на събраната информация, вкл. по различни 

разрези/сегменти, както и да засича информацията в тях; да прави оценка на 

въздействието; 

 позволява извеждане на научени уроци и формулиране на препоръки и указания 

за подобряване на изпълнението на Националната стратегия на Република 

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

интеграционните политики. 

Мониторингът се измерва посредством индикаторен модел, който включва списък с 

индикатори, дефиниция и методика (алгоритъм) наформиране, събиране, обработка и анализ 

на първичните данни за формиране на индикаторите. В Плана е дадена базова линия и 

измерими цели. 

Наред с общите статистически подходи данни за изпълнението на Стратегията се 

събират и по териториален признак за населени места и части от населени места с 

концентрация на бедност, незаконно строителство и други характерни за тази Стратегия 

индикатори 

 

Наблюдение на изпълнението на Плана: 

1. Наблюдението на изпълнението на Плана се осъществява чрез годишното 

отчитане на напредъка. Това се извършва чрез изготвяне на ежегоден Административен 

мониторингов доклад на база на информацията от Системата.   

- ОССЕИВ координира подготовката на доклада, обобщава 

информацията и подготвя проект надоклада. 

- Обсъждането на доклада се осъществява в рамките на заседание на ОССЕИВ. 

- Докладът се предстaвя за одобрение пред НССЕИВ. 

2. Привличане на младежи и ромски жени под формата на консултативни съвети и 

форми на граждански мониторинг. 

3. Създаване  на  Съвет  за  мониторинг  на  изпълнението  на  Стратегията. 

4. Набиране, систематизиране и анализ на информация за добри практики за 

мониторинг на секторни политики. 
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Оценка за изпълнението на Плана 

Оценката на изпълнението на Стратегията има за цел да осигури информация за 

постигане на целите и ефективността на предприетите мерки. Тя се осъществява в края на 

периода на действие на Стратегията.  

 

Принципи на мониторинг 

Прозрачност – да осигурява достатъчно достоверна информация, която при осигурен 

достъп до нея на заинтересованите страни е предпоставка публичните  политики  да  бъдат  

разбирани,  наблюдавани  и  приемани. Прозрачната  система  на  управление  чрез  

мониторинг  и  оценка  има  ясни процедури за публично вземане на решения и отворени 

канали за общуване между заинтересованите страни и обществените институции.  

Отчетност – да носи информация за степента на достижимост на набелязаните  цели,  за  

ефективността,  ефикасността  и  рационалността  на използване на публични ресурси и за 

степента на постигнато въздействие върху  заинтересованите  страни.  

Отговорност на управлението - необходимо е институциите постоянно да се опитват  да  

отчитат интересите на  всички  целеви  групи  и  заинтересовани страни  при  реализацията на 

политиките.  

Мониторингът изгражда капацитет за създаване, реализиране и изпълнение на 

качествени политики при оптимално съчетаване на резултати с ресурси. Повишава  

заинтересоваността  и  интензифицира  участието –мониторингът създава  механизъм  за  

гражданско  участие  в  процеса  на  формулиране  и изпълнение на местна политика. Добре 

развитото гражданско общество, което е заинтересовано от реализираната политика, следи 

достигането на целите и изпълнява контролна функция. 
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