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 V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 ЗА ПЕРИОДА 2021-2023г. 

 

 
Глава  I: 

Приоритетни области, цели и мерки от Националния план за действие  

за периода 2021-2023г. по 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие  

на ромите 2021-2030г. 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Оперативна    цел:  Създаване  на  условия  за  осъществяване  на  качествено   и  приобщаващо    образование,  както  и         за  образователна интеграция                                                             и   интеркултурн                                             о                                          

образование  за       деца        и  ученици,  в  т.ч. за        уязвими   групи,  включително  роми. 

 
 

Цел  1.  Повишаване  на  обхвата  на  децата  и учениците  в  предучилищното  и  училищното  образование  и  намаляване  на  дела  на отпадналите и 

преждевременно напусналите училище. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021- 

2023г. 

1.1. Повишаване на обхвата на деца 

и ученици в задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст по 

механизма за обхват. 

Текущ  МОН 

РУО 

МТСПД

АЗД 

Община  

Стралджа 

ОИ. 

 Брой деца и ученици 

в задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст, 

обхванати трайно в 

образователната 

система. 

40 деца и 

ученици 

 

 

80 деца и 

ученици 

 

 

1.2. Осигуряване на 

приобщаваща среда за 

деца, които не владеят 

Текущ 2021 - 

2023г. 

МОН 

ИА 

ОП 

НОИР 

Средства по ОП; 

НОИР; Средства по 

национални 

Брой деца от 

уязвими групи, 

които не владеят 

  

 
  
 



 

 добре български език, в 

предучилищна възраст чрез 

осъществяването на 

допълнителни модули по 

български език, в т.ч. и 

разработване и прилагане на 

методики за 

овладяване на български 

език. 

  ОИ програми; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ. 

добре български 

език, включени в 

модули за 

допълнително 

обучение. 

 80 деца и ученици 120 деца и ученици 

1.3. Осигуряване на допълнително 

обучение по учебни предмети 

с акцент върху изучаването на 

български език за ученици, за 

които българският език не е 

майчин и които не 

владеят добре български език, 

в т.ч. разработване и прилагане 

на методики за преодоляване 

на обучителните затруднения, 

вкл. и за преодоляване на 

последиците от COVID 

кризата. 

Текущ 2021 - 

2023г. 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

ИА ОП  

НОИР 

ОИ 

Средства по 

национални 

програми; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Средства по 

ОП НОИР. 

Брой ученици от 

уязвими групи, 

включени в 

допълнително 

обучение. 

213 ученици 280 ученици 

1.4. Повишаване квалификацията 

на педагогическите 

специалисти за прилагане на 

диференциран подход при 

обучението на учениците, 

които имат пропуски или 

срещат затруднения при 

овладяването на учебното 

съдържание чрез 

използване на 

Инструментариум за ранно 

идентифициране на ученици в 

риск от преждевременно 

напускане на образователната 

система 

и за диференциран подход при 

определяне на потребностите 

им от предоставяне на 

индивидуална подкрепа. 

Текущ 2021- 

2023г. 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

ОИ 

Средства по ОП 

НОИР. 

Брой педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментариум 

за ранно 

идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система. 

5 педагогически 

специалисти 

10 педагогически 

специалисти 



 

 

1.5. 

 

 

Реализиране на интегрирани  

дейности за образователна 

интеграция на деца и ученици 

от етническите общности в 

уязвимо положение чрез 

осигуряване на ефективен 

процес на обхват, включване и 

реинтеграция в 

образователната система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущ 

 

 

2021– 

2023г. 

 

 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

 

 

 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

 

 

1. Брой дейности за 

връщане на 

отпадналите 

ученици в училище 

и подобряване на 

образователните им 

резултати; 
 
 
 
 
 
 

2. Брой обхванати 

деца в детски 

градини, в които се 

изпълняват 

мерки за по- пълно 

обхващане и 

задържане на деца 

между 3- и 

6/7-годишна 

възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система; 

 

 

1. Брой дейности за 

връщане на 

отпадналите ученици в 

училище и подобряване 

на образователните им 

резултати –14. 
 
 
 
 
 
 

2. Брой обхванати деца в 

детски градини, в които 

се изпълняват мерки за 

по-пълно 

обхващане и задържане 

на деца между 3- и 6/7- 

годишна възраст от 

етническите общности 

в образователната 

система –150. 

 

 

1. Брой дейности за 

връщане на 

отпадналите 

ученици в училище 

и подобряване на 

образователните им 

резултати – 

30. 

 

 

 

2. Брой обхванати 

деца в детски 

градини, в които се 

изпълняват 

мерки за по- пълно 

обхващане и 

задържане на деца 

между 3- и 

6/7-годишна 

възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система –200. 

 



       

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система; 
 
 
 

4. Брой ученици от 

етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати; 
 
 
 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система; 

 

 

6. Брой ученици от 

етническите 

общности в 

социално уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

  образованието 

им в гимназиален 

етап; 

 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система –  50. 
 
 

 

4. Брой ученици от 

етническите общности 

с подобрени 

образователни 

резултати –  90. 

 
 
 
 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система –4. 

 

6. Брой ученици от 

етническите общности 

в социално уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им в 

гимназиален етап – 

40. 

 

 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система –  80. 
 
 
 

4. Брой ученици от 

етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати –150. 
 
 
 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система –  20. 

 

 

6. Брой ученици от 

етническите 

общности в 

социално уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им в 

гимназиален етап –

60. 

 

 



 

 
       

7. Брой ученици от 

гимназиална степен, 

включени в дейности 

за информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си във 

висши училища; 
 
 
 
 

8. Брой ученици в 

гимназиален етап на 

обучение, 

кандидатствали във 

ВУ; 
 
 
 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ. 

 

7. Брой ученици от 

гимназиална степен, 

включени в 

дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си във 

висши училища 

–58. 

 

8. Брой ученици в 

гимназиален етап на 

обучение, 

кандидатствали във ВУ 

– 5. 

 
9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ –5. 

 

7. Брой ученици от 

гимназиална степен, 

включени в дейности 

за информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си във 

висши училища –70. 
 
 

8. Брой ученици в 

гимназиален етап на 

обучение, 

кандидатствали във 

ВУ –30. 

 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ – 

30. 

1.6. Реализиране на добри 

практики, свързани с 

повишаване качеството на 

образователния процес за деца 

и ученици от 

уязвими групи, включително 

роми, в това число за работа с 

родители, включително за 

преодоляване на COVID 

кризата. 

Текущ 2021 - 

2023г. 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

ОИ 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ. 

Брой реализирани 

мерки, 

инициативи, добри 

практики. 

Неприложимо. Неприложимо. 

1.7. Провеждане на обучения за 

образователни медиатори 

и/или социални работници. 

Текущ 2021- 

2023г. 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

 

 Брой обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници. 

4 обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници. 

5 обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници. 



 

1.8. Осъществяване на 

психологическа и социална 

подкрепа  на деца и ученици 

от уязвими групи, 

включително роми, чрез 

назначаване на образователни 

медиатори и социални 

работници. 

Текущ 2021- 

2023г. 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

ОИ 

От бюджета на 

МОН. 

Средства по ОП 

НОИР. 

Брой назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални работници 

в системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

4 назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници. 

5 назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници. 

Цел 2. Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и за преодоляване на 

стереотипи и дискриминационни нагласи. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021- 

2023 г. 

2.1. Преодоляване на 

дискриминационните нагласи 

чрез провеждане на различни 

инициативи (екскурзии, 

отбелязване на дати от 

празничния 

календар, информационни 

кампании и други дейности). 

Текущ 2021 - 

2023 г. 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

ОИ 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ. 

Брой проведени 

инициативи. 

Поради 
пандемията няма 

текуща стойност . 

Поради 
пандемията няма 

текуща стойност.   

Цел 3. Провеждане на информационни кампании за лица от уязвими групи, включително за завършване на средно, професионално, колежанско и висше образование, 

особено за профили, специалности и професии, които дават перспектива за реализиране на пазара на труда. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021- 

2023 г. 



 

3.1. Провеждане на 

информационни кампании и 

на дейности за ограмотяване 

и 

обучение на неграмотни и 

слабограмотни лица от уязвими 

групи, които нямат завършен 

начален етап или завършен клас 

от прогимназиалния етап. 

Текущ 2021 – 

2023 г. 

МОН 

ИА  

ОП 

НОИР 

Средства по 

ОП НОИР 

Брой лица над 

16-годишна възраст 

участници в 

информационни 

кампании за 

ограмотяване и 

обучение. 

Неприложимо. В процес на 

договаряне. 

Цел 4. Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, образованието и 

отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската градина/училището . Съвместна работа с образователни медиатори и други специалисти с 

отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021- 

2023 г. 

4.1. Осъществяване на дейности 

за повишаване на 

осведомеността на 

родителите от уязвими групи 

относно ползите от 

образованието. 

Текущ 2020- 

2023г. 

МОН 

РУО 

ОИ 

 

Средства от 

държавния 

бюджет. 

Брой 

информационни 

кампании за 

ролята на 

образованието на 

децата и учениците 

сред родителите и 

общността. 

Неприложимо. Неприложимо. 

4.2. Осъществяване на дейности за 

приобщаване на родители от 

уязвими групи към училищния 

живот и мотивирането им за 

образованието на техните деца. 

Текущ 2020- 

2023г. 

МОН 

РУО 

ОИ 

 

Средства от 

държавния 

бюджет. 

Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния 

живот и 

мотивирането им за 

образованието на 

техните деца. 

20 дейности 
за приобщаване на 

родители към училищния 

живот. 

25 дейности 
за приобщаване на 

родители към 

училищния живот. 

Цел  5 .  Подкрепа  на  образователни  практики,  иновативни  идеи  и  дейности,  насочени  към  трайно  приобщаване  и  образователна интеграция, включително 

за повишаване на дигиталните умения. 



 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021- 

2023 г. 

5.1. Обучение на ученици, вкл. от 

уязвими групи, за придобиване 

на умения за обучение от 

разстояние в електронна среда. 

Текущ 2021- 

2023г. 

МОН ОП НОИР Брой ученици, които 

изпитват 

затруднения при 

преминаване към 

обучение от 

разстояние в 

електронна 

среда, в това число 

на учениците от 

първи клас, които 

трябва да 

осъществят 

прехода от 

предучилищно към 

училищно 

образование в 

електронна среда. 

Неприложимо. Неприложимо. 

5.2. Обучение на педагогически 

специалисти за 

усъвършенстване на уменията 

им за 

преподаване/провеждане на 

занимания от разстояние в 

електронна среда. 

Текущ 2021- 2023г. МОН 

ОИ 

ОП НОИР Брой 

педагогически 

специалисти, 

които ще участват 

в обучения за 

подобряване на 

уменията им за 

работа с 

електронни 

образователни 

платформи и 

усъвършенстване на 

уменията им 

за преподаване от 

разстояние в 

електронна среда. 

Неприложимо.           Неприложимо. 



 

Цел 6. Разширяване на възможностите за учене през целия живот, включително чрез неформално и информално образование; включване във форми за образование и 

обучение на лица, които не са завършили средно образование; популяризиране на ученето сред всички слоеве на населението за участие във форми на учене през целия 

живот. 

Мерки Статус Срок Отговор 

на 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021- 

2023г. 

6.1. Ограмотяване на 

възрастни. 

Предстоящ 2021-2023г. МОН 

  ОИ 

ОП НОИР В процес на 

договаряне. 

Неприложимо. Неприложимо. 

 
ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

Оперативна цел:   Равнопоставеност на достъпа до качествен о обществено здравеопазване и подобряване на здравословното 

състояние  на  населението  в  обособените  уязвими  общности , с концентрация  на бедност . 

 

Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност. 

 Мерки Статус 

на 

мярката 

Срок Отговорна 

институ- 

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1.1 Осъществяване на акушеро-

гинекологични прегледи с 

мобилни кабинети в населени 

места 

с компактно ромско 

население. 

 2021-

2023г. 

МЗ 

РЗИ 

здравни 

медиатори 

община 

 Брой осъществени акушеро- 

гинекологични прегледи с 

мобилни кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население. 

        0             40 

1.2 Повишаване на обхвата на деца 

без лични лекари открити от 

здравните медиатори. 

 2021-

2023г. 

Община 

здравни 

медиатори 

 Брой регистрирани деца, без 

лични лекари. 

0 0 

1.3. Провеждане на имунизации 

с мобилни екипи в населени 

места без лични лекари. 

 2021- 

2023г. 

МЗ 

РЗИ 

 Брой обхванати с 

имунизации деца от мобилни 

екипи спрямо общия брой на 

необходимите . 

Неприложимо. Неприложимо. 

1.4 Провеждане на 

профилактични прегледи на 

деца с мобилни педиатрични 

кабинети. 

  МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

община. 

 Брой проведени профилактични 

прегледи на деца с мобилни 

педиатрични кабинети. 

0 10 



 

1.5 Провеждане на разяснителни 

кампании за необходимостта от 

ваксиниране на населението 

със задължителните 

имунизации по Националния 

имунизационен календар 

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

 2021- 

2023г. 

МЗ 

РЗИ 

здравни 

медиатори 

лични 

лекари 

 Брой проведени кампании за 

разясняване на необходимостта от 

ваксиниране на населението със 

задължителните имунизации по 

Националния имунизационен 

календар 

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

2 10 

1.6 Провеждане на скринингови 

изследвания с мобилен 

мамограф за превенция на 

рака на млечната жлеза. 

  МЗ 

РЗИ 

 Брой проведени мамографски 

прегледи с мобилен 

мамограф за превенция на 

рака на млечната жлеза. 

0 20 

Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална 

уязвимост. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ- 

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

2.1. Дейности по превенция и 

контрол на ХИВ чрез услуги по 

анонимно 

и безплатно консултиране и 

изследване за ХИВ и сексуално 

предавани инфекции в КАБКИС 

и мобилни медицински 

кабинети. 

 2021- 

2023г. 

МЗ 

РЗИ 

НПО 

 Брой лица достигнати с услуги 

за превенция на ХИВ. 

0 100 

2.2. Дейности по подобряване 

контрола на туберкулозата сред 

ромска общност чрез 

провеждане   на   скрининг за 

риска, придружаване и 

изследване за туберкулоза; 

подкрепа в процеса на лечение 

на болните от туберкулоза. 

 2021- 

2023г. 

МЗ  

РЗИ 

НПО 

 Брой лица обхванати със 

скрининг за риска от 

туберкулоза. 

50 150 



 

2.3 Провеждане на прегледи за 

социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи и 

клинични лаборатории. 

 2021- 

2023г. 

МЗ 

РЗИ  

Община 

 Брой проведени прегледи за 

социално значими заболявания 

с мобилни кабинети - 

флуорографи, ехографи и 

клинични лаборатории. 

301 

клинични 

изследвания. 

600 

Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ- 

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

3.1 Осъществяване на 

информационни кампании и  

кампании  за предоставяне на 

нископрагови и мобилни услуги 

за превенция за ХИВ/СПИН,  

СПИ, вирусни хепатити и 

туберкулоза. 

 2021- 

2023г. 

МЗ 

РЗИ 

здравни 

медиатори 

 Брой проведени кампании за 

предоставяне на нископрагови и 

мобилни услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ, вирусни 

хепатити и туберкулоза. 

0 5 

3.2 Обучение на здравни медиатори 

за придобиване на 

необходимите знания и умения. 

 2021- 

2023г. 

МЗ 

РЗИ 

Община 

 Брой обучени здравни 

медиатори. 

3 4 

 

ПРИОРИТЕТ 

„ЗАЕТОСТ“ 

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

намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване 

Цел 1. Насърчаване на заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 
Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

 

Индикатори Текуща 

стойност за 

2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1.1. Мотивиране за активно поведение на  

пазара на труда/за търсене на работа 

Изпълнява 

се 

2023г. АЗ ДБ Брой лица  мотивирани 

за активно поведение на 

пазара на труда/за 

търсене 

на 

работа. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 



 

1.2 Професионално развитие и                   
организиране на обучение за 

придобиване на професионална 

квалификация 

Изпълнява 
се 

2023г. АЗ ДБ Брой лица включени в 
професионал

но 

ориентиране 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

1.3 Организиране на обучение за               
придобиване на професионална 
квалификация и/или на ключова 
компетентност 

Изпълнява 
се. 

2023г. АЗ ДБ и ПРЧР 2021- 
2027 г. 

Брой лица, включени в 
обучение за 

придобиване на 

професионална 

квалификация и/или 

ключова 

компетентност 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 2: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност за 

2020г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

2.1 Подкрепа      за      провеждане      на 
инициативи и кампании с ромски 

организации на местно и национално 

ниво 

Изпълнява 
се. 

2023г. АЗ ДБ и ПРЧР 2021- 
2027 г. 

Брой срещи на представи- 
тели на ДБТ с ромски 

лидери и организации по 

места 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 3: Осигуряване на заетост чрез стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез субсидирана заетост. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 
разходи, друго – 

млн. евро) 

 

Индикатори Текуща 

стойност за 
2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 
2021-2023 г. 

3.1. Насърчаване      на      заетостта      на 
безработни самоопределили се като 

роми, чрез включване в програми и 

мерки по реда на ЗНЗ, в рамките на 

НПДЗ и ПРЧР 2021-2027 

Частично 

се 

изпълнява 

2023г. АЗ ДБ и ПРЧР 2021- 
2027 г. 

Брой   лица   с   осигурена 
субсидирана заетост 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

3.2. Осигуряване на заетост на първичния 
пазара   на   труда   (извън   мерки   и 

програми) 

Изпълнява 
се 

2023г. АЗ ДБ Брой   лица   с   осигурена 
заетост на първичния пазар 

на труда 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 



 

Цел 4: Подкрепа на заетостта в дейности, свързани с опазване на околната среда. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 
2021-2023 г. 

4.1. Обучение и насърчаване на заетостта 

в дейности по опазване на околната 

среда 

Частично 

се 

изпълнява 

2030г. МТСП 
            АЗ 

ДБ и ПРЧР 2021- 
2027 г. 

Брой лица вкл. в обучения 
и  заетост  по  ПРЧР  2021- 

2027,   вкл.   с   осигурена 

заетост      по      ЗНЗ      за 

насърчаване  на  заетостта 

на „зелени работни места“ 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИШНИ УСЛОВИЯ“ 
 

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

публични услуги 

 

Цел 1:  Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ- 

ция 

Източник на 

финансиране 

((преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

1.1 Изработване на кадастрална карта и 

кадастрални регистри ( КККР) на 

територии, включващи зони с 

компактно ромско население за 127 

бр. населени места. 

  МРРБ  Брой населени места с одобрени 

КККР на територии, включващи 

зони с компактно ромско население. 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 2:  Осигуряване  на общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ- 

ция          

   

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 



 

2.1. „Подкрепа за осигуряването на 

модерни и достъпни общински 

жилища за настаняване на 

уязвими групи от население“ и 

обновяване на 

квартали/специфични 

територии от градовете с 

неблагоприятни социално- 

икономически характеристики.“ 

  МРРБ ОПРР 2021- 

2027г. 

Население (брой лица), 

обхванато от проекти в рамките 

на стратегиите за интегрирано 

териториално развитие. 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 3 :  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ- 

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023г. 

3.1. Развитие на инфраструктура за 

предоставяне на интегрирани 

здравно- социални и социални 

услуги в общността за уязвими 

групи. 

  МРРБ ОПРР 2021- 

2027г. 

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура за 

интегрирани здравно- социални и 

социални услуги в 

общността/годишно. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 4 : Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ- 

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

1.1. Подкрепа при развитието на 

образователна, културна, спортна 

инфраструктура и насърчаване на 

публично- частното партньорство 

  МРРБ  Брой на лицата, които използват 

нова или реновирана 

инфраструктура в сферата на 

образованието, културата и спорта. 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ 

 
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”. 

 

Цел: Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека. 

  Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност 

с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1 Повишаване на квалификацията за 

ефективна дейност на полицейски 

служители в мултиетническа среда. 

 2021-2023г. МП Средства не са 

необходими. 

Брой работни срещи.   

2 Превантивна работа на полицията и 
обществеността, съвместно 

планиране, работни срещи срещу 

разпространението на наркотици в 

кварталите със смесено население. 

 2021-2023г. Община 
РУ  

представители 

на общността 

Средства не са 
необходими. 

Брой работни срещи и 
лица участвали в тях. 

Конкретни резултати. 

  

3 Обучение по правата на човека и 
права на детето в училище. 

 2021-2023г. ЦОП 
МКБППМН  

 училища    

детски градини 

 
Средства не са 

необходими. 

Брой проведени обучения.   

 

 

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

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

ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството като фактори за културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика 

на омразата и възпроизвеждането  на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността. 

 

Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност , насърчаване на творческото развитие на представители на общността, 

стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на междукултурния  диалог. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 



 

1. Създаване на проекти с участие на 

представители на ромската общност, 

насърчаващи между културния 

диалог. Създаване на кръжоци по 

интереси и самодейни състави и 

групи в читалищата за етнически 

фолклор. 

Текущ 2021 – 

2023г. 

МК 

читалища 

представители 

на общността 

училища 

В рамките на 
бюджета на МК 

Брой проекти и брой 
кръжоци. 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

2. Организиране и провеждане на 
празници извън рамките на районите 

с етническо население, участие на 

етническите групи в празниците на 

Общината. 

Текущ 2021 – 
2023г. 

МК В рамките на 
бюджета на МК 

Брой проведени 
мероприятия и брой 

обхванати лица. 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции. 

 

3. Подкрепа на творчески проекти в 
областта на сценичните изкуства 

(професионални и любителски) за 

създаване и разпространение на 

културен продукт, насочени към 

ромската общност, с участие на 

представители на ромската общност 

Текущ 2021 – 
2023г. 

МК В рамките на 
бюджета на МК 

Брой проекти в областта 
на сценичните изкуства за 

създаване и 

разпространение на 

културен продукт, 

насочени към ромската 

общност. 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции. 

 

4. Участие на деца и юноши от 

етническите малцинства в спортните 

клубове в общността. 

Текущ 2021 – 

2023г. 

Община 
училища  

детски 

градини 

Средства не са 

необходими 

Брой деца / младежи В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции. 

 

5. Стимулиране на отличилите се в 
спортни прояви деца и юноши от 

малцинствените групи чрез 

подпомагане на записването им в 

спортни училища / академии. 

Текущ Края на 
програ-

мата 

Община 
училища  

детски 

градини 

Средства не са 
необходими. 

Брой деца / младежи В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции. 

 

 
 


