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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Проекта на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), беше публикуван 

на портала за обществени консултации в края на 2020 година за обществено обсъждане до 31 януари 2021 г. След отразяване на дадените 

становища, препоръки и предложения по повод проведеното обсъждане от всички заинтересовани страни, както и в изпълнение на заповед № 

Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански 

организации, подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. 

Работната група има за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 

г. Приключването на новото обществено обсъждане е обявено за 12.04.2021 г., а самата стратегия се приема от Министерския съвет на 

РБългария и представлява по своята същност рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално - икономическо 

приобщаване и участие на ромите  различните сфери на обществено-икономическия и обществен живот в страната ни.  

Изготвения проект отчита значителна част от пропуските, научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) (НСРБИР).  Направеният анализ на факторите, 

предизвикателствата, планираните мерки за периода на изпълнение на Стратегията до 2020 г. показва, че не е постигната амбицията да се 

сложи край на изключването на ромите, като същевременно се отчитат положителни резултати и първоначална промяна в тенденциите. 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. 

Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските интеграционни и приобщаващи политики, като отчита и насоките, 

дадени в Съобщението на Европейската комисия до Европейския Парламент и Съвета от 7 октомври 2020 „Съюз на равенството: Стратегическа 

рамка на Европейския съюз (ЕС) за ромите за равенство, включване и участие“, както и анексите към него „Насоки за планиране и прилагане на 

националните ромски стратегически рамки“ и „Портфолио от показатели“. Стратегията ще допринесе за изпълнението на Плана за действие на 

ЕС за борба с расизма (2021-2025) и Европейския стълб на социалните права (ЕССП). В ЕССП се определят двадесет основни принципа и права 

в подкрепа на добре функциониращи пазари на труда. В Плана за действие на ЕССП са определени конкретни действия за превръщане на тези 

двадесет принципа на стълба в реалност. Тези действия изискват съвместни усилия с активното участие на социалните партньори и 

гражданското общество. Планът за действие на ЕССП предлага три цели на равнище ЕС в областите на заетостта, уменията и социалната 

закрила, които трябва да бъдат постигнати до 2023 г. Тези цели са в съответствие с  Целите на Организацията на обединените нации (ООН) за 

устойчиво развитие до 2030 г. и определят общата амбиция за силна социална Европа. 
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Проектът на Стратегията се приема от Министерския съвет на Република България, като документът задава насоки на действия в 

приоритетните области за периода 2021-2030 г. Всяка област разработва своята областна стратегия, базирана на анализите на потребностите и 

спецификите на местните общности, която се внася за разглеждане и съгласуване в Областния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси, откъдето се предлага за утвърждаване от Областния съвет за развитие. 

Настоящият план на община Кричим за действие ще бъде приобщен към Стратегията на област Пловдив за равенство, приобщаване и 

участие на ромите за периода 2021 -2023 г., дефинира необходимостта от определяне на задачите  и насочване на усилията на местната власт, 

НПО и местната общонст към решаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Планът за действие е съобразен 

с проекта на Националната  стратегия   на  Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 и 

Националния план за действие за периода 2021 -2023 г. 

Планът за действие  на община Кричим е разработен като отворен документ , който ще се актуализира, допълва и изменя на база 

регламентирани периодични анализи. Той има за цел да анализира и идентифицира  предпоставките и да планира дейностите в изпълнение на 

интеграционната политика, насочена към българските граждани от ромски произход. В настоящия документ терминът „роми“ се използва като 

общ термин. Той включва групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не едни и същи културни и социални характеристики. 

Самоопределянето им също може да бъде различно. В унисон с Националната стратегия, планът прилага общ и целенасочен интегриран подход 

към гражданите в уязвимо положение от ромски произход и не изключва оказването на подкрепа и за лица в неравностойно положение от 

други етнически групи 

 

Изпълнението на Плана е насочено към: 

 Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените процеси на 

територията на Община Кричим; 

 Подобряване качеството на живот, повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Кричим; 

 Превръщане на Община Кричим в привлекателно място за живот, личностно и обществено развитие; 

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

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си. 

 

 

Актуално състояние на ромската общност в община Кричим. 

 

Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в т. нар. Северна родопска яка и има своето определено място в 

цялостния обществено - икономически и духовен живот на страната. Заема част от Пазарджишко - Пловдивското поле и е разположена в 

подножието на северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините Стамболийски, Перущица, Родопи, Девин и Брацигово. На 

територията на общината освен град Кричим няма други населени места. Град Кричим (230 м н. в. и площ 250 ха) се намира на около 20 км 

югозападно от областния център – гр. Пловдив. 
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Общината има благоприятно географско положение с отдавна формирани икономически и административни връзки с община Родопи, 

със съседните общини – Стамболийски и Перущица и с областния център – гр. Пловдив. 

При последното преброяване на населението към 01.02.2011 година населението на Община Кричим възлиза на 8 185 души, 564 които са 

от ромски произход. Данните са представени в Таблица1. / НСИ/ 

 

Табл.1 

Данните са взети от Национален 

статистически институт към  01.02.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи или турци, което произтича от правото на 

преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава. 

Данните от преброяването разкриват факта, че община Кричим е събрала население от различни етнически групи, със свой 

самобитен бит, култура и традиции. Умелото използване на ресурса на всяка една етниче ска група, развивайки своята идентичност, 

със своите специфични знания и умения, могат да допринесат за устойчивото развитие на община Кричим.  

Около 33 % от населението на община Кричим е посочило християнско вероизповедание, а около 12 % са посочили 

мюсюлманско вероизповедание. Значително по-голям е дялът на неопределилите се – около 26 %. 

 

Табл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо 8087 945 891 1076 1110 1117 1103 900 678 267 

Източноправославно 3849 239 283 425 534 545 583 576 472 192 

Католическо 48 0 2 2 7 16 8 6 5 2 

Протестантско 125 9 11 12 18 12 22 19 13 9 

Мюсюлманско 

сунитско 
1029 106 145 176 146 146 131 87 70 22 

Мюсюлманско 

шиитско 
36 2 5 5 4 5 2 4 2 0 

Област 

Община 

Населено място 

Лица, отговорили на 

доброволния въпрос 

за етническа 

принадлежност 

Етническа 

група 

   Не се 

самоопре 

делям 

Община  Кричим Общо българска турска ромска друга  

Град Кричим 8 185   4 652  1 646 564   44  1 279 
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КРИЧИМ 

Мюсюлманско 22 2 0 1 3 0 0  3 2 

Арменско 

апостолическо 

православно 

1 0 0 0 0 0 0  0 1 

Израелтянско 0 0 0 0 0 3 1  0 0 

Друго 10 1 0 3 1 0   0 1 

Нямам 130 10 18 14 15 21 17 18 11 6 

Не се 

самоопределям 
2837 576 427 438 382 364 329 187 102 32 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ: 

 

 

1. ПРИОРИТЕТ: Образование 

Образователните институции на територията на община Кричим са, както следва: 

- Начално училище – 1 брой; 

- Средно училище – 1 брой; 

- Детски градини – 2 броя; 

- Център за обществена подкрепа; 

- Общински младежки дом; 

- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

Образователната политика на община Кричим е насочена към осигуряване на равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без 

оглед на етническа, расова или религиозна принадлежност. Общинските детски градини и училища разработват проекти, насочени към 

създаване на благоприятна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание в процеса на интеграция на деца и 

ученици от ромски произход, както и за повишаване качеството на образование и отпадането от образователната система. Водената от 

общината политика е предпоставка за осигуряване на равен достъп до качествено образование в общинските детски градини и училища. 

Създадени са максимални условия за осъществяване на образователно-възпитателния процес – сградния фонд на детските градини и училищата 

е ремонтиран и непрекъснато се обновява материално-техническата база. Предстои стартирането на същинското изпълнение на строително 

монтажни работи за основен ремонт и прилагане на енергоспестяващи мерки по сградата на средното училище в гр. Кричим и основен ремонт 

на спортна площадка на открито в двора на училището. 
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На територията Община Кричим  има две общински училища – едно начално училище: НУ „Васил Левски” и Средно училище - СУ 

”П.Р.Славейков”, две общински детски градини – ДГ ”Ралица” и ДГ „Незабравка”. В нито едно от детските и учебните заведения на 

територията на община Кричим не е допусната сегрегация по отношение на ромските деца – всички групи в детските градини и паралелките в 

училищата са етнически смесени. 

 ДГ «Незабравка» и ДГ «Ралица» са общински детски градини, в които са обхванати в смесени етнически групи деца от яслена до 

предучилищна възраст. И двете градини имат активно участие в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование”, в резултат на което се постига освобождаване от месечните такси в детската градина, предимно на деца от ромски 

произход. 

 В НУ «Васил Левски» се обучават деца от I до  IV клас и Подготвителни групи, които са пет и шест годишни деца. Общия брой на 

обучаващите се в училището към момента са 180 ученици. По-голямата част  от тях са от ромски произход. В  НУ ”Васил Левски” 

всички ученици взимат активно участие в културните мероприятия с обществен характер на община Кричим.  

 Средно училище «П.Р.Славейков» разполага с две материални бази. Първата се намира на ул. „Димитър Благоев” № 5  и в нея към 

момнета се обучават ученици от I до IV клас които са 115 на брой.Там няма потготвителни групи. Втората база на училището се намира 

на бул. „Тракия” № 24, където се обучават ученици от V до ХІІ клас, които към момента са 333 на брой. Повечето от тях са от ромски 

произход. В горен курс на обучение постъпват основно ученици, живеещи в гр. Кричим, като броят им със всяка изминала година 

намалява  поради това, че: 

- част от учениците, постъпват в езикови и професионални гимназии.  

- част от децата /предимно роми/ не продължават средното си образование.  

- част от децата /предимно роми/ заминават с родителите си за чужбина. 

Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, на територията на 

община Кричим екипите обхождат всяка година  повече от 150 деца, от които повечето са от ромски произход. Резултата е, че част от тях са 

записани успешно в училища и детски градини, а друга част от тях са напуснали страната и одавна живеят със семействата си са в чужбина. 

 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малетни и непълнолетни организира и координира социално-

превантивната дейност на територията на община Кричим, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните 

фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни. Организирането и 

координирането на социално-превантивната дейност, предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са 

основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН. 

 МКБППМН през определен период от време изисква справки от Директорите на учебните заведения за деца склонни към рисково 

поведение и социално изключване. Превантивните мерки до момента са  успешни  и броя на децата в риск постепенно намалява. Провеждат се 

регулярни срещи на обществените възпитатели и педагогическите съветници от училищата, с цел координация на действията за превенция на 

девиантното поведение. В двете учебни заведения са назначени Педагогически съветници, и психолог които проучват и подпомагат за 

психичното развитие и здраве на децата и юношите в училищата, и адаптирането на учениците към училищната и социалната система.  

На територията на община Кричим има назначен  медиатор по етническите и интеграционните въпроси, който регулярно осъществява 

проверки на семействата в махалите и следи за редовните имунизации на децата от ромски произход.  
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 Център за обществена подкрепа, гр. Кричим (ЦОП)  работи по следните програми насочени предимно към ромската общност:  

- Програма „Семейна подкрепа”- развива услуги за семейна подкрепа, с цел подкрепа на семейството при отглеждане на децата, 

посредничество и застъпничество пред различните институции като училища, детски градини, социални служби, връзки с личен лекар,  и др.  

- Програма „Да се върнем в клас”- превенция за ранното отпадане на децата от учебния процес.  

- Програма – „Приемна грижа и осиновяване” – услугата предлага оценяване, обучение  и наблюдение на кандидат-осиновители. Към 

настоящия момент се  работи с  една професионална  приемна майка.   

- Центъра предлага пакет от услуги и програми предназначени за семейства от ромски произход като основен приоритет са непълнолетни 

родители – програма «Първична превенция» и «Семейна подкрепа». ЦОП работи в тясно сътрудничество с МКБППМН, като голяма част от 

потребителите са насочени от там с цел коригиране на девиантното поведение, консултации с психолог и работа с родителите. 

      Общински младежки дом, гр. Кричим - създава и поддържа необходимите условия и мерки за осигуряване на равнопоставеност и 

интеграция в обществения живот на деца и младежи и от етническите общности и на такива в уязвимо социално положение. ОМД  дава 

еднакви възможности за развитие на всички деца младежи от нашия град, чрез стимулиране на творческият им потенциал, повишаване 

на информираността им по актуални теми от различни сфери на живота, както и посредством пълноценно  организиране на свободното 

им време. Основният фокус на дейностите е насочен към личностното израстване и приобщаването на младите хора към ценностите на 

обществото. В общински младежки дом има сформирани извънкласни форми по Математика, Български език, творчески кръжок по 

Изобразително изкуство, клуб „Китара“ и клуб „Музикална кутийка“. 

 

За ученици на територията на община Кричим, застрашени от напускане на образователната система са предприети следните действия:  

- Изпращат се предупредителни писма на родителите да осигуряват своевременно присъствието на децата си в училище; 

- Директорите уведомяват общинската администрация за редовното посещение на учениците в училище;  

- Със съдействието на МКБППМН се провеждат срещи с родителите;  

- Осъществяват се посещения по домовете на учениците, съвместно с инспектори от детска педагогическа стая и социални медиатори;  

- Осигурява се психологическа подкрепа на ученици, застрашени от отпадане, посредством работа с психолог и разработени индивидуални 

програми; 

 

Към момента на разработване на годишния план по отношение на приоритет Образование в община Кричим, могат да се 

формулират някои все още нерешени и трудно преодолими проблеми, които най-общо могат да бъдат формулирани, както следва: 

- липса на образование или ниска грамотност у родителите и убеденост в необходимостта от придобиване на степен на образование и 

формирането му като приоритет; 

 - изоставане в училищните постижения и липса на мотивация за учене;  

- етно-културна принадлежност, което води до трудности в привличането, задържането и завършването на училищното образование и 

отпадане на ученици в задължителна училищна възраст;  

- миграционни процеси. 

 - придържане на някои родители към определени стереотипи и традиции в компактната група на ромското население; 
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 - нисък социален статус на семейството; 

 - неупражняване на достъчни родителски грижи, незаинтересованост и липса на родителски контрол; 

 - нежелание за последващо обучение и др. 

 

Като конкретни дейности за решаване на преодолимите проблеми могат да се отбележат следните цели: 

- Подготовка на децата в ранна детска възраст /3-6 години/ за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца 

от малцинствените етнически групи: допълнителни занимания за деца в детските градини, за които българският език не е майчин; 

обхващане в подготвителна група/клас на децата, които не владеят български език и нямат училищна готовност; 

- Въвеждане на форми за допълнителни занимания и работа с деца в детските градини по различни програми и проекти; 

- Увеличаване на броя на децата от ромски произход в системата на предучилищното образование. Подкрепа в тази насока на социално 

слабите семейства чрез заплащане на месечните такси за детска градина и други по различни програми и проекти, като 

„Приобщаващо образование“ и др.; 

- Назначение на квалифицирани помощник – възпитатели, помощници на учителя, образователни медиатори в мултиетническа среда, 

назначаване на психолози или педагогически съветници по програми и проекти в помощ на персонала; 

- Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в подготвителните групи в детските градини и училищата; 

- Включване на децата от ромски произход в целодневно обучение; 

- Ефективни мерки за намаляване броя на необхванатите и ранно напуснали деца и ученици; 

- Обхващане и реинтеграция в образователната система на отпаднали ученици. Насърчаване на отпадналите ученици да завършат 

образованието си, включително и осигуряване на възможност да се включат в самостоятелна, вечерна или задочна форма на 

обучение; 

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

тяхната реинтеграция; 

- Привличане на родителите в училищния живот, чрез включване в обществени съвети, училищни настоятелства и съвместни 

мероприятия – екскурзии, концерти, спортни срещи и други; 

- Повишаване на осведомеността на родителите от ромски произход относно ползите от предучилищното и училищно образование 

като семейна ценност, дейности за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция и други; 

- Организиране на дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на професия, при преходите в 

образователната система или образование към заетост; 

- Насърчаване на младежи от ромски произход да кандидатстват във висши учебни заведения; 

 

Извод:  

Наблюдава се факта, че все още много млади роми остават без подходящо образование, рано напускат училище или не тръгват на 

училище, което поставя пред тях редица бариери пред включването им в пазара на труда. Фактори, причина за случващото се са: голям брой 

безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес, недостатъчно владеене на 

български език и най-вече неангажираност на родителите, които не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите и 

ориентирането им към по-добро образование, като необходима предпоставка към по-добро бъдеще - социална, трудова реализация. 
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Използваният към настоящият момент модел в образователната система - „Парите следват ученика” е неефективен и изкривява реалната 

картина по качествен и количествен показател.  

Ключово предизвикателство е ограмотяването на пълнолетните роми и мотивирането им за завършване на средното образование. 

Преминаването безпрепятствено на неграмотни деца (предимно от малцинствените групи) от 1-ви до 4-ти клас е изключително тревожно и една 

от предпоставките за ниската успеваемост в следващия етап на образователния процес, в резултат на което в повечето случай се стига до 

напускане на училище. 

 

2. ПРИОРИТЕТ: Здравеопазване 

 

Здравеопазването в община Кричим е приведено в съответствие със законовите изисквания на здравната реформа. Извънболничната 

медицинска помощ в община Кричим към 30.11.2020 г. е представена от 4 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от 

седмицата по график идват специалисти, които практикуват към „Диагностичноконсултативен център 3” ЕООД, 1 амбулатория за 

индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/, 1 амбулатория за индивидуална 

практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология, 1  амбулатория  за  индивидуална  практика  за  първична  

помощ  по  дентална медицина /АИПППДМ/ и 1 групова /АГПППДМ/, 1 Диагностично консултативен център /ДКЦ/ и 1 Самостоятелна 

медико-технологична лаборатория /СМТЛ/. 

Всички лекарски кабинети се намират в сграда собственост на общината  бивша поликлиника на гр. Кричим. В Общината няма 

изградена болница. Населението на общината ползва филиалът за спешна медицинска помощ болнична помощ (ФСМП) Стамболийски и 

Центрът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Пловдив. 

Повече от 80% на населението на общината са здравно осигурени, в това число и ромското население, а неосигурени са около 20%. 

Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на Националната здравна каса, общинското ръководство не може и не се 

дистанцира от тази социална функция. Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в детските  градини и по 

Наредба № 3 за заетите в здравните кабинети в детските заведения и училищата. В други дейности по здравеопазването са предвидени и 

средства за издръжка на здравните кабинети за медикаменти, инвентар и материали, и средства по ЗЗБУТ.  

С цел създаване на реални предпоставки за осигуряване безопасността, живота и здравето на подрастващите, община Кричим ежегодно 

субсидира 1 щатна бройка за медицински персонал, което дава  възможност и в двете общински училища задължителното присъствие на 

медицински специалист в учебно време.  

Детските консултации от личните лекари се провеждат редовно, няма отделни консултации само за ромското население, провеждат се 

постоянно. При възникване на епидемичен взрив се извършват целенасочени имунизации. Данни за СПИН няма на територията на община 

Кричим. 

По отношение на здравните грижи, служителите на Център за обществена подкрепа, продължават да консултират своите потребители по 

превенция на зависимостите и ранната бременност и вредата от зависимостите, както и работата  по програмите:  
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- „Първична превенция”- включва дейности и услуги за превенция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски 

умения, като основна цел е превенция на изоствянето на децата в програма; 

- „Моят избор” ,„Директна работа с деца” - предоставя услуги за директна работа и консултиране на деца от психолог, логопед и 

социален работник;  

- „Аз мога сам”- включва услуги за социална интеграция на деца със специални нужди, увреждания и заболявания и подкрепа на техните 

семейства, с цел отглеждане в семейна среда;  

- Програма „Социални умения”- индивидуална работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение, предимно от ромски 

произход насочена за справяне в ежедневието, здравната култура и бита. 

 Служителите от Центъра за обществена подкрепа работят успешно с децата от ЦНСТ, гр. Стамболииски, които са предимно от ромски 

произход. Осигурен е  общински превоз – собственост на община Кричим, който да превозва децата от гр. Стамболийски до ЦОП гр. Кричим и 

обратно. 

Съгласно заложеното в годишния план за работа на МКБППМН се провежда засилена превантивна дейност под формата на:  

- индивидуални мероприятия със застрашени подрастващи и с техните родители; 

- беседи с актуална тематика в широк спектър – алкохолизъм, тютюнопушене, СПИН, наркотици, трафик на деца и жени, сексуално 

насилие. 

 

Към момента, като проблем в приоритет  здравеопазване се очертава: 

- здравната неосигуреност особено на голяма част от ромското население в общината. В повечето случаи те прибягват до услугите на 

спешната медицинска помощ, тъй като здравно неосигурени лица не могат да ползват здравни услуги.  

- Ранната бременост при малолетни и непълнолетни майки; 

- Неосведомеността на родителите за различни преодоляване на децата им със специални нужди, увреждания и заболявания; 

- Липса на информираност по теми за алкохолизма, тютюнопушенето, СПИН, наркотици , трафик на деца и сексуалното насилие; 

 Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем и като цяло се наблюдават следните тенденции: по отношение на 

бременността – бременните жени се картотекират непосредствено преди раждането, не посещават редовно женска консултация и с това 

попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават бракове по съребрена (роднинска) линия, 

което предполага раждане на дете с увреждания. Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. 

Най-голям проблем са инфекциозните заболявания, от които основен проблем е хепатит А – наречен (болест на мръсните ръце) с пик през 

лятото. 

 

Като конкретни дейности за решаване на преодолимите проблеми могат да се отбележат следните цели: 

   - Организиране и провеждане на кампании за информиране на населението от ромски произход за правата и задълженията им като 

здравноосигурени лица, за подобряване на здравните нагласи и поведение; 
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   - Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините на предпазване от нежелана бременност, за 

опасностите, коитокрие ранната бременост за майката и бебето, за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и 

начините за профилактиране; 

   - Организиране на семинари в ЦОП гр. Кричим за ромското население по въпросите  на сексуалното репродуктивно здраве, семейно 

планиране, начините на за предпазване от сексуално предавани инфекции; 

  - Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец на 

бремеността с регистрация, консултации с лекар специалист по акушерство и гинекология и своевремнно постъпване в лечебно заведение за 

болнична помощ за раждане; 

- Активизиране на Медиатора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им; 

- Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното прилагане, 

съгласно Ивунизационния календар; 

   -  Включване на ученици и младежи от ромски произход в младежките клубове на БЧК и други доброволчески кампании; 

- Сексуална просвета чрез кампании, презентации от МКБППМН и ЦОП гр. Кричим на полово предавани заболявания / Трипер, СПИН, 

Сифилис и др./, нежелана бременност, планиране на бременността, сексулани престъпления и др. 

      - Подпомагане на млади хора, които се нуждаят от психологична помощ, съдействие за преодоляване на вредни навици и преживян 

стрес чрез услугите на ЦОП гр. Кричим; 

 

Извод: 

Ситуацията в община Кричим по отношение на приоритет здравеопазване конкретно в кварталите с преобладаващо ромско население е 

идентична с тази в цялата страна: здравната неосигуреност,  инфекциозните заболявания, ранната бременност и късна диагностика при АГ- 

специалист, неефективно семейното планиране и предпазване от нежелана бременност, ниска здравна профилактика, липсата на превенция на 

рисковите фактори свързани с начина на живот и факторите на околната среда, създават предпоставки за социалната капсулираност на хората 

от този етнос и до практическо социално изключване от обществения и социален живот на града, и определено затруднява интеграционните 

процеси. 

 

3. ПРИОРИТЕТ: Жилищни условия 

        

Ромите в град Кричим са концентрирани основно в два квартала - кв. Крайречен и Бялата пръст. В по - голямата си част живеят 

капсулирано, бедно. Често в една къща живеят различни възрастови поколения и няколко семейства, обикновено с две, три или повече деца. 

Къщите са едноетажни и двуетажни. Част от дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от 

строителни дейности и други.  

При реализирането на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, 

и изграждане на ПСОВ, гр. Кричим“, значително е подобрена на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на 
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територията на града, като в т.ч. и уличната водопроводна мрежа и в двата обособени квартал е изцяло подменена, изградена е и 

канализационна мрежа, с което значително се подобриха условията за живот и обитание на живеещите там. 

Още през 2010 г. в кв. ,,Бялата пръст” се пусна в експлоатация хидрофорна помпа, чрез която се разреши проблема с водоснабдяването 

на живущите в района.  

На територията на община Кричим сметосъбирането и сметопочистването е изцяло общинска дейност, което дава възможност за 

завишен контрол по отношение качеството на предлаганите услуги и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Част 

от изградената система за сметосъбиране са и двата ромски квартала. Въпреки усилията на общината все още основен проблем си остава 

поддържането на чистотата на обособените територии за обществено ползване именно в тези два квартала, поради което ръководството следва 

да насочи усилията си за повишаване културата за незамърсяване на обитателите на кварталите, като основна предпоставка за създаване на 

чиста, здравословна и привлекателна жизнена среда. 

Община Кричим не разполага със собствени социални общински жилища, което е сериозен проблем за общината, поради липсата на 

възможност за подпомагане на определени лица и семейства, изпаднали или живеещи в затруднена житейска ситуация. Положителна 

тенденция е, че голяма част от ромите вече излизат от компактните групи на двата квартала и си закупуват жилища на различни места на 

територията на общината.  

Поради липса на подходящи терени, в община Кричим няма отредени и не се предвижда за отреждане за строителство на социални 

общински жилища, в т.ч. и в предварителния проект на Общ устройствен план на община Кричим, който е в процес на изработване и 

съгласуване със съответните заинтересовани страни и институции за целта.   

Действащият регулационен план на град Кричим е одобрен със Заповед № 902/21.09.1982 г., а Кадастралната карта на гр. Кричим е 

одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и Кадастър – гр. София, 

като и в двата устройствени документа са включени в урбанизираната част на града и районите на двата обособени квартала с концентрация на 

ромско население 

 

Към момента, като сериозен проблем в приоритет Жилищни условия се очертава: 

- Обитаването на една жилищна постройка от много семейства; 

- Ниската култура на хигиенност и струпването на отпадъци по дворовете; 

- Незаконно застрояване; 

 

Като конкретни дейности за решаване на преодолимите проблеми могат да се отбележат следните цели: 

- Изготвяне на регистър с информация относно законните и незаконни сгради в кварталите с копактно ромско население; 

- Осигуряване на Европейски средства и средства от други финансови източници за подобряване на състоянието на териториите за 

обществено ползване в обособените ромски квартали. 
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4. ПРИОРИТЕТ: Заетост 

 

Интеграцията на специфични социални групи и етнически малцинства чрез осигуряване на достъп до пазара на труда, социалните и 

здравни услуги,  по данни на ДБТ – Родопи, за община Кричим за 2020 г. се запазва тенденцията достъпът до заетост да е най - силно ограничен 

за няколко специфични групи безработни:  

        -  хора с основно и по-ниско образование;   

        - безработни младежи на възраст 18 – 29 години;  

        - хора в предпенсионна възраст, хора с увреждания в трудоспособна възраст;  

        - хора от етническите малцинства.  

В резултат на епидемичната обстановка в следствие на пандемията COVID-19, както в световен, национален, регионален и общински 

план, равнището на безработицата и  в община Кричим през изминалата 2020 г. е завишено, което  се дължи от една страна на ниската или 

липсата на каквато и да било квалификация на регистрираните безработни, които са предимно от малцинствените групи, така и на свиване 

пазара на труда в резултат на усложнената пандемична обстановка, и по-слабото предлагане на нови работни места и то за хора с много ниска 

или никаква квалификация. 

За да противодейства на тази негативна тенденция, общинското ръководство ежегодно участва в проекти по различни програми, 

финансирани със средства от РБ, през Националния план за насърчаване на заетостта (НПНЗ). Програмите за заетост насочени към 

неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване  на доходи чрез  полагане  

на  труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. Във връзка с изпълнението на  Национални и Регионални програми за 

заетост са осигурени работни места на лица от  етническите малцинства. 

През 2020 г. общинска администрация при община Кричим реализира дейностите по: 

- НП „Предоставяне на грижи в домашна среда” – от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. - длъжност – домашна помощница – 1 бр.; 

- Регионална програма за заетост – от 03.08.2020 г. до 30.11.2020 г., длъжност – общ работник – 8 бр.; 

            - Ежегодно община Кричим кандидатства по програмата на МТСП „Старт в кариерата”, чрез която се създават възможности за млади 

хора, ненавършили 29 години, завършили висше образование, регистрирани в бюрата по труда и без трудов стаж по специалността, да бъдат 

ангажирани в общинска администрация на определени длъжности, с което не само се осигуряват работни места за начинаещи специалисти, но и 

се повишава качеството на предлаганите от общинска администрация услуги. През 2020 г. нямаше желаещи, които да кандидатстват за 

обявените места по програма МТСП «Старт в кариерата».  

            - Ползвателите на социалната услуга по  Закона за личната помощ и Механизма „Лична помощ” през 2020 г. са били 85 човека, на които 

са били осигурени лични асистенти на трудови договори. Голяма част от тези потребители на услугата са от ромски произход, както и личните 

им асистенти. 

            - През 2020 г. продължи реализацията на Договор за съвместна дейност за организацията на дейностите по чл. 12, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалните помощи между Община Кричим и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски. В началото на 
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всеки месец до 5-то число, Дирекция „Социално подпомагане” изпраща до Община Кричим списък на лицата, които е необходимо да положат 

обществено полезен труд за срок от 14 дни месечно по 4 часа дневно, съгласно Програма за извършване на обществено полезни дейности. 

Основни дейности и видове работа включени в програмата бяха: Комунално битови дейности, Дейности по опазване на околната среда, 

Ремонтно - възстановителни дейности и др. дейности. Общинска администрация гр. Кричим осигурява инструменти, материали и лични 

предпазни средства необходими за ефективно изпълнение на дейностите по тази програма. С реализацията на Програмата за полагане на 

общественополезен труд през 2020 г. по реда на чл. 12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни 

социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП е постигнато:    пълноценно ангажиране на безработни лица в трудоспособна възраст, обект на 

месечно подпомагане в общественополезни за общината дейности, по-голяма ефективност при организирането и контролирането на 

отработените дни, формиране трудови навици на ангажираните по програмата лица, социална интеграция на безработните лица в обществото за 

бъдеща трудова реализация, подобряване условията на живот и жизнената среда в населеното място и преустановяване на формираните нагласи 

за пасивно и безвъзмездно получаване на помощи.  

- През 2020 г. лицата положили обществено полезен труд са общо 319 броя лица: основно роми и социално уязвими етнически групи от 

населението на община Кричим. 

-  Община Кричим реализира и дейности по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 -2020 г.” в една обществена трапезария, 

предназначена за 90 бенефициенти. Социалната услуга се предоставя на лица от следните целеви групи подредени по приоритет, както следва:  

             Самотно живеещи лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане; 

             Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; 

наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност; 

             Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

Подбора на лицата се извърши от общинска администрация съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”. 

 

Към момента, като  проблем в приоритет заетост се очертава: 

- Липсата на образованост при хората от ромски произход; 

- Възползването на ромите от социални помощи и добавки; 

- Липса на интерес при някакъв вид ангажираност и заетост; 

- Ниското заплащане на труд поради липсата на квалификация, опит и образование; 

 

Като конкретни дейности за решаване на преодолимите проблеми могат да се отбележат следните цели: 

- Включване на безработни лица от ромски произход в организирани обучителни курсове за безработни лица за ограмотяване и мотивация за 

активно търсене на работа; 

-  Включване на безработни и заети лица от ромски произход в курсове за ключови компетентности и за професионална квалификация; 
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- Включване на безработни младежи от ромски произход в провеждане на инициативи за стимулиране на младежката заетост: включване в 

обучения, в стажуване с цел придобиване на професионални умения, включване в програми и мерки за заетост; 

 - Включване на местното ромско население при реализиране на инфраструктурни проекти; 

 

Извод: 

 Необходимост от развитие и усъвършенстване на мрежа от трудови медиатори в кварталите с компактно ромско и друго живеещо при 

подобни условия население за активизиране на неактивните и продължително безработните лица. Целенасочена работа с обезкуражените лица 

от ромски етнос, както и с регистрираните като безработни, самоопределили се като роми, с цел подобряване на достъпа им до пазара на труда 

и повишаване на дела на заетите след тях. Активна работа за усвояването на средства чрез изпълнение на различни проекти, програми и мерки 

за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта за съответната година и в проекти, финансирани с европейски 

средства. 

 

5. ПРИОРИТЕТ: Върховенство на закона и недискриминация 

 

В Община Кричим не се допуска двоен стандарт в прилагането на действащото българско законодателство по отношение на ромите и 

всички уязвими групи. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт. Насърчаване 

равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена. В 

Община Кричим не се допуска дискриминационно отношение, поради което няма постъпили или регистрирани жалби за нарушаване на 

общодопустимите правила и норми. 

След направен анализ на ситуацията в двата квартала - кв. Крайречен и Бялата пръст, се констатира, че нито един от тях не може да се 

квалифицира като потенциално рисков. Като най-съществен проблем по отношение спазването на обществения ред, може да се посочи 

нарушенията на тишината, предимно през летния сезон и най-вече при организиране и провеждане на ромски сватби на открито, което е 

свързано с нравите и обичаите на самата общност. 

Резултатите, постигнати по приоритетни области са показателни са положените усилия на институции и организации през 2020 г. 

Постигането на устойчивост е приоритет в работата на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при 

община Кричим. Наред с постигнатото съществуват и проблеми, касаещи някои приоритетни области. За ефективно справяне са необходими 

конкретни мерки в процеса на приобщаване. Детайлизирането, конкретизирането и осъществяването на практически действия е задължение на 

институциите и организациите за реализиране на общинската политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси. 

 

Към момента, като  проблем в приоритет Върховенство на закона и недискриминация  се очертава: 

- Недостатъчно толериране на жената от мъжа в ромските общности; 

- Бедност, лоши жилищни условия, безработица, неграмотност и други. 

- Допускане на децата от родителите да просят; 
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Като конкретни дейности за решаване на преодолимите проблеми могат да се отбележат следните цели: 

-  Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите; 

- Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и управленския състав на администрацията на всички 

нива по отношение правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда, 

повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в прилагането 

на законите на държавата по отношение на ромите. 

- Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, включително и спорт; 

- Насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална 

роля на ромската жена; 

- Засилване на работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване 

на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация; 

- Работа с родители по програми как да отглеждат и възпитават децата за да се развиват заедно с връстниците си и недопускане на децата 

да просят; 

 

Извод: 

Трудностите са свързани с ниската мотивация на част от родителите от ромския етнос за получаване на образование на техните деца, 

поради което все още много млади роми продължават да остават без подходящо образование, рано да напускат училище или не тръгват на 

училище, да встъпват в ранни бракове, налагат включването в адекватни обучения и създаването на устойчива заетост, подобряването на 

пригодността за намиране на работа на младите хора, които не работят, не учат и не се обучават. Тези ключови фактори за намаляване на 

бедността, социалното изключване са свързани с промени в нагласи, стереотипи и нямат краткосрочно решение 

Въпреки участието на всички заинтересовани страни и институциите, местните власти, неправителствените организации, вкл. и на 

организациите, работещи в областта на правата на човека, в последните години разширението на социалните дистанции между част от ромите и 

не - ромите, което се дължи преди всичко на икономически причини, определено затруднява интеграционните процеси. Важен елемент за 

осъществяване на интеграционната политика е работата в посока преодоляване на негативните стереотипи. Това може да стане с участието на 

цялата общественост, включване и на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики, инициативи 

за популяризиране на културната идентичност на етническите общности, на добрите примери, постижения и други. 

 

 

6. ПРИОРИТЕТ: Култура и медии 

 

Община Кричим осъществява дейностите в сферата на културата на основата на европейските принципи за гарантиране на равни 

възможности за всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически произход. Със 
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своите политики на толерантност и отвореност Общината има готовност да продължи своята активна дейност за защита правата на човека, 

неговото материално и нематериално наследство, без да се засягат националните ценности, бит и традиции в името на цялостното духовно 

обогатяване. 

Читалищата /центрове на културните общности/ са създадени от самите общности и са отворени за всички независимо от възрастта, 

пола, политическите и религиозни възгледи. Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна 

уредба. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на всички 

гражданите чрез: съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; възпитаване и утвърждаване на националното 

самосъзнание и на културната идентичност; обмен между културите на различните етноси; разширяване на знанията на гражданите; 

осигуряване на достъп до информация и комуникация; насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални 

групи. Идентична е идейността и следваната културна политика от читалищното ръководство на единственото за нашата община Народно 

читалище „Пробуда – 1912 г.“, което през изминалата 2020 г. беше с ограничена дейност поради наличието на усложнената противоепидемична 

обстановка. 

Общински младежки дом, гр. Кричим, създава и поддържа необходимите условия и мерки за осигуряване на равнопоставеност и 

интеграция в обществения живот на деца и младежи и от етническите общности и на такива в уязвимо социално положение. ОМД  дава еднакви 

възможности за развитие на всички деца младежи от нашия град, чрез стимулиране на творческият им потенциал, повишаване на 

информираността им по актуални теми от различни сфери на живота, както и посредством пълноценно  организиране на свободното им време. 

Основният фокус на дейностите е насочен към личностното израстване и приобщаването на младите хора към ценностите на обществото. 

Всяка година община Кричим приема с решение на Общински съвет Културен календар който е разнообразен, наситен с празнични 

събития, честване на годишнини, местни, национални и християнски празници. 

 

Към момента, като  проблем в приоритет  култура и медии се очертава: 

-  Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция; 

-  Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура; 

-  Създаване на условия за равен достъп до културния живот и стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен 

живот на различни нива; 

 

Като конкретни дейности за решаване на преодолимите проблеми могат да се отбележат следните цели: 

- Институционално укрепване на читалището като модерен център за развитие на местната общност, включително и ромската; 

- Популяризиране на ромската култура чрез общинския културен календар; 

- Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагането им за записване в училища по изкуствата; 

- Включване на повече ромски деца в клубове и кръжоци в Общински младежки дом град Кричим; 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ПЛОВИДВ ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И 

УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.  

 

 Глава  I:  

 Приоритетни области, цели и мерки от общинския план за действие за периода 2021-2023 по  

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 

  

 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

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

интеграция и интеркултурно 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 отпадналите и 

преждевременно напусналите училище деца. 
 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

1.1. Повишаване на обхвата на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст по 

механизма за обхват. 

 

Текущ посто 

янен 

Община 

Кричим, 

училищни 

ръководства, 

МКБППМН,

ОЗД към 

ДСП – гр. 

Стамболийс

ки 

 Брой деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст, 

обхванати трайно 

в 

образователната 

система 

183 деца и ученици 250 деца и 

ученици 

1.2. Осигуряване на 

приобщаваща среда за 

деца, които не владеят 

добре български език, в 

Текущ 2021 

– 

2023 

г. 

Община 

Кричим, 

Училищни 

ръководсств

Средства по 

национални 

програми и 

Проекти за 

Брой деца от 

уязвими групи, 

които не владеят 

добре български 

 80  деца и ученици 

 

150 деца  
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предучилищна възраст 

чрез осъществяването на 

допълнителни модули по 

български език, в т.ч. и 

разработване и прилагане 

на методики за 

овладяване на български 

език. 

а,  приобщаване 

на децата. 

език, включени в 

модули за 

допълнително 

обучение 

 

  

 

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 -

2023 

г. 

РУО, 

Училищни 

ръководства 

 

 

 

Средства по 

национални 

програми;  

Средства по 

европейски 

програми.  

 

Брой ученици от 

уязвими групи, 

включени в 

допълнително 

обучение 

50 ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 150 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 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

 

Училищни 

ръководства 

Средства по 

различни 

програми и 

проекти 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментариу

м за ранно 

идентифициране 

на ученици в 

риск от 

преждевременно 

5 15 педагогически 

специалисти 
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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. 

напускане на 

образователната 

система 

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 

– 

2023 

Екипи за 

обхват, 

училищни 

ръководства 

Проекти 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 – 10; 

 

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 – 100; 

 

3. Брой 

1. Брой дейности 

за връщане на 

отпадналите 

ученици в 

училище и 

подобряване на 

образователните 

им резултати – 

20; 

 

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; 
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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 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система –  10; 

 

4. Брой ученици от 

етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати –  20; 

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 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система –  30; 

 

 

4. Брой ученици 

от етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати – 50; 

 

 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система –  50; 

 

6. Брой ученици 

от етническите 

общности в 

социално 

уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им 
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им в гимназиален 

етап; 

 

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. 

гимназиален етап – 

10. 

7. Брой ученици от 

гимназиална степен, 

включени в 

дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши училища 

– 5. 

8. Брой ученици в 

гимназиален етап на 

обучение, 

кандидатствали във 

ВУ – 3. 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ – 1. 

в гимназиален 

етап – 30. 

 

7. Брой ученици 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища – 10. 

 

 

 

8. Брой ученици 

в гимназиален 

етап на обучение, 

кандидатствали 

във ВУ – 9; 

 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ –  

5. 

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 

Текущ 2021-

2023 

г. 

Училищни 

ръководства, 

РУО 

Средства от 

програми и 

проекти 

 

Брой 

реализирани 

мерки, 

инициативи, 

добри практики 

 

10 мерки, 

инициативи, добри 

практики  

30  мерки, 

инициативи, 

добри практики 
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кризата. 

1.7. Осигуряване на целеви 

средства за 

осъществяване на 

допълнителна работа за 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми, в това 

число и за назначаване на 

образователни медиатори 

и социални работници. 

Текущ 2021-

2023 

г. 

МОН 

РУО 

Училищни 

ръководства, 

Община 

Кричим 

Финансиране 

със средства от 

държавния 

бюджет по НП 

„Подпомагане 

на общини за 

реализиране на 

дейности за 

образователна 

десегрегация“ , 

програми от 

ДБТ - Родопи 

 

 

Средства от 

бюджета на 

МОН 

Средства от 

ОП НОИР 

Брой на децата и 

учениците, от 

уязвими групи, 

посещавали 

сегрегирани 

образователни 

институции и вече 

обучаващи се в 

приемни 

образователни 

институции с 

етнически смесена 

сред 

 

 неприложимо неприложимо 

1.8. Провеждане на обучения 

за образователни 

медиатори и/или 

социални работници.  

Текущ 2021-

2023 

МОН 

Община 

Кричим, 

бюро по 

труда 

 Брой обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници  

2 обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 

6 обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 

1.9. Осъществяване на 

психологическа и 

социална подкрепа  на 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми чрез 

назначаване на 

образователни медиатори 

Текущ 2021-

2023 

МОН 

ЦОП гр. 

Кричим 

Община 

Кричим, 

Бюро по 

труда 

От бюджета на 

МОН 

Средства по 

ОП НОИР 

Община 

Кричим, бюро 

по труда, ЦОП 

Брой назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

1 назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 

3 назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 
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и социални работници. образование 

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 

Община 

Кричим, 

училищни 

ръководства 

 

 

 

Средства от 

програми и 

проекти 

Брой проведени 

инициативи 

 

2 проведени 

инициативи 

  6 проведени 

инициативи 

2.2. Реализиране на форми на 

взаимодействие между 

децата и учениците от 

различен етнически 

произход за 

утвърждаването на 

междукултурните 

ценности и 

многообразието в 

образователната среда с 

цел изграждане и 

възпитаване у 

подрастващите на 

социокултурен модел на 

поведение, основан на 

поведенчески модели за 

хуманизъм и 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

РУО 

 

Училищни 

ръководства 

 

Община 

Кричим 

 

Проекти и 

програми 

1. Брой 

разработени и 

въведени 

програми за 

образователна 

дейност в 

детските градини 

и в училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности; 

2. Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и 

от етническите 

1. Брой разработени 

и въведени 

програми за 

образователна 

дейност в детските 

градини и в 

училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности – 3; 

2. Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и от 

етническите 

общности, които са 

1. Брой 

разработени и 

въведени 

програми за 

образователна 

дейност в 

детските градини 

и в училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности – 15; 

2. Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и 

от етническите 
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толерантност. общности, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи; 

 

3. Брой учители, 

директори и 

други 

педагогически 

специалисти, 

които са се 

включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи; 

 

4. Брой 

проведени 

занимания по 

интереси, 

насочени към 

усвояване на 

знания с 

елементи на 

гражданско 

образование; 

 

5. Брой въведени 

форми за 

интеркултурно 

се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи – общо 20; 

 

 

3. Брой учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи – 10; 

 

 

 

4. Брой проведени 

занимания по 

интереси, насочени 

към усвояване на 

знания с елементи 

на гражданско 

образование – 3; 

 

 

 

 

5. Брой въведени 

форми за 

интеркултурно 

общности, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи – 

общо 60; 

3. Брой учители, 

директори и 

други 

педагогически 

специалисти, 

които са се 

включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи – 20; 

 

4. Брой 

проведени 

занимания по 

интереси, 

насочени към 

усвояване на 

знания с 

елементи на 

гражданско 

образование – 10; 

 

5. Брой въведени 

форми за 

интеркултурно 
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образование в 

държавните и 

общинските 

детски градини, 

училища и 

центрове за 

подкрепа за 

личностно 

развитие. 

образование в 

държавните и 

общинските детски 

градини, училища и 

центрове за 

подкрепа за 

личностно развитие 

– 2. 

образование в 

държавните и 

общинските 

детски градини, 

училища и 

центрове за 

подкрепа за 

личностно 

развитие – 6. 

2.3. Изработване на 

обучителен 

антидискриминационен 

модул за младежки 

работници и 

образователни медиатори 

и технология за 

превенция и 

сигнализиране за слово на 

омразата и прояви на 

антиромски настроения  в 

социалните мрежи по 

проект „Социално и 

образователно 

включване“.  

Текущ  2021-

2023 

 неприложимо  неприложимо Неприложимо Неприложимо 

Цел 3. Изготвяне и прилагане на образователни инструментариуми за преодоляване на обучителните затруднения и методики за 

усвояване на български език от деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския 

 

 

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. Изработване на 

специализирани методики 

за обучение по български 

език за деца с друг 

майчин език, които не 

владеят добре български 

език за всички възрастови 

Текущ 2021-

2023 

МОН 

Училища и 

детски 

градини  

 

 

 

ОП НОИР Изработени 

методики 

 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

Неприложимо 
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групи (3-6 г.) и за 

разновъзрастови групи. 

 

 

 

 

 

3.2. Изработване 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 -

2023 

МОН 

Екипи за 

обхват, 

МКБППМН, 

отдел 

Закрила на 

детето гр. 

Стамболийс

ки 

ЦОП 

Държавни 

средства и 

Средства по 

ОП НОИР 

 

Изработен 

инструментариу

м 

 

неприложимо

  

Неприложимо 

Цел 4. Насърчаване на образователните институции за формиране на подкрепяща образователна среда, междуучилищни дейности, 

създаване на партньорство с местните общности и гражданския сектор, допълнителна работа с учениците и с родителите, насърчаване 

участието на родителите в образователния процес в мултикултурна 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. Подпомагане на 

общините за реализиране 

на дейности за 

образователна 

десегрегация и превенция 

за недопускане на 

вторична сегрегация. 

 

 

 2021 -

2023 г. 

  

 

 

 

неприложимо 

 

неприложимо 

 

 

Цел 5. 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 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

5.1. 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 

Училищни 

ръководства, 

общинска 

администрац

ия, 

МКБППМН 

Средства по 

ОП НОИР, 

средства от 

МКБППМН 

 

 

Брой лица над  

16-годишна 

възраст 

участници в 

информационни 

кампании за 

ограмотяване и  

обучение   

 

 

20 40 

Цел 6. 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. 

6.1. Осъществяване на 

дейности за повишаване 

на осведомеността на 

родителите от уязвими 

групи относно ползите от 

образованието. 

Текущ 2020-

2023 

МОН 

РУО 

Училищни 

ръководства, 

обществени 

съвети, 

МКБППМН, 

ЦОП 

Средства от 

държавния 

бюджет 

Брой 

информационни 

кампании за 

ролята на 

образованието на 

децата и 

учениците сред 

родителите и 

общността 

3 информационни 

кампании 

9 информационни 

кампании 

6.2.  Осъществяване на 

дейности за приобщаване 

на родители от уязвими 

групи към училищния 

живот и мотивирането им 

Текущ 2020-

2023 

МОН 

РУО, 

училищни 

ръководства, 

обществени 

Средства от 

държавния 

бюджет 

Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния 

живот и 

5 дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния живот 

15 дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния 
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за образованието на 

техните деца. 

съвети, 

МКБППМН, 

ЦОП 

мотивирането им 

за образованието 

на техните деца 

живот 

Цел 7. Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и ефективно междукултурно взаимодействие, за 

преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучения на 

обучители  – 

преподаватели от 

педагогическите 

факултети, педагогически 

специалисти от системата 

на предучилищното и 

училищното образование,  

младежки работници и 

образователни медиатори 

– роми, за придобиване на 

компетентности за 

справяне с 

дискриминационни 

прояви, с тормоза, 

насилието и социалното 

изключване по  

проект „Социално и 

образователно 

включване“. 

 2021 -

2023 г. 

 

 

 

ЦОИДУЕМ 

 

 

 

  неприложимо неприложимо 

Цел 8. 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 

институци

я 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 
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8.1.  Обучение на ученици, 

вкл. от уязвими групи, за 

придобиване на умения за 

обучение от разстояние в 

електронна среда. 

 

Текущ 2021-2023 МОН,Учи

лищни 

ръководст

ва, 

медиатор

и 

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. 

10 30 

8.2.  Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

усъвършенстване на 

уменията им за 

преподаване/провеждане 

на занимания от 

разстояние в електронна 

среда. 

Текущ 2021-2023 МОН, 

Училищн

и 

ръководст

ва 

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.  

10 30 
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8.3. Обучение на 

образователни медиатори 

и родители за 

придобиване на умения за 

работа в електронна среда 

(в т.ч. образователни 

платформи, търсене на 

електронно съдържание и 

др.). 

Текущ 2021-2023 МОН, 

училищни 

ръководст

ва 

ОП НОИР Брой родители и 

образователни 

медиатори, които 

ще участват в 

обучения за 

придобиване на 

умения за работа 

в електронна 

среда 

5 15  родители и 

образователни 

медиатори  

8.4.  Осъществяване на 

допълнително синхронно 

обучение от разстояние в 

електронна среда за 

ученици от I-ви до XII-ти, 

в това число от уязвими 

групи. 

 

Текущ 2021-2023 МОН, 

училищни 

ръководст

ва 

ОП НОИР Брой ученици от 

I-ви до XII-ти 

клас за периода, 

в който те не 

посещават 

дневна 

присъствена 

форма на 

обучение или не 

се обучават във 

форма на 

синхронно 

обучение от 

разстояние в 

електронна среда 

за повече от 10 

учебни дни по 

уважителни 

причини 

(включително 

поставени под 

карантина и тези, 

които поради 

липса на 

технически 

условия са се 

обучавали 

несинхронно). 

Неопределен брой Неопределен брой  
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Цел 9. 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 Отговорна 

институци

я 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

9.1. Ограмотяване на 

възрастни 

 2021-2023     Неприложимо Неприложимо 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено 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 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1.1.1 Осъществяване на 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население.  

  МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

общини 

 Брой осъществени 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени места 

с компактно ромско 

население. 

 

 

 

неприложимо 

 

неприложимо 

1.2 Повишаване на обхвата 

на деца без лични 

лекари открити от 

здравните медиатори. 

   

Здравни 

медиатори  

 Брой регистрирани деца, 

без лични лекари 

 

Няма данни  Няма данни 
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1.3. Провеждане на 

имунизации с мобилни 

екипи в населени места 

без лични лекари. 

  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, 

общини 

 Брой проведени 

профилактични прегледи 

на деца с мобилни 

педиатрични кабинети 

неприложимо неприложимо 

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. 

  РЗИ 

Здравни 

медиатори 

Общини,  

МКБППМН 

 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 6 

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. 

 

неприложимо 

 

неприложимо 

1.7. Анализ на дейностите за 

здравно неосигурени 

бременни и родилки 

  МЗ 

НЦОЗА 

 Изготвен анализ на 

дейностите за здравно 

неосигурени бременни и 

родилки 

 

  

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

уязвимост 
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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. 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. 

  МЗ, РЗИ, 

Общинска 

администрация, 

МКБППМН, 

ЦОП 

 Брой лица достигнати с 

услуги за превенция на 

ХИВ 

  

 

2 

 

6 

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. 

  МЗ, РЗИ, НПО  Брой лица обхванати със 

скрининг за риска от 

туберкулоза 

 

неприложимо неприложимо 

2.3. Осигуряване 

функционирането на 

мобилни медицински 

кабинети за 

нископрагови услуги  

  МЗ 

РЗИ 

 неприложимо неприложимо неприложимо 

2.4 Провеждане на прегледи 

за социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи 

и клинични 

лаборатории. 

  МЗ 

РЗИ 

ЛЗ  

Общини  

 

 Брой проведени прегледи 

за социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи и 

клинични лаборатории 

неприложимо неприложимо 
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2.5  Осъществяване на 

информационни 

кампании за 

предоставяне на 

нископрагови услуги с 

21 мобилни кабинети 

  МЗ 

РЗИ 

 неприложимо неприложимо неприложимо 

2.6 Повишаване на 

годините живот в добро 

здраве и превенция от 

ранно инвалидизиране  

  МЗ 

ЛЗ 

 Изготвен анализ  за 

годините живот в добро 

здраве и превенция от 

ранно инвалидизиране 

 

неприложимо 

неприложимо 

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

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

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. 

  МЗ, РЗИ, 

МКБППМН, 

ЦОП 

 

 Брой проведени кампании 

за  предоставяне на 

нископрагови и мобилни 

услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ, 

вирусни хепатити и 

туберкулоза. 

  

 2 

 

6 

3.2 Обучение на здравни 

медиатори за 

придобиване на 

необходимите знания и 

умения  

  МЗ, РЗИ 

Общини 

 Брой обучени здравни 

медиатори 

              

неприложимо 

             

1 

 
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  
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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 2021 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване  

2021-2023 г.1 

1.1. Повишаване на 

конкурентноспособността 

на пазара на труда  

Изпълнява 

се 

 

 

2023 МТСП, 

община 

Републикански 

бюджет, ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой лица мотивирани за 

активно поведение на пазара 

на труда/за търсене на работа 

  

1.2 Професионално 

ориентиране 

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица включени в 

професионално ориентиране 

 

  

1.3 Организиране на обучение 

за придобиване на 

професионална 

квалификация и/или на 

ключова компетентност 

Изпълнява 

се 

 

 

2023 АЗ 

Бюро по 

труда 

ДБ и ПРЧР  2021-

2027 г. 
Брой лица, включени в 

обучение за придобиване на 

професионална квалификация 

и/или ключова компетентност 

 

  

Цел 2: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За  2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

2.1. Насърчаване на заетостта 

чрез предприемачество  

 

Частично 

се 

изпълнява 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 

 

Брой лица,  възползвали се от 

възможностите за започване на 

самостоятелна стопанска 

дейност съгласно ЗНЗ и 

операции по ПРЧР 2021-2027 г. 

- - 

2.2. Мотивирани и/или 

включени в обучение за 

Частично се 

изпълнява 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 
Брой лица мотивирани и/или 

включени в обучения за 

- - 

                                                           
1 При удължаване на епидемичната обстановка и ограничителните мерки, целевите стойности подлежат на промяна. 
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стартиране и управление 

на собствен бизнес   

  стартиране и управление на 

собствен бизнес, финансирани 

със средства от държавния 

бюджет (вкл. чл. 48 и чл. 49, 

ал. 3 от ЗНЗ) и от ПРЧР 2021-

2027 г.  

Цел 3: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите 

 

 
Мерки Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

3.1 Подкрепа за провеждане 

на инициативи и 

кампании с ромски 

организации на местно и 

национално ниво 

Изпъл-

нява се 

 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 
Брой срещи на представители 

на ДБТ с ромски лидери и 

организации по места 

 

- - 

3.2. Провеждане на кампании 

с ромски организации с 

цел запознаване с 

проектите и програмите 

на Агенцията за хора с 

увреждания, вкл. 

Самостоятелна стопанска 

дейност, Рехабилитация и 

интеграция и Национална 

програма за заетост на 

хората с увреждания по 

чл. 44, ал. 1 от ЗХУ 

(НПЗХУ)  

 2023 АХУ, 

Общинс

ка 

админис

трация, 

ЦОП 

ДБ Брой проведени кампании с 

ромски организации от АХУ 

- - 

Цел 4:  Осигуряване на заетост чрез стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез субсидирана 

заетост 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

4.1. Подобряване на достъпа 

на ромите до пазара на 

труда и повишаване на 

дела на заетите сред тях 

Частично 

се  

изпълнява 

 

2023 АЗ, 

МТСП, 

община 

Кричим 

ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 

 

Младежи до 29 годишна 

възраст 

 

- - 

4.2. Осигуряване на заетост на 

първичния пазара на труда 

(извън мерки и програми)  

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица с осигурена  заетост 

на първичния пазар на труда 

 

- - 

Цел 5: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на 

трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане  

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За  2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

5.1. Активиране на  

икономически неактивни 

лица  чрез трудово 

медиаторство 

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица с осигурена заетост 

като трудови посредници от 

ромски произход 

 

- - 

5.2. Инициативи, насърчаващи 

активирането на 

безработни и икономически 

неактивни лица  

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ, бюро 

по труда, 

община 

Кричим 

ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 
Брой лица, започнали работа в 

резултат от проведени трудови 

борси и дни на работодателя 

- - 

5.3 Подобряване достъпа до 

заетост и обучение на 

уязвими групи чрез 

предоставяне на 

интегрирани услуги по 

заетост и социално 

подпомагане 

Изпълнява 

се 

 

2023 МТСП,АЗ, 

АСП, 

община 

Кричим 

ОП РЧР  

2014-2020, 

държавно 

делегирани 

дейности 

Брой лица, на които са 

предоставени интегрирани 

услуги по заетост и социално 

подпомагане, от тях включени 

в: 

- заетост; 

- обучение. 

 

-  
- 
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Цел 6:  Подкрепа на заетостта в дейности, свързани с опазване на околната среда 

 

 
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. 

6.1. Обучение и насърчаване на 

заетостта в дейности по 

опазване на околната среда  
 

Частично 

се 

изпълнява  

2030 МТСП 

АЗ, 

община 

Кричим 

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“ 
 

- - 

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИШНИ УСЛОВИЯ“ 

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

инфраструктура за публични услуги  

Цел 1:  Изграждане на интегрирана географска информационна система и въвеждане на орторектифицирани изображения заснети с дрон 

 

 
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. Мониторинг  на динамиката 

на развитието на 

маргинализираните 

територии  

неприлож

имо 

 МРРБ 

общини 

 Брой осъществени 

пространствени анализи и 

свързани с тях дейности  

неприложимо неприложимо 

1.2. Moниторинг на 

изпълнението на програмни 

документи, оказващи 

влияние на 

неприлож

имо 

 МРРБ 

общини 

 Брой лица облагодетелствани 

от предприетите мерки  

неприложимо неприложимо 
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маргинализираните 

територии 

Цел 2:  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. 

2.1. 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 

неприложимо неприложимо 

Цел 3:  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. 

3.1. „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.“ 

Неприло

жимо – 

община 

Кричим 

не 

разполага 

с 

общинск

и жилища 

 МРРБ ОПРР 2021-

2027 
Население (брой лица), 

обхванато от проекти в 

рамките на стратегиите за 

интегрирано териториално 

развитие 

 

неприложимо неприложимо 

Цел 4     :  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността 

за уязвими групи 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023г. 

4.1. Развитие на инфраструктура 

за предоставяне на  

интегрирани здравно-

социални и социални услуги 

в общността за уязвими 

групи 

  МРРБ ОПРР 2021-

2027 
Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура за 

интегрирани здравно-

социални и социални услуги в 

общността/годишно 

неприложимо неприложимо 

Цел 5 :  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. 

5.1. Подкрепа при развитието на 

образователна, културна, 

спортна инфраструктура и 

насърчаване на публично-

частното партньорство 

  МРРБ, 

община 

Кричим 

 Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура в 

сферата на образованието, 

културата и спорта 

  

 

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 1: Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение,  

принадлежащи към различни етнически групи. 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2019 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1.1 Проведени кампании за 

повишаване на 

осведомеността относно 

домашното насилие и 

насилието, основано на 

полов признак 

  МЗ, ОЗД 

към ДСП, 

ЦОП, 

МКБППМН 

Програма 

“Правосъдие” на 

НФМ 2014-2021, 

Държавен 

бюджет 

Брой ученици, студенти, 

преподаватели, участвали в 

кампании за повишаване на 

осведомеността относно 

домашното насилие и насилието, 

основано на полов признак (вкл. 

представители на уязвимите 

групи  в т.ч  роми) 

 

  

1.2 Разширени услуги за 

първична правна помощ за 

уязвимите групи 

  МП Програма 

“Правосъдие” на 

НФМ 2014-2021 

Брой адвокати, обучени по 

методологията JUSTROM (СЕ и 

ГД “Правосъдие”  на 

ЕК)(Разпределени по пол) 

неприложимо неприложимо 

1.3 Повишаване на 

ефективността на системата 

за социално подпомагане 

чрез повишаване на 

квалификацията на 

социалните работници, 

включително и за работа в 

мултиетническа среда 

Изпълнява 

се 

 

2021 АСП, 

ЦОП, 

община 

Кричим 

Проект 

Интегрирани 

обучения за 

администрация

та на пазара на 

труда и в 

социалната 

сфера“ ОПРЧР, 

провеждане на 

обучения от 

различни 

проекти и 

програми 

Брой проведени обучения; 

Брой обучени социални 

работници 

 

 

 

- 
- 

Цел 2: Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно 

участие в обществения живот. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция  

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 
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разходи, друго 

– млн. евро) 

2.1 Мерки за справяне с 

многобройните 

неблагоприятни условия, 

пред които са изправени 

ромските жени и ромските 

деца 

  МП, РУ – 

на МВР 

гр. 

Стамболи

йски 

Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021; 

Годишен брой на жертвите на 

домашно насилие или насилие, 

основано на полов признак, 

получили правна помощ 

(разпределени по пол, 

представители на уязвими групи 

в т.ч.  роми, възрастова група) 

- - 

2.2 Актуализирана национална 

рамка за ефективно 

изпълнение на решенията на 

ЕСПЧ 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021  

Разработен план за действие за 

изпълнение на решенията 

относно ромските евикции 

Неприложим

о 

Неприложим

о 

2.3. Въвеждане на пилотен 

проект за "гореща линия за 

първична правна помощ" и 

регионални центрове за 

консултиране 

  МП  Брой консултирани лица от 

уязвими групи 

 

Неприложим

о 

Неприложимо 

2.4. Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните  

  МКБППМН  Брой работни срещи събития за 

предотвратяване и 

противодействие на 

противообществените прояви  

3 9 

Цел 3: Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи  
 

 

 

 

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. 

3.1.  „Обучение на полицейските 

служители по правата на 

човека и проблемите на 

Текущ 2021

-

2030 

МВР Държавен 

бюджет 

 

 Брой обучени  полицейски 

служители по правата на човека 

и проблемите на малцинствата в 

- - 
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малцинствата в рамките на 

професионалното обучение  

по месторабота” 

 

рамките на професионалното 

обучение  по месторабота 

3.2. Подобряване на 

ефективността на работата 

на полицейските служители 

в мултиетническа среда при 

спазване на стандартите по 

правата на човека 

текущ Края 

на 

2023 

РУ – 

Стамболий

ски и 

община 

Кричим 

Не са 

необходими 
 

Брой беседи в ромските квартали 

1 3 

Цел 4: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт  

 

 

 

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. 

4.1 Утвърждаване на толерантни 

междуетнически отношения 

чрез спорт 

 2023 Стадион 

„Христо 

Ботев“ гр. 

Кричим, 

училищни 

ръководст

ва, община 

Кричим 

 Брой проекти 

Брой на участници 

Брой проведени спортни празници 

на училища 

  

  

Цел 5: Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и 

икономическо участие в обществения живот 

 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  Провеждане на 

семинари/кръгли маси по 

въпросите за 

равнопоставеността на 

 2023 г. Община 

Кричим, 

ЦОП гр. 

Кричим 

Не са 

необходими 

Брой проведени семинари, 

беседи и кръгли маси 

Брой участници 

2 6 
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ромските жени в българското 

общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 6: : Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на 

уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата   

 

 

 

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. 

6.1 Прилагане на 

Координационния механизъм  

за рефериране и обгрижване 

на случаи на непридружени 

български деца и деца-

жертви на трафик, 

завръщащи се от чужбина“. 

Изпълнява 

се 

2021 ДАЗД, 

ЦОП гр. 

Кричим 

 Брой реферирани случаи за 

година 

- - 

6.2 Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

правата на детето, 

регламентирани в 

Конвенцията на ООН за 

правата на детето и Закона за 

закрила на детето и за 

съществуващите социални 

услуги за подкрепа в 

общността 

Изпълнява 

се 

 

2021 ДАЗД/ 

ЦОП гр. 

Кричим 

 

 

 

Бюджет на 

ДАЗД  
Брой проведени беседи с 

представители на ромската 

общност, вкл. деца  

2 6 

6.3  Повишаване на 

информираността на децата и 

Изпълнява 

се 

2021 ДАЗД, 

ЦОП, 

Бюджет на 

ДАЗД, 
Брой информационни кампании   

 

2 6 
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техните семейства относно 

съществуващи механизми за 

информиране и превенция на 

насилието сред  и срещу 

деца. 

 МКБППМ

Н 

МКБППМН, 

ЦОП 

6.4 Промотиране на НТЛД  

116 111. Информиране и 

консултиране на семейства 

Изпълнява 

се 

 

2023 ДАЗД, 

ЦОП гр. 

Кричим 

Бюджет на 

ДАЗД 
Брой консултации, брой 

промотиране 

- - 

6.5 Мониторинг и контрол по 

спазване правата на детето в 

образователни институции, 

лечебни заведения, 

специализирани институции 

за деца и социални услуги, с 

цел недопускане на 

дискриминация и 

гарантиране правата на 

децата 

Изпълнява 

се  

 

2023 ДАЗД,  

институци

и за деца и 

социални 

услуги 

Бюджет на 

ДАЗД 
 Брой извършени проверки в 

образователни институции, 

лечебни заведения и социални 

услуги 

 

 

- 

 

   - 

Цел 7: Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на 

дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност 

 

 
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. 

7.1 Прилагане на програми за 

изграждане на социална 

компетентност, родителска 

грижа и възстановяване на 

семейни отношения, заетост 

на пазара на труда и други 

умения, с подкрепата и под 

контрола на обучители 

(пробационни инспектори в 

местата за лишаване от 

свобода) 

  МП, ЦОП 

гр. Кричим 

Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Процент лица, осъдени на 

пробация, които започват работа в 

рамките на 1 година след 

освобождаването (вкл. 

представители на уязвими групи, 

в т.ч.  роми) 

 

 

- - 
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7.2 Изградена нова рамка за 

социална реинтеграция на 

извършителите на 

престъпления 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Брой лишени от свобода, 

преминали мерки за реинтеграция 

в пилотния затвор (вкл. 

представители на уязвими групи в 

т.ч  роми) 

Неприложимо  неприложимо 

7.3  Подпомогнати програми за 

социална реинтеграция на 

уязвими групи в местата за 

лишаване от свобода 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Брой разработени програми за 

социална реинтеграция на уязвими 

групи в местата за лишаване от 

свобода (включително младежи 

представители на уязвими групи, в 

т.ч. роми) 

 

неприложимо неприложимо 

7.4 Подпомогнати програми за 

социална реинтеграция на 

уязвими групи в местата за 

лишаване от свобода 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Брой на закононарушители от 

уязвими групи, които преминават 

през програми за социална 

реинтеграция (включително 

младежи представители на 

уязвими групи в т.ч. 

роми)(разпределени по пол, 

възрастова група, роми) 

неприложимо неприложимо 

Цел 8: Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на Европа и ЕС, 

и използване на съществуващите в ЕС инструменти   

 

 
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. 

8.1 Привличане на 

представители на ромска 

общност чрез реализиране на 

дейности по превенция на 

трафика на хора, 

включително провеждане на 

обучения за идентификация 

и насочване на жертви на 

трафик на хора. 

 2021

-

2023 

Общини, 

НПО, 

МКБПП

МН 

 

 

 

 

 

От бюджет на 

НКБТХ, 

средства по 

програми и 

проекти 

Брой проведени превенционни 

дейности с фокус уязвими лица 

от ромска общност  

Брой проведени обучения, 

свързани с ранна идентификация 

и насочване на жертви на трафик 

на хора. 

 

2 6 
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8.2 Ефективно прилагане на 

Национален механизъм за 

насочване и подпомагане на 

жертви на трафик на хора 

(НМН), независимо от 

тяхната етническа 

принадлежност, 

националност, религия, 

полови и възрастови 

характеристики. 

 2021

-

2023 

НКБТХ, 

МКБПП

МН, 

Община 

Кричим 

От бюджет на 

НКБТХ, 

средства по 

програми и 

проекти и 

МКБППМН 

Брой подпомогнати жертви на 

трафик на хора в услугите към 

НКБТХ; брой координирани 

сигнали от администрацията на 

НКБТХ. 

 

 

0 - 

 

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 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

музейното дело и 

изобразителните изкуства, 

насочени към представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура на 

ромите; проекти с участие на 

представители на ромската 

Текущ 2021 

– 

2023 

МК, 

община 

Кричим, 

училищни 

ръководст

ва 

В рамките на 

бюджета на 

МК и 

общината 

Брой проекти в областта на 

музейното дело и 

изобразителните изкуства, 

насочени към представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура на 

ромите. 

 

0 2 
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общност, насърчаващи 

междукултурния диалог. 

2. Подкрепа на творчески 

проекти за изява в областта 

на визуалните изкуства, 

насочени към представители 

на ромската общност. 

Текущ 2021 

– 

2023 

МК, 

община 

Кричим 

В рамките на 

бюджета на 

МК и 

общината 

Брой проекти за изява в областта 

на изобразителните изкуства, 

насочени към представители на 

ромската общност. 

 

0 2 

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 

– 

2023 

МК, 

община 

Кричим 

В рамките на 

бюджета на 

МК и 

общината 

Брой проекти в областта на 

сценичните изкуства за 

създаване и разпространение на 

културен продукт, насочени към 

ромската общност. 

0 

 

 

 

2 

4. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

книгоиздаването за развитие 

на българския книжен сектор 

чрез програма „Помощ за 

книгата“ на конкурсен 

принцип, свързани с 

културата на ромската 

общност. 

Текущ 2021 

– 

2023 

МК, 

община 

Кричим 

В рамките на 

бюджета на 

МК и 

общината 

Брой подкрепени творчески 

проекти за изява в областта на 

издателската дейност, насочени 

към културни институти и 

организации - издателства и 

други юридически лица 

0 

 
 

 

5. 

Изпълнение на програма 

„Културно 

предприемачество, 

наследство и 

сътрудничество“, Резултат 3: 

„Подобрена информираност 

за изкуствата и културата на 

етнически и културни 

малцинства (фокус върху 

ромите)“.  

Текущ Края 

на 

прог

рама

та 

МК ФМ на ЕИП + 

Национален 

бюджет – 

1 200 000  

Брой на хората, посещаващи 

културни/образователни събития, 

свързани с културата на 

малцинствата (ромите), вкл. 

онлайн посещения/гледания 

неприложимо неприложимо 

Брой културни събития с акцент 

върху културата на малцинствата 

(ромите), вкл. онлайн събития 

неприложимо неприложимо 

Брой образователни събития с 

акцент върху културата на 

малцинствата (ромите), вкл. 

неприложимо неприложимо 
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онлайн събития 
 

Очаквани резултати: 

Изграждането на  ефективно сътрудничество и  партньорство между местните  институции, малцинствената  

общност, нестопанските  организации  и  лидери  са гаранция за  решаването на  конкретни проблеми на населението  и  

проактивни действия за реализиране на съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата. 

 

 В края на периода на плана за действие очакваме: 

  · Повишено качеството на образование на ромско население; 

  · Устойчивост на процесите на интеграция; 

  · Намалена безработицата сред малцинствата; 

  · Намален брой на отпадналите от училище ученици; 

  · Повишена посещаемост на учебни занятия от ученици; 

  · Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора;  

   · Намалена неграмотност сред 18 25 годишните млади хора;  

   · Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в ромските кварталите; 

   · Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

   · Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД. 

   · Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по – специалност за популяризиране на добри практики и 

примери от реализирани проекти в областта на интеграция на ромите. 

 

 

Мониторинг на изпълнението: 

Оценката  на  изпълнението на  плана  за  действие  се осъществява  от  Общински  съвет  за  сътрудничество по 

етническите  и интеграционните  въпроси  (ОбССЕИВ) чрез  мониторинг и  прилагане  на  различни форми  за  наблюдение  

и  оценка. Целта  на мониторинга  е  чрез систематично  събиране  и  анализиране на  информация, да  следи  за 

постигането на  измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да 

включи заинтересованите страни в осъществяването оценката и наблюдението:  

· Напредъкът  по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчитат в административен 

мониторингов доклад;  

· Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана;  

· ОбССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада; 
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 · Докладът се представя за одобрение пред ОбССЕИВ;  

·  Докладът се приема от Общински съвет. 

 

Заключение: 

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и толерира включването на всички 

институции, отделни ромски представители  на компактни групи от ромското население, както и НПО. Последното е  

съществено за  гарантиране на  диалог на  активното включване на  всички  лица  от  ромски  произход в обществения 

живот, общинските и европейски програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на 

територията на Община Кричим за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината. 


