
 

ОБОБЩЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ШУМЕН (2012-2020) ЗА ПЕРИОДА 

2012 -2014 Г. 

 

Въведение: 

Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Шумен (2012-2020), е 
документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на 
областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012-2020.) 

ВИЗИЯ 

Социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското 
общество.   

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи 
към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към 
преодоляване на съществуващите за тях негативни социално - икономически характеристики и 
последващ просперитет в обществото. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в 
уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономическия живот чрез 
осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във 
всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на 
равнопоставеност и недискриминация. 

ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА СА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 
ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ЗАЕТОСТ, ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И 
КУЛТУРА И МЕДИИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

За постигане на Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в 
образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна 
образователна среда общините и неправителствените организации, работещи на териториите 
им са реализирали редица проекти и дейности. Организирани и проведени са срещи и беседи с 
представители на ромската общност, на които е разяснено ползите и перспективите от 
образованието. Предприети са действия за стимулиране записването и редовното посещение на 
ЦДГ и училище. За гарантиране на равен старт на децата „ билингви“ и превенция на 
отпадането им от образователната система са направени усилия за подпомагането им. 
Педагогическият персонал е преминал през курсове на обучение за работа в мултикултурна 
среда.  

 
Община/дейност/проект Място/период на 

реализация 
Количествени и качествени 
резултати (постигнати 
резултати) 

Източници 
на 
финансиран

е 



Община Нови пазар:    
Беседи с родителите на 
младежите роми за 
необходимостта от образовани. 

Община Нови 
пазар 2012-2014 
г. 

Увеличаване броя на 
завършилите средно 
образование. Проведени са 
70 срещи 

УНИЦЕФ 

Насърчителни мерки за 
директори да записват 
подлежащите на обучение роми 
равномерно в класовете. 
Стремеж към нарастващ процент 
във всяко училище 

Община Нови 
пазар 2012-2014 
г. 

Интегриране и адаптиране 
на децата и учениците от 
ромски произход. 
Проведени са 15 срещи 

УНИЦЕФ 

Подпомагане на децата и 
учениците от социално слаби 
семейства (дрехи, ученически 
пособия) 

Община Нови 
пазар 2012-2014 
г. 

Подпомагане на социално 
слаби деца 

От донори 

Включване на децата от ромски 
произход в извън училищни 
дейности 

Община Нови 
пазар 2012-2014 
г. 

Повишаване мотивацията 
на децата. Обхванати са 
100 деца 

УНИЦЕФ 

Създаване на условия за 
мултикултурно и мулти 
етническо опознаване, 
посредством фолклорни 
състезания, типични занаяти и 
запознаване с особеностите на 
бита 

Община Нови 
пазар 2012-2014 
г. 

Повишаване мотивацията 
на децата за опознаване на 
другия, различния. 
Обхванати са 500 деца. 

УНИЦЕФ 

Община Никола Козлево:    
Проект „Децата билингви“ ЦДГ Община 

Никола Козлево 
2013-2014 г. 

Подпомагане адаптацията 
на децата, посещаващи 
ЦДГ към образователната 
система, равен достъп до 
образование, намаляване 
риска за ранно отпадане от 
училище, създаване 
условия за успешна 
интеграция и социализация. 
Обхванати са 82деца.  

ОП „РЧР“ 
172 837,48 
лв. 

Проект „Нека направим детската 
градина наш дом“ 

ЦДГ Община 
Никола Козлево 
2013г 

Намаляване процента на 5-
6 годишните ромски деца, 
които не посещават 
подготвителна група. 
Обхванати 63 деца.  

Ромски 
образовател

ен фонд  
67 000 лв. 

Община Венец:    
Проект „Образованието на 
нашите деца – 
предизвикателство за всички“ 

Населените места 
в Община Венец 
2012 

Преодоляна социална 
изолация на 324 ученика и 
81 деца от етнически 
малцинства, чрез опознаван 
а празниците и традициите 
на отделните общности. 
Обучени са 79 учители за 
„Образование в 
мултикултурна среда“ 

ОП „РЧР“ 
80 536 лв. 

Намаляване броя на отпадналите 
ученици от малцинствените 
групи. 

Населените места 
в Община Венец 
2012-2014 г. 

Пълно обхващане и 
задържане на ромските 
деца в училище. Проведени 
са 12 броя работни срещи с 

Общински 
бюджет, 
училищни 
бюджети, 



деца в риск от отпадане от 
училище. 

ОП „РЧР“, 
СКЦ- 
Шумен, 
УНИЦЕФ 

Повишаването на качеството на 
образование в ЦДГ и училища, в 
които учат предимно ромски 
деца.  

Населените места 
в Община Венец 
2012-2014 г. 

Повишаване на 
квалификацията на 
учителския персонал, 
работещ с ромски деца – 79 
обучени учители. 
Доставени са комплекти 
играчки по линия на 
УНИЦЕФ за 8 бр. ЦДГ за 
общо 225 деца. 

Общински 
бюджет, 
училищни 
бюджети, 
ОП „РЧР“, 
УНИЦЕФ 

Община Каолиново:    
При определяне на 
диференцирано заплащане в 
картите за оценка е включен 
комплект „Работа с деца 
билингви“ 

2012-2014 Оценени по този показател 
16 директори на ЦДГ на 
територията на общината. 

МОН, 
Общински 
бюджет 

Осъществяване на обучения в 
дух на толерантност, чрез 
съхраняване и развитие на 
културна идентичност на децата 
в уязвимо положение 

2012-2014 Във всички учебни 
заведения се провеждат 
мероприятия, в които се 
включват деца от различен 
етнически произход.  

Училищни 
бюджети 

Превенция на отпадане от 
училище на децата в уязвимо 
положение 

2012-2014 Проведени индивидуални 
срещи с родители и 
поддържане тесен контакт с 
тях 

 

Осигуряване на редовна 
посещаемост и задържане в 
училище, чрез целодневна 
организация на учебния процес 
на учениците от 1-8 клас 

Шест училища на 
територията на 
общината 
2012-2014 

Превенция на отпадане на 
децата от училище 

МОН, ОП 
„РЧР“ 

Велики Преслав    
Въвеждане на програма за 
овладяване на български език 

ЦДГ, 
училища,Община 
Велики Преслав 
2012-2014 

Гарантиран е равен достъп 
до качествено образование 
на 10 деца и ученици от 
ромски произход 

Финансира

нето е 
осигурен от 
програми 
на ЕС 

Осигуряване на редовна 
посещаемост и задържане в 
училищата, чрез изготвяне на 
индивидуални програми за 
децата, застрашени от отпадане  

Училища,Община 
Велики Преслав 
2012-2014 

Превенция на отпадане от 
училище на деца в уязвимо 
положение от ромски 
произход 

Програми 
на ЕС и 
МОН 

Предоставяне на професионално 
обучение на лица, навършили 16 
г. и ограмотяване на възрастни 
роми 

Дирекция „БТ“, 
Професионални 
гимназии, 
Община Велики 
Преслав 
2012-2014 

Прилагане на разнообразни 
форми и програми за 
работа с младежи и 
възрастни от ромски 
произход, отпаднали от 
училище 

Националн

и програми, 
ОП „РЧР“ 

Ангажиране на родители от 
етническите малцинства в 
училищни настоятелства или 
обществени съвети 

Училища 
2012-2014 

Приобщаване и приемане 
на двама родители-роми 
към образователния процес 
и засилване на участието 
им в обществения живот 

 



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

РИО-Шумен, 
община Велики 
Преслав 
2012-2014 

Усъвършенстване на 
условията за квалификация 
на педагогическите 
специалисти 

 

Сформиране на тематични 
клубове по СИП, фолклорни и 
танцови формации за 
представяне на културното 
многообразие в училище 

Училища 
2012-2014 

Сформирани са 2 
тематични клубове 

 

Община Върбица    
При определяне на 
диференцирано заплащане в 
картите за оценка е включен 
комплект „Работа с деца 
билингви“ 

2012-2014 Оценени по този показател 
12 директори на ЦДГ на 
територията на общината. 

МОН, 
Общински 
бюджет 

Осъществяване на обучение в 
дух на толерантност, чрез 
съхраняване и развитие на 
културната единичност 

2012-2014 Във всички учебни 
заведения се провеждат 
мероприятия, в които се 
включват деца от различен 
етнически произход. 

Училищни 
бюджети 

Превенция на отпадане от 
училище на децата в уязвимо 
положение 

2012-2014 Проведени индивидуални 
срещи с родители и 
поддържане тесен контакт с 
тях 

 

Осигуряване на редовна 
посещаемост и задържане в 
училище, чрез целодневна 
организация на учебния процес 
на учениците от 1-8 клас 

Шест училища на 
територията на 
общината 
2012-2014 

Превенция на отпадане на 
децата от училище 

 

Община Смядово    
Шанс за социално включване на 
децата в общините Смядово и 
Ветрино 

Общини Смядово 
и Ветрино 

Обхващане на деца от 
задължителната 
предучилищна възраст, 
повишаване уменията на 
учителите за работа с деца 
от малцинствата 

 

Община Каспичан    
Проект „С грижа за интеграция 
на учениците от етнически 
малцинства“ 

С. Каспичан, с. 
Марково, гр. 
Плиска 

Обхващане на учениците от 
малцинствата 

 

НП „Успех“ С. Каспичан Предоставяне на  
възможност за придобиване 
на Свидетелство за 
завършена основна степен 
на образование на лица, 
отпаднали от отпаднали 
преди години 

 

Проект „С грижа за всеки 
ученик“ 

Във всички 
училища 

Въвеждане на програма за 
овладяване на български 
език 

 

Проект „Подобряване на 
качеството на образованието в 
средищните училища, чрез 
въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес“ 

 Целодневно обгрижване на 
учениците с предоставяне 
на транспорт, храна, 
медицинско обслужване. 

 



Община Шумен    
Проект „Готови за училище 
2014/2015“ 

Ромска фондация 
“Искра“ 

Целта да измери 
ефективността на различни 
подходи за повишаване на 
записването и 
посещаемостта на децата от 
уязвими общности в 
детските градини. Тези 
подходи включват 
безплатен достъп до 
детските градини, 
предоставяне на финансов 
стимул на семействата при 
редовно посещение, 
информиране  и 
медиаторство. 

Тръст за 
социална 
алтернатива 
(ТСА) и 
Световната 
Банка 

НП „На училище без отсъствие“ 
и НП „С грижа за всеки ученик“ 

VI ОУ „Еньо 
Марковски“ и 
СОУ „Трайчо 
Симеонов“ 

Училищата са с 
преобладаващ ромски 
състав 

 

„Творческа работилница“  Стимулиране на топли 
взаимоотношения между 
родители и деца. Развитие 
и обогатяване на 
творческите умения на 
децата от 7-14 г. възраст 

 

Ангажиране на родители от 
етническите малцинства в 
училищни настоятелства или 
обществени съвети 

Училища 
2012-2014 

Приобщаване и приемане 
на двама родители-роми 
към образователния процес 
и засилване на участието 
им в обществения живот 

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 
превантивни програми 

 Голяма роля за постигането на тази цел имат общините,  неправителствените 
организации, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „ Социално подпомагане“,  трите 
Семейно-консултативни центрове, които функционират на територията на областта, 
Общинският здравен център – Шумен, личните лекари и здравните медиатори, които са 
назначени във всички общини. Финансирането да дейностите е основно по линия на УНИЦЕФ за 
България. Стъпките и мерките, които са предприети за постигане на Оперативна цел: 
Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми са 
следните: проведени са редица консултации, безплатни прегледи и изследвания, включително и от 
мобилни кабинети за туберкулоза, ХИВ, Хепатит, Сифилис и Хламидия, флуорографи, ехографи, 
лаборатории, имунизации и др. Поставени са безплатни спирали на многодетни майки. 
Създадени са регистри на бременните майки с цел проследяване и нормалното протичане на 
бременността. Организирани и проведени са многобройни беседи, срещи и разяснителни 
кампании в общността, на които е разяснявано ползите от здравното осигуряване, личните 
лекари за децата,задължителните  имунизации, начините за предпазване от нежелана 
бременност и „ Семейно планиране“ вредата от наркотици, тютюнопушене и алкохол,  

 



 
Община/дейност/проект Място/период на 

реализация 
Количествени и качествени 
резултати (постигнати 
резултати) 

Източници 
на 
финансиран

е 
Община Нови пазар:    
Създаден е регистър на 
бременните жени с цел 
наблюдаване по време на 
бременността и своевременна 
хоспитализация на родилките 

Семейно-
консултативен 
център Нови 
пазар, ЖРС 
„Хаячи“ 

Включени са 350 жени от 
ромски произход. 
Осигурени са безплатни 
прегледи на бременни жени 
с 277 мобилни кабинета 

УНИЦЕФ 
за България 

Подкрепа на семейства  Семейно-
консултативен 
център Нови 
пазар, 

Закупуване на лекарства и 
превенция за изоставяне на 
деца в институции 

УНИЦЕФ 
за България 

Програма „Семейно планиране“ Семейно-
консултативен 
център Нови 
пазар, ЖРС 
„Хаячи“ 

Провеждане на беседи за 
начините за предпазване от 
нежелана бременност и 
рисковите на ранните 
бракове – 20 срещи 

УНИЦЕФ 
за България 

Провеждане на кампании за 
имунизиране на населението, 
особено на деца с непълен 
имунизационен статус 

Семейно-
консултативен 
център Нови 
пазар, ЖРС 
„Хаячи“, ДСП, 
Здравен медиатор 

Имунизирани са 155 от 
подлежащите на 
имунизация в семейства от 
ромски произход 

УНИЦЕФ 
за България 

Информиране на ромското 
население за здравно 
осигурителните им права и 
задължения 

Семейно-
консултативен 
център Нови 
пазар, ЖРС 
„Хаячи“, ДСП, 
Здравен медиатор 

Повишаване на здравните 
знания и информираност на 
ромското население - 750 
роми здравно информирани 

УНИЦЕФ 
за България 

Организиране и провеждане на 
здравно информационни 
събития в места с предимно 
ромско население  

Семейно-
консултативен 
център Нови 
пазар, ЖРС 
„Хаячи“, ДСП, 
Здравен медиатор 

Повишаване на здравните 
знания и информираност на 
ромското население - 750 
роми здравно информирани 

УНИЦЕФ 
за България 

Община Никола Козлево:    
Работни срещи срещу 
разпространението на наркотици 

Училища в 
общината  

Организирани са 3 срещи с 
учениците 

 

    
Община Венец:    
Осигуряване на достъп до 
здравни услуги на лица в 
неравностойно положение, 
разширяване , разширяване и 
активизиране на дейността 

Всички населени 
места в общината 

Брой придружавания до 
здравни заведения – 13 
броя 

СКЦ, 
УНИЦЕФ 

Превантивни грижи за майчино 
и детско здравеопазване 

Всички населени 
места в общината 

Брой проведени 
медицински консултации – 
20; 
Брой проведени социални 
консултации – 29. 

СКЦ, 
УНИЦЕФ 

Осигуряване на семейства с 
малки деца в риск до 

Всички населени 
места в общината 

Брой посещения - 29 СКЦ, 
УНИЦЕФ 



здравеопазване и ранно детско 
развитие, откриване и 
посещение на бременни жени 
сред ромски семейства 
Осигуряване на равенство в 
достъпа до здравни услуги на 
лицата в неравностойно 
положение, принадлежащи към 
етнически малцинства 

Всички населени 
места в общината 

Брой проведени 
медицински консултации – 
20; Брой проведени 
социални консултации - 29 

СКЦ, 
УНИЦЕФ 

Община Каолиново:    
Провеждане беседи с родителите 
за значението на имунизациите 

2012-2014 
Учебни заведения 

Подобряване здравната 
помощ за децата в 
предучилищна възраст 

 

Велики Преслав    
Активна разяснителна работа от 
здравен медиатор и екипа на 
Семейно-консултативен център 
за получаване на качествено 
здравеопазване 

Община Велики 
Преслав в 
партньорство на 
здравен 
медиатор, СКЦ 
2012-2014 

Осигурен е равен достъп до 
качествени здравни услуги 
на 11 лица  

 

Съдействие на личните лекари за 
регистрация на бременни и 
провеждане на консултации с 
лекар-специалист 

Община Велики 
Преслав в 
партньорство на 
здравен 
медиатор, СКЦ 
2012-2014 

Проследяване на 
бременността  

 

Издирване на деца без личен 
лекар и разясняване пред 
родителите им важността за 
регистрирането им 

Община Велики 
Преслав и 
здравен 
медиатор,  
2012-2014 

  

Провеждане на беседи с 
подрастващи и млади хора и 
техните родители за начините за 
предпазване от нежелана и ранна 
бременност 

здравен 
медиатор, СКЦ 
2012-2014 

  

Провеждане на беседи с млади 
майки за значението на 
имунизациите и мотивирането 
има за редовното им прилагане 

СКЦ  
2012-2014 

16 беседи  

Организиране на кампании за 
запознаване с най-
разпространените инфекциозни 
болести, онкологични и 
сърдечно-съдови заболявания 

Община Велики  
Преслав, СКЦ, 
лични лекари 
2012-2014 

Проведени са 16 кампании  

Осъществяване на 
профилактични прегледи с 
мобилни кабинети 

Лични лекари 
2012-2014 

Проведени са 29 прегледа; 
Извършени са 18 
имунизации 

 

Работа в общността от здравен 
медиатор, СКЦ, лични лекари 

 Превенция и контрол на 
ХИВ чрез услуги по 
консултиране и безплатно 
изследване на ХИВ и 
полово предавани 
инфекции 

 

Дейности за засилване контрола Регионална Провеждане на скрининг на  



върху разпространението на 
туберкулоза сред общността  

здравна 
инспекция, лични 
лекари 

риска 

Община Върбица    
Провеждане на беседи с 
родителите за значението на 
имунизациите 

2012-2014 Повишаване здравната 
помощ за децата и 
учениците 

 

Проведено е „Училище за 
родители“ в ЦДГ „Славейче“ в 
гр. Върбица 

2012 Направени са безплатни 
изследвания за Хепатит, 
Сифилис и Хламидия. 

 

Здравни беседи с бременни жени 2012-2014 По-висока информираност 
какво е необходимо на една 
родилка при постъпване на 
в болница, грижи за 
новороденото, консултации 
при лекар 

 

Мобилен кабинет 2012-2014 Извършени са 60 
гинекологични прегледа, 
поставена е 1 спирала, 
прегледани са 15 деца с 
мобилен кабинет 

 

Стимулиране посещението на 
ЦДГ 

2012-2014 С решение на Общински 
съвет се намалява с 50% 
таксата за ЦДГ на всяко 
второ и следващо дете, 
посещаващи едновременно 
детска градина от едно 
семейство, както и 
родители с решение на 
ТЕЛК с над 51% 
инвалидност. Направени са 
22 деца от подготвителна 
група за постъпване в 
детска градина 

 

Община Смядово    
Обществена трапезария На територията 

на всички 
населени места 

Предоставя се безплатно 
храна на 50 социално слаби 
граждани 

Фонд 
Социална 
закрила  
48 000 лв. 

Социална трапезария Гр. Смядово Предоставя се безплатно 
храна на 200 социално 
слаби граждани 

Община 
Смядово., 
БЧК 

Община Каспичан    
Безплатни гинекологични и 
педиатрични прегледи. 
Поставяне на спирали на 
многодетни майки 

СКЦ- Нови пазар 
Община 
Каспичан 

Безплатни прегледи и 
поставяне на спирали на 
многодетни майки 

 

Назначен е здравен медиатор  Безплатни консултации, 
подготовка на документи, 
съдействие при 
реализиране на социални 
услуги 

 

Провеждане на разяснителни 
срещи за информиране на 
ромите за правата и 

 Повишена е здравната 
информираност и ефекта от 
нея за подобряване на 

 



задълженията им като здравно 
осигурени лица 

здравните услуги 

Картотекиране на здравно 
неосигурени бременни жени от 
малцинствен произход  

СКЦ Нови пазар Осигуряване на 
проследяване на 
бременността 

 

Провеждане на беседи в детски и 
учебни заведения за вредата от 
алкохол, цигари и наркотици 

 По-голяма информираност 
на децата и учениците от 
малцинствен произход за 
вредата от алкохол, цигари 
и наркотици 

 

Община Шумен    
Програма „Тренинги“ ? Стимулиране активността 

на децата по теми, които ги 
касаят пряко – свързани 
взаимоотношения, 
различни проблеми и 
типични за 
маргинализираните 
общности. 

? 

Превенция и контрол на ХИВ ? Организирани целеви 
превантивни мероприятия с 
информационно-
образователни материали, 
контрацептиви, безплатни 
тестове и др.  

? 

Общинска програма за 
превенция на наркомани 

? Програма, ангажираща 
организации и институции 
от региона за тематична и 
насочена работа  ? 

? 

Мобилни кабинети ? Консултации, АГ прегледи, 
ранна диагностика, 
скринингови прегледи, 
флуорографи, ехографи, 
лаборатории, имунизации и 
др.  

МЗ 

Здравен медиатор  Назначени са трима 
здравни медиатори от 
ромски произход, които 
организират образователни 
и здравни беседи, 
подобряване на здравната 
кулура 

 

 

ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

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

За подобряване на жилищната среда и условията на живот в населените места основна 
роля имат общинските администрации. Реализирани са инфраструктурни  проекти в сферата 
на екологията – изграждане на канализации о ПСОВ, подмяна на водопроводи. В сфера „ Градска 
инфраструктура“ са обновени паркове и зелени площи, алеи и детски площадки, асфалтирани са 
улици. В сферата на „ Образователната инфраструктура“ са ремонтирани и санирани са детски 



радини и училища. 
Община/дейност/проект Място/период на 

реализация 
Количествени и качествени 
резултати (постигнати 
резултати) 

Източници 
на 
финансиран

е 
Община Нови пазар    
Проект „Изграждане на частична 
канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на 
съществуващата водопроводна 
мрежа на гр.Нови пазар, 
общ.Нови пазар, обл.Шумен”. 

Гр. Нови пазар Намаляване на 
несъответствията по 
отношение на дела от 
населението, включено в 
канализационната система, 
модернизиране на 
инфраструктурата за 
питейни води, постигане на 
съответствие със 
Директива 91/271/ЕИО 
посредством осигуряване 
на екологосъобразно 
пречистване и заустване на 
битовите отпадъчни води, 
както и съхраняване на 
национален ресурс в 
гр.Нови пазар. 

ОП „ОС“ 

„Обновяване и реконструкция на 
част от образователната 
инфраструктура в Община Нови 
пазар и превръщането й в 
притегателен център за 
възпитание и обучение” 

Населени места в 
община Нови 
пазар 

Създадена е подходяща 
жизнена и работна среда за 
интегриране на различните 
етнически, верски, 
възрастови и в 
неравностойно положение 
групи. 

Оперативна 
програма 

“Регионалн
о развитие” 
2007-2013 

Проект „Подобряване на 
физическата и жизнена среда в 
Община Нови пазар” 

Населени места в 
община Нови 
пазар 

Подобряване на 
физическата и жизнена 
среда на град Нови пазар, 
като са създадени условия 
за пълноценна интеграция 
на хората с увреждания и 
малцинствените групи във 
всяка област на 
политическия, културния и 
социалния живот на 
Общината. Изградени са 
детски площадки; Обновен 
е градския парк, 
ремонтирани са улици, 
изградени са детски 
площадки, благоустроени 
са райони с компактно 
ромско население 

Оперативна 
програма 
“Регионалн
о развитие” 
2007-2013 

Община Никола Козлево    
Асфалтиране на улици – 
ул.“Аврора“, с, Вълнари 

Община Никола 
Козлево 

Подобрено е състоянието 
на пътната инфраструктура 
– 3400 кв.м. Ползватели са 
20 семейства. 

Общински 
бюджет  
187 108,09 

Община Венец    
Изработен общ устройствен Община Венец Предвидени са за Общински 



план, обхващащ цялата 
територия на общината 

2014 отреждане на ново 
жилищно строителство с 
възможности за 
деконцентриране на 
компактните и обособени 
ромски квартали 

бюджет и 
МРРБ 
120 000 лв. 

Реконструирани са 5 улици в две 
населени места с предимно 
ромско население 

С. Изгрев и с. 
Габрица 
2014 

Брой ремонтирани улици - 
5 

419 787 лв. 

Проект „Водоснабдяване на 
висока зона и подмяна уличен 
водопровод по ул. „В. Левски“ с. 
Изгрев, община Венец“ 

С. Изгрев 
2014 

Изграден е главен 
водопровод с обща 
дължина 1797 м. 
Реконструиран е уличен 
водопровод с обща 
дължина 390 м. 

ПУДООС 
273 973 лв. 

Велики Преслав    
Настилка и асфалтиране на ул. 
мрежа в кв. „Боровец“ гр. 
Велики Преслав 

гр. Велики 
Преслав 

Асфалтирана улица в кв. 
„Боровец“ 

Общински 
бюджет 
250 000 лв. 

Благоустрояване на алейни 
мрежи,зелени площи и детски 
площадки 

гр. Велики 
Преслав 

Подобрена инфраструктура 
и жилищни условия 

20 000 лв. 

Подобряване на жилищната 
среда, чрез мероприятия, 
свързани с организиране на 
доброволни зелени групи 

гр. Велики 
Преслав 
2012-2014 

 доброволци 

Община Смядово    
Подмяна на водопровод, 
асфалтиране и благоустрояване 
от ОК68 до ОК 195 с. 
Веселиново 

с. Веселиново Подобрена жизнена среда ДФЗ 
700 000 лв. 

Община Шумен    
За отчетния период са 
реализирани следните проекти: 
„Модернизация на общинската 
образователна инфраструктура“, 
„Интервенция върху критичната 
инфраструктура“, „Подобряване 
на градската среда“, „Нов дом за 
нашите деца“, „Шумен по-добро 
място за живеене“, „ Ремонт на 
път Шумен – с. Друмево“ 

Населени места в 
общината 

Подобрена жизнена среда 17 000 000 
лв. 

    

 

ЗАЕТОСТ 

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на 
дела на заетите сред тях 

Основна роля за реализацията на дейностите за постигане на целта имат общинските 
администрации и четирите Дирекции „ Бюро по труда“, чрез мерки и програми за заетост. 
Финансирането е осигурено от ОП „ РЧР“, общинските бюджети и различните национални 
програми за заетост. За съжаление това  е временни заетост, която има сезонен характер и не 



е устойчива във времето. Ползите от нея са, че мотивиран неактивните лица за регистрация в 
Дирекция „ БТ“, като по този начин могат да се включат и в разнообразни курсове за 
квалификация и придобиване на умения. 

 
Община/дейност/проект Място/период на 

реализация 
Количествени и качествени 
резултати (постигнати 
резултати) 

Източници 
на 
финансиран

е 
Община Нови пазар    
Национални програми за заетост Всички населени 

места 
Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми: ? 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Никола Козлево:    
Национални програми за заетост Всички населени 

места 
Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми: 85 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Венец:    
Мотивиране на неактивни лица 
за регистрация в Дирекция „БТ“ 
и включване в програми за 
заетост 

Всички населени 
места 

Осигурена заетост – 80 
лица. 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Насърчаване на заетостта, чрез 
провеждане на обучения на 
безработни лица за ключови 
компетенции 

Всички населени 
места 

Брой завършили курсове по 
ключови компетентности – 
10 лица. 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Каолиново:    
Национални програми за заетост Всички населени 

места 
Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми: 225 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Велики Преслав    
Национални програми за заетост Всички населени 

места 
Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми: 126 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Върбица    
Национални програми за заетост Всички населени 

места 
Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми: 180 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Смядово    
Национални програми за заетост Всички населени Включване на ниско- Държавен 



места образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми ? 

бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Каспичан    
Национални програми за заетост Всички населени 

места 
Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(уязвими групи) на пазара 
на труда, чрез Национални 
програми: 55 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Община Шумен    
Обучение за мотивация за 
активно търсене на работа 

Всички населени 
места 

Включени в обучението 44 
лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Обучение за професионална 
ориентация 

Всички населени 
места 

Включени в обучението 
100 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Обучение  Всички населени 
места 

Включени в обучението 6 
лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

Национални програми за заетост  Включване на ниско-
образовани и 
неквалифицирани граждани 
(самоопределили се като 
роми) на пазара на труда, 
чрез Национални програми: 
303 лица 

Държавен 
бюджет, 
ОП „РЧР“ 

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И КУЛТУРА И МЕДИИ 

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”. 

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до 
обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и 
творчество 

С активното съдействие на МВР и неправителствените организации, общините са 
организирали и провели редица разяснителни мероприятия с цел превантивни дейности на за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на представители от 
общността. Реализирани са проекти и дейности с участието на деца и младежи с цел борба с 
дискриминацията и предразсъдъците към ромската общност. За преодоляване на културните 
бариери в общуването и дискриминацията на местно ниво се организират културни 
мероприятия, които се отбелязват от всички етноси. 

 

 
Община/дейност/проект Място/период на 

реализация 
Количествени и качествени 
резултати (постигнати 

Източници 
на 



резултати) финансиран

е 
Община Нови пазар    
„Заедно можем да творим 
чудеса” 

Населени места в 
общината 

В проекта са заложени за 
изпълнение следните 
дейности: СИП „Фолклор 
на етносите”, Танцов 
състав „Танцуваме заедно”, 
„Актьорски клуб”, „Искаме 
да знаем, да се учим, за да 
можем да получим”, Клуб 
„Сръчни ръчички-весели 
очички”, Лятно училище 
„Моят роден край”, 
Спортен клуб „Футбол”, 
Клуб „Шарените плетки на 
баба”, Клуб „Компютърът и 
ние”, Изнесени обучения на 
учители за работа в 
мултикултурна среда, 
Овластяване на ромските 
родители и включването им 
в училищния живот, 
Изнесено ваканционно 
училище, Учебни  
екскурзии, Клуб „ Растем 
здрави, красиви и 
образовани“, Клуб  
„Опознай Родината, за да я 
обикнеш „Клуб - „ Малките 
предприемачи в действие, 
„Създаване  „Стая на 
етносите”, Създаване  
„Родителски клуб”. В 
проекта са включени около 
500 деца. 

ОП „РЧР“ 
 

Община Никола Козлево:    
    
Община Венец:    
Преодоляване на културните 
бариери в общуването и 
дискриминацията. 

Всички населени 
места 

Заедно празнуване на 
всички празници. Брой 
привлечени деца в дейност 
на толерантност – 405 деца. 

ОП“РЧР“ 

Предприемане на целенасочени 
мерки и иновативни 
интегрирани услуги за 
повишаване на родителския 
капацитет в подкрепа на 
уязвимите семейства.  

 Подобряване на 
родителската грижа и 
защита правата на децата. 
Брой привлечени деца в 
дейност на толерантност и 
между етически 
отношения– 405 деца 

ОП“РЧР“ 

Съхраняване и популяризиране 
на традициите и културата на 
ромите 

 Фолклорни групи и 
кръжоци на ромската 
общност – 405 деца 

ОП“РЧР“ 

Стимулиране на ромската 
общност за активно участие в 

 Брой привлечени деца в 
дейност на толерантност и 

ОП“РЧР“ 



обществения културен живот между етически 
отношения– 405 деца 

Велики Преслав    
Периодични обучение на 
полицейски служители по теми, 
свързани с правата на човека и 
проблемите с малцинствата 

РУП гр. Велики 
Преслав 
2012 - 2014 

Гарантиране правата на 
гражданите, защита на 
обществения ред, 
недопускане прояви на 
нетолерантност. 

 

Запознаване и разясняване на 
Наредба №1 за ред и сигурност 
на Общински съвет сред 
ромското население 

РУП гр. Велики 
Преслав 
2012 - 2014 

?  

Беседи в учебните заведения за 
вредата от употребата и 
злоупотребата с алкохол, цигари 
и наркотици 

МКБППМН, 
Инспектор ДПС - 
РУП Велики 
Пресла 
2012 - 2014в 

  

Обучение по права на човека и 
права на детето 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила 
на детето” 
Инспектор ДПС - 
РУП Велики 
Преслав 
2012 - 2014 

  

Превантивни дейности на 
Общинската комисия за борба с 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни  чрез 
включване на представители от 
общността 

МКБППМН, 
Община Велики 
Преслав,  РУП 
Велики Преслав 
2012 - 2014 

  

Повишаване на 
административния капацитет на 
всички нива в общинската 
администрация и умения за 
формулиране и прилагане на 
политики за интеграция на 
етнически общности 

Община Велики 
Преслав 
2012 - 2014 

  

Работа със семейства от ромски 
произход за разбиране на 
родителските задължения и 
спазване правата на децата 

СКЦ 
2012 - 2014 

  

Институционално укрепване на 
читалищата като модерни 
центрове за културно развитие 
на местната общност, 
включително и ромската 

Читалища 
2012 - 2014 
 

  

Участие на читалищата в 
Програма „Българските 
библиотеки – място за достъп и 
информация за всеки” 

Читалища 
2012 - 2014 

  

Да се създадат творчески 
формации  в читалищата за 
съхраняване на традиционна 
ромска култура /фолклор, 
занаяти/ 

Читалища 
2012 - 2014 

  



Организиране и провеждане на 
концерти, творчески срещи и 
прояви с  творци от етносите 

Община Велики 
Преслав  
2012 - 2014 

  

Популяризиране на ромската 
култура чрез общинския 
културен календар 

Община Велики 
Преслав  
2012 - 2014 

  

Община Каспичан    
Популяризиране на културната 
идентичност на етносите 

 Задно празнуване на всички 
празници от всички етноси. 

 

Община Шумен    
Програми РОМЕД и РОМАКТ Шумен Създадена Местна Активна 

Група, включваща 
граждани от местната 
ромска общност. В състава 
и са включени: здравни и 
трудови медиатори, които 
взаимодействат с 
общността на територията 
на община Шумен, 
представители от НПО, 
бизнесмени, студенти, 
млади ромски жени -майки, 
заинтересовани за 
бъдещето на децата си. 

 

Проект „Противодействие на 
анти-циганизма от местно до 
европейско ниво” 

Шумен  Фондация 
„Институт 
Отворено 
Общество-
Будапеща”. 

Проект „Младежта е 
толерантност“ 

България, 
Унгария,  

Цел на проекта е борбата с 
расизма, ксенофобията и 
анти-ромските настроения, 
основани на традиционни и 
нови стереотипи сред 
младите хора на възраст от 
14 до 25 години. Проектът 
насърчава взаимното 
разбирателство и 
толерантност 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


