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ДОКЛАД 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА 

РУСЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА 

РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 

(2013-2014г.)  

 

/Приет с Решение № 1276 на Обински съвет – Русе/ 

 

Планът за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за 

интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-

2014г.) се прие от Общински съвет – Русе с Решение № 481 по Протокол № 

22/21.02.2013 г. 

Докладът е изготвен въз основа на получени данни от институциите и 

неправителствените организации, които имат отговорности по изпълнението на 

планираните мерки по шестте приоритетни области на интеграционната политика: 

образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и 

недискриминация, култура и медии. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКО НИВО ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

ПРИОРИТЕТ 1 – ОБРАЗОВАНИЕ 

Процесът на интеграция, чрез образование в системата на народната просвета е 

съобразен с основните приоритети, ръководни принципи и общи стратегически цели на 

Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. Детските градини и училищата на територията на Община Русе следвайки 

”Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите”, 

„Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход” и 

„План за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране 

на ромите и гражданите, живеещи в сходна с ромите ситуация 2013-2014 година“ са 

изпълнявали  заложените мерки и дейности през отчетният период, чрез участие в 

европейски, национални и регионални програми.  

Реализирани дейности по проекти на Европейския социален фонд по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в детските градини и 

училищата в Община Русе: 
ЦДГ „Червената шапчица“; ЦДГ „Ралица“; СОУ „В. Левски“ и ОУ „П. Р. 

Славейков“ с. Смирненски са партньори на Сдружение БРТИМ в проект BG051PO001-

4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция“ насочен към деца и техните 

родители от малцинствен произход. Проект е реализиран и отчетен през 2014 г. 

 ОУ „Алеко Константинов“;  ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“ 

са партньори по Проект BG051PO001-4.1.05-0074 „Образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища на 

територията на гр. Русе“ с бенефициент Община Русе. Проектът е реализиран и 

отчетен през 2014 г. 

 Сдружение „ХОТЕТ“, Проект BG051PO001-4.1.05-0027, „Заедно–ръка за ръка“ с 

партньори ЦДГ „Роза“ – с. Ново село, ОУ „Отец Паисий“ - с. Тетово и НУ „Васил 

Априлов“ - с. Хотанца. Проектът е реализиран през 2013 г. 

 Проект BG051PO001-4.1.05-0010 „Да бъдем приятели-различни, но единни и 

толерантни”, бенефициент по проекта е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. 

Семерджиево и партньори: Дружество за културни връзки с Република Турция 

„ГЮНЕШ” – Русе и Народно читалище „Просвета-1927“ в с. Семерджиево.  

Постигнати резултати: Във всяко детско или учебно заведение в Община 

Русе, в което се обучават и възпитават деца и ученици с различен от български 
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етнически произход се презентират практики и се провеждат занимания, които отразяват 

значими за общността и учебното заведение проблеми. 

Всички реализирани мултикултурни проекти в заключителния си етап са 

представили усвоените знания и умения на децата и учениците, придобити в  

сформираните клубове за извънкласна дейност. Проведени са фестивали на етносите 

през месец ноември 2013 г., месец декември 2013 г. и месец март 2014 г. Представени са 

експозиции на културните етноси. 

Чрез работата по проекти е обогатена материалната база, предоставени са 

материали и пособия за децата и учениците, които подпомогнат учебната и 

възпитателната дейност в училищата и детските градини. Обзаведени са кабинети, 

материално е обезпечена устойчивостта на проектите. Проведените дейности са в 

съответствие с поставените задачи за приобщаване на ромската общност към 

проблемите на училищното образование. 

Предприети действия и мерки за осигуряване на редовна посещаемост и 

задържане в училищата, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, 

застрашени от отпадане. 

По данни на Регионалния инспекторат по образование – Русе за ограничаване 

броя на неизвинените отсъствия и задържане на учениците в училище ръководствата на 

училищата са предприели следните възпитателни мерки: 

 в началото на учебната година са проведени родителски срещи за запознаване 

на родителите с правилника за дейността на съответното училище и 

разпоредбите на ЗНП и ППЗНП за задължителното училищно обучение до 16-

годишна възраст; 

 класните ръководители системно следят посещаемостта на учебните занятия и 

своевременно уведомяват писмено родителите на учениците, допуснали 

значителен брой неизвинени отсъствия, като при необходимост посещават 

домовете на тези ученици; 

 в допълнителния час на класа се организират срещи и разговори на учениците 

с възпитатели, училищните психолози и социални работници; 

 в повечето училища се работи индивидуално с учениците застрашени да 

напуснат училище, като училищните психолози изготвят индивидуално-

корекционни програми за въздействие на учениците в риск и графици за 

индивидуална работа с тях; 

 осъществяват се съвместни дейности на класните ръководители с училищните 

комисии за превенция на противообществените прояви на учениците; 

 активизиране на ученическото самоуправление чрез сформиране на 

Ученически съвет в съответното училище, респ. и на ученически съвети по 

класове. Тези структури допринасят за включване на учениците в риск в 

разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности – организиране на 

празници, честване на исторически годишнини, спортни състезания и др.; 

 в част от училищата е въведен електронен дневник за своевременно 

информиране на родителите за успеха и поведението на учениците. 

 

Регионалният инспекторат по образованието - Русе подкрепя политиката на МОН и 

съдейства активно за обхвата на 5 и 6 годишните деца в задължителни форми за 

предучилищно образование. 

По данни на Регионален инспекторат по образование – Русе в детските 

градини и училищата на територията на Община Русе са предприети следните 

действия по превенция на ранно отпадане от училище: 

 В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на 

толерантна мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебна среда са 

разработени и се прилагат  разнообразни форми и програми за деца с 
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трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали 

от училище. 

 В учебните заведения в Община Русе има сформирани групи и паралелки, в 

които да преобладават деца от ромско етническо малцинство, но това е по 

демографски признак, по местоживеене в населеното място. За тях българският 

език не е майчин и изпитват затруднения при четенето и писането. Имат беден 

речников запас и извън учебното съдържание трудно могат да се изкажат или 

аргументират. 

 За решаване на проблема, училищата и детските градини периодично 

организират родителски срещи, на които разяснява предимствата при 

упражняването на българска реч в семейната и извън училищна среда. 

Родителите  изразяват желание, децата им да овладеят книжовния български 

език на добро ниво. 

 За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в 

голяма част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е 

въведен ЗИП по български език. Провеждат се консултации и допълнителна 

индивидуална работа  с  изоставащите ученици. 

 През учебната 2013/2014 г. в годишните планове на училищата  са заложени 

дейности, които да предотвратят отпадането на учениците от  училище. Взети 

са мерки и учебните заведения работят по следните програми и проекти: 

  

 Дейности по Национални Проекти и Програма: 

Национална Програма „Участвай и променяй“, Проекти на МОН „Без 

отсъствия“ и „Без свободен час“. 

Дейностите по мярката са насочени към ученици, допуснали по-голям брой 

неизвинени отсъствия и в риск от отпадане от училищно обучение. Училищният екип за 

реализиране на дейностите по мярката е изготвил анализ на причините за допуснатите 

отсъствия и е идентифицирал нуждите на учениците. За всеки ученик са изготвени 

индивидуални анкетни карти, в които са отразявани дейностите с всеки конкретен 

ученик, проследявани са и отсъствията им от началото на настоящата учебната година. 

Разработена е система за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на 

учениците в училищната документация. 

Национален Проект „УСПЕХ” на МОН за организиране на свободното време 

на учениците. Постигнати резултати: 
1. Осмисли се свободното време на учениците, създаде се траен интерес към 

нетрадиционни дейности. 

2. Ограничи се броя на неизвинените отсъствия, на проявите на агресия и 

деструктивно поведение в училище.  

3. Намали се броя на отпадналите от училище ученици. 

4. Работата в училища с мултиетническа среда допринесе за успешната 

социализация на деца и ученици от различни етноси.  

5.  Участието на учителите като ръководители на ИИД даде възможност да развият 

както собствения си творчески потенциал, така и този на учениците. 

6.  Учениците придобиха допълнителни знания и умения. Отчита се увеличаване на 

броя на учениците, участващи в регионални и национални изяви с конкурсен характер. 

7. Училищата популяризираха дейностите чрез разнообразни форми – фейсбук 

страници на клубовете, сайтове на училищата, медийни изяви, презентации, 

информационни табла, дипляни, вестници, сборници, късометражни филми и т.н. 

8. Представителните изяви на клубовете приобщиха родителите и обществеността 

към училищния живот. 

Регионален инспекторат по образование – Русе, съвместно с представителите на 

ромските организации и специалистите по образованието в общините да организират и 

контролират следните дейности: издирване на необхванатите и отпаднали ученици от 
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ромски произход; проучване и анализиране на причините; срещи с родители; 

спонсорство за закупуване на учебници и тетрадки; хранене и обличане на деца от 

ромски произход; осигуряване на консултации по различни учебни предмети и 

подготовка за явяване на изпити за завършване на клас или образователна степен, по 

училища в селищата с преобладаващо ромско население. 

Инспекторатът по образование посочва, като една от най-значимите добри 

практики в областта на образованието формираните клубове с участието и на ученици от 

етническите малцинства. 

Предприети действия и мерки за усъвършенстване на образователните 

условия за качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти 

за взаимодействие в мултиетническа и образователна среда. 

За повишаване качеството и ефективността на обучението и възпитанието през 

учебната 2013/2014 година всички педагогически специалисти са преминали обучение и 

квалификация от всички етапи на образователната система. 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” 
реализира на територията на Община Русе Проект „Социализация, чрез образователна 

интеграция”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05PO001-4.1.05-

0049, по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Проектните дейности са изпълнени в партньорство с 4 учебни заведения от Област 

Русе: ОУ „П.Р.Славейков”- с. Смирненски /Област Русе/; СОУ „Васил Левски”- гр. Русе; 

ЦДГ „Ралица”- гр. Русе и ЦДГ „Червената шапчица”- гр. Русе. 

Дейностите по проекта постигнаха и осигуриха необходимите условия и ресурси за 

реализиране на пълноценен процес на образователна интеграция. 

По отношение на дейностите насочени към Превенция на отпадане от училище на 

ромските ученици по проекта са обучени 6 училищни посредника, като 4 от тях са 

назначени в учебните заведения - партньори по проекта. По време на работата им в 

детските градини и училищата се отбеляза напредък в обхващането на застрашени от 

отпадане деца и ученици. 

Във връзка с приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния 

процес и засилване на участието им в училищния живот в проекта са включени 250 

родители - целева група и участници, които бяха мотивирани да подкрепят 

образованието на децата си, подобриха се уменията им за комуникация с 

педагогическите специалисти, улесни се интеркултурното взаимодействие и се 

реализираха общоучилищни инициативи с мултикултурна насоченост. 

По заложената в Плана за действие на Община Русе дейност за създаване на 

„Училище за родители” в учебните заведения, в които се обучават деца и ученици от 

ромски  произход и целенасочена работа с тях, проектът на Сдружение БРТИМ отчита 

добри резултати. С целенасочена ангажираност от страна на училищни посредници, 

психолози, социални работници и социални педагози, значително се подобри 

отговорността на тези родители, възпрепятствали децата си от редовно посещение на 

учебния процес. 

От съществено значение в проекта е заложената и реализирана Дейност: Обучение 

и подготовка на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. В 

проекта се включиха 135 педагогически специалисти от предучилищен, начален и 

прогимназиален курс на обучение от учебните заведения. Всички са преминали 

многомодулни обучения, взеха участие в уъркшопи и получиха сертификати за 

завършено обучение за работа в мултикултурна среда. 

По отношение на реализиране дейностите за интегриране на българските 

граждани от ромски произход по проект „Социализация чрез образователна 

интеграция” са създадени клубове по интереси за децата и учениците от  учебните 

заведения. Реализирани са съвместни познавателни дейности с децата, родителите и 

педагозите от различните етноси и това благоприятства осъзнаването на несъществения 
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характер на етнокултурните различия, способства за преодоляване на предразсъдъците и 

осъзнаване на единството и значимото в многообразието от етноси. 

През периода 2014-2020 г. са планирани образователни и обучителни програми за 

деца от малцинствените етнически групи, които ще бъдат изпълнявани в Център за 

обществена подкрепа (ЦОП), учреден от Сдружение БРТИМ. ЦОП е форма на социална 

услуга, осъществявана в общността, която развива образователни и психосоциални 

програми за деца (5 – 14 г.) и техните семейства, подкрепя израстването на децата и 

формирането им като цялостни личности, носители на своите права и отговорни 

участници в собствения им живот.  

Чрез дейността си, Центърът гарантира в най-висока степен спазването на висшите 

интереси на детето, съгласно чл. 3 на КПД и правото му да изразява своите възгледи, 

които да бъдат вземани под внимание, съгласно разпоредбите на чл. 12, т. 1 от КПД. 

Целевата група на ЦОП са деца на възраст от 5 до 14 години и техните семейства. 

Дейностите по проект „Социализация чрез образователна интеграция” са реализирани и 

приключили в периода  от 2012 г. до 2014 г. 

Дейности на СНЦ “Еквилибирум”, Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства (КСУДС) - Русе 

Основен приоритет на Община Русе е усъвършенстване на образователните 

условия за качествено образование, квалификацията на педагогическите специалисти за 

взаимодействие в мултиетническа образователна система.  

В тази връзка веднъж месечно екип от КСУДС организира и фасилитира срещи с 

представители на образователната сфера – учители, психолози и педагогически 

съветници. Тази Ресурсна група осъществява важна връзка между социалните услуги и 

образованието. Обсъждат се важни за участниците въпроси и се обменя опит. 

Дискусиите и обученията предоставят на участниците в Ресурсната група поглед върху 

съвременните идеи, свързани с образованието и възпитанието на децата. 

По отношение изпълнението на заложените цели и задачи за формиране на 

извънкласни форми за занимания по интереси, свързани със съхраняване на етническата 

идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи в (КСУДС) – 

Русе действат разнообразни клубове по интереси, както за децата, ползващи социални 

услуги, така и за други  деца от общността. През 2013 г. в дейностите, осъществени в 

клубовете по интереси към КСУДС са се включили над 60 деца, като по-голяма част от 

тях са от ромски произход. Груповите дейности с децата са организирани под формата 

на клубове по интереси. През 2013 г. действащите клубове бяха: “Социални умения”, 

„Спорт”, „Бойни изкуства”, „Музика и танци”, „Забавна работилница”, „Бижу”, 

„Природознание и игри на открито”, „Вълшебството на приказките”. Извънкласните 

форми за занимания по интереси са свързани със съхраняване на етническата 

идентичност и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи. Клубната 

дейност в КСУДС обхваща над 10 вида занимания по интереси и е достъпна за всички 

деца в общността. Особено през ваканциите броя на децата, посещаващи клубовете се 

увеличава 2-3 пъти. Около половината от децата са от ромски произход. Дейностите се 

осъществяват със средства, делегирани от държавата и от фондонабиране. 

По отношение на заложената цел за създаване на Общностен център за подкрепа 

на деца и родители от етническата общност, с дейност насочена към повишаване 

качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства, Община 

Русе извърши проучвателни дейности за проектни възможности за частично 

възстановяване на сградния фонд на бившето ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Становището на строителните експерти е, че възстановяването на училището не е 

икономически изгодно, поради пълното разрушение на сградата. Към отчетния период 

общината е включила в разработената Концепцията по Българо-швейцарската програма 

за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи разкриването 

на два Общностни центъра за подкрепа на деца и родители от етническата общност. 
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Единият се предвижда да бъде разкрит в сградата на ЦДГ „Ралица“, в кв. Тракция, а 

втория да бъде разкрит като мобилен център в кв. Селеметя.  

 

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
По данни на Регионална здравна инспекция – Русе за периода от началото на 2013 

г. и първото шестмесечие на 2014 г. са реализирани следните дейности: 

 Обучителни - за ученици от училища, посещавани предимно от деца в 

неравностойно положение – изнесени са 8 лекции, като са обхванати общо 263 

ученици и педагози. 

 Участие в работна среща по Проекта „Разработване на комплексни мерки за 

интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с 

фокус върху ромите”. 

 Участие във фестивала „Етноритми без граници”, организиран от Областна 

администрация  Русе, по повод 8 април – Ден на ромите. 

 Участие в работна среща със Сдружение „Център Динамика” по повод подкрепа 

на предложение на Община Русе за изготвяне на общ проект за съвместни 

дейности по Българо–швейцарска програма за насърчаване на социалното 

включване на ромите и други уязвими групи. 

 Провеждане на епидемиологични проучвания на болни от ОЗБ в Община Русе (не 

само на лица от ромски произход):  

№ период Общ брой проведени епидемиологични проучвания на 

болни от ОЗБ в Община Русе за съответния период 

1. 2013 г. 1048 

2. 1-во шестмес 2014 г. 574 

 

При прилагане на противоепидемични мерки в огнището правят впечатление 

лошите битови условия на живот, ниска здравна култура и пренаселеност. 

 

 Предоставяне на услугите по доброволно консултиране и изследване за ХИВ, 

чрез КАБКИС при РЗИ-Русе: 

№ период Относителен дял на клиентите, преминали през 

КАБКИС, които са се определили по етническата 

принадлежност като роми 

1. 2013 г. 3,77% 

2. 1-во шестмесечие на 

2014 г. 

4,45% 

 

Посочените данни в приложената таблица за съответните периоди се отнасят за 

Русенска област. 

Дейности по имунопрофилактика – постигнати резултати: 

По данни на РЗИ изпълнението на плана за имунизациите през 2013 г. е 93,56%, 

което показва запазване на достигнатото ниво на имунизационния обхват. Изпълнението 

на плана за реимунизациите през 2013 г. е 71,71%, което показва понижение на нивото 

на обхващане с около 2%. Изпълнението на плана общо за профилактичните имунизации 

и реимунизации през 2013 г. е 80%. Запазва се тенденцията имунизационният обхват на 

подлежащите на реимунизации да е значително по-нисък (с приблизително 20,0%) от 

този на подлежащите на имунизации. Особено нисък е имунизационният обхват на 

подлежащите на реимунизацията с Тд.   

Наблюдава се увеличаване на относителният дял на необхванатите, поради 

причини от немедицински характер. Основните причини за тази негативна тенденция са 

миграцията, смяна на ОПЛ, както и незаинтересованост или негативно отношение от 

страна на някои родители към задължителната имунопрофилактика. Практиката показва, 

че има често мигриращи ромски семейства, при които се наблюдават пропуски. Някои от 
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тях имат нови лични лекари, но имунизационният им статус е неуточнен. Има и случаи, 

когато отказват да имунизират децата си. Всеки един от тези фактори поотделно, както и 

комплексното им действие, затрудняват издирването и обхващането на подлежащите, 

особено в рисковите групи. ОПЛ и медицинските специалисти в здравните кабинети на 

детски и учебни заведения при проверки по имунопрофилактика споделят 

затрудненията, които срещат при издирване на необхванатите със задължителни  

имунизации и реимунизации лица от малцинствените групи.  

Посочените данни в приложената таблица включват всички подлежащи на 

имунизации лица и реимунизации в Русенска област за съответните периоди. Няма 

нормативни указания от Министерството на здравеопазването, които да изискват при 

изготвяне на отчети и анализи за дейността, показателите да се делят по етнически 

признак. 

Община Русе ежегодно осигурява средства от общинския бюджет за изпълнение 

на национални и общински политики и програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и 

сексуално предавани болести. Дейностите по общинската програма се реализират от 

Превантивно-информационния център към Община Русе, със съдействието на 

медицинските специалисти от училищата и датските градини. Проведени са четири 

обучителни модули на тема „Рискове за моето поведение“ – 5-6 клас; „Бъди отговорен – 

предпазвай себе си“ - 7-8 клас и „Рисково поведение“ – 9-10 клас; „Личният избор–

рисково сексуално поведение – 11-12 клас. Организирани и проведени са 3 

информационни кампании, раздадени са информационни материали.  

Добри практики на сътрудничество с неправителствени организации: 

В Община Русе е разработена и утвърдена общинска стратегия за превенция на 

ХИВ/СПИН, което е израз на ангажираност на общината в провеждането на активни 

действия за ограничаване на рисковото поведение и превенция на социалнозначимите 

заболявания сред младите хора в региона. Дейностите по Програма "Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 

туберкулоза и малария се реализира в Община Русе, чрез неправителствени организации 

и Регионална здравна инспекция – Русе.  

За намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите жени и мъже, чрез 

увеличаване на обхвата на групата с пълен брой обхванати лица в КАБКИС /кабинет за 

анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН/ при РЗИ - Русе през 2013 г. 

са изследвани за ХИВ - 303 проституиращи, от тях 209 - за хепатит В, хепатит С и 

сифилис. През 1-вото шестмесечие на 2014 г. – 190 проституиращи са изследвани за 

ХИВ и сифилис, а 189 – за хепатит В и С /данните се отнасят за цялата Русенска област/. 

Програма „Укрепване на Националната програма за контрол на туберкулозата в 

България", Компонент 4: „Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 

туберкулозата за групите във висок риск – младежи в риск". Проведени са интервюта и 

са попълнени анкети за установяване на изходни данни за риска от туберкулоза сред 

целевата група. Извършени са дейности по изследване на проба МАНТУ. При съмнение 

за туберкулоза на лица от целевата група, същите са придружавани до лечебните 

заведения за диагностика и лечение. Предоставяни са здравно-информационни 

материали и са провеждани информационни срещи с рисковите групи. Дейностите са 

извършени от Сдружение „Център Динамика”, със съдействието на РЗИ и СБАЛПФЗ. За 

2013 г., чрез кампанийни дейности са обхванати 2 835 млади хора, чрез работа на терен 

са обхванати 2 992 млади хора в риск. Раздадени са здравно-образователни материали на 

4 776 млади хора и презервативи на 24 828 лица. С цел превенция на ХИВ/ СПИН сред 

младите хора на възраст 15-24 г. са обучени по метода „Връстници обучават връстници“ 

- 42 лица. 

Дейности по Компонент 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на 

проституиращите жени и мъже, чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет 

превантивни интервенции се изпълняват от НПО - Сдружение „Здравеопазване и 

превенция на хора в риск“- гр. Русе. Дейностите включват: работа на терен, целяща 
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промяна в поведението на проституиращите жени и мъже; организиране на кампании на 

местно ниво; разпространяване на презервативи, лубриканти и специфично-адаптирани 

здравно- образователни материали; насочване към и придружаване до здравни и 

социални заведения; оказване на психологическа и социална подкрепа. За 2013 г. чрез 

регулярна работа на терен за раздаване на презервативи и лубриканти, консултиране и 

мотивиране на безопасни и инжекционни практики са достигнати 844 проституиращи 

лица. Консултиране и изследване за ХИВ са ползвали 421 проституиращи лица, които са 

узнали своя резултат. Извършени са 66 медицински прегледи за диагностика и лечение 

на СПИ на проституиращи лица. Дванадесет проституиращи лица са получили 

интензивна, индивидуално-психологическа подкрепа /т.н. услуга „водене на случай“/. 

Раздадени са 58 350 броя презервативи и 1 199 здравно-образователни материали.  

В  разкрития Център за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС – Русе се 

реализира Програма “Семейно планиране“. Дейностите на програмата са насочени за 

подобряване на семейното планиране и пренаталното здраве на здравнонеосигурени 

жени от ромска общност. Целевата група са млади жени – семейни и несемейни от 

рискови, маргинализирани общности. Чрез дейностите по програмата ползвателите на 

услугите получават по достъпен начин основни познания и компетентности по 

отношение на семейно планиране, здравословен начин на живот и достъп до здравни 

грижи, грижа за бебета и малки деца. Провеждат се информационни срещи „на терен” – 

в общността с помощта на неформални медиатори. При желание от тяхна страна им се 

оказва подкрепа и придружаване за консултация с акушер-гинеколог и избор на 

подходяща контрацепция. През 2013 г. в програмата са обхванати 20 жени от рискови 

общности, на 13 от тях е оказано съдействие за прилагане на трайна контрацепция – 

вътрематочни спирали, осигурени от Асоциацията по семейно планиране и РЗИ. 

Заплащането на прегледите от гинеколог са поети от “Надежда и домове за децата – клон 

България”. Дейността на ЦОП се осъществява в рамките на делигирания бюджет и 

средства, осигурени от благотворителната организация “Надежда и домове за децата – 

клон България”. 

В рамките на услугите, предоставяни в Центъра за обществена подкрепа и 

Центъра за работа с деца на улицата се работи активно с родителите по отношение 

гарантиране здравните потребности на децата, в частност редовните посещения при 

личния лекар и имунизации. Провеждат се беседи и разговори с младите майки за 

значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и 

имунизацията за превенция на рак на маточната шийка. През 2013 г. съдействие е 

оказано на 25 деца и техните родители, ползващи услуги в ЦРДУ и 229 в ЦОП. 

Дейностите са извършени в рамките на делегирания от държавата бюджет. 

Добра практика на Община Русе е назначаването на двама здравни медиатори в 

администрацията, които са от ромски произход. Дейностите на здравните медиатори са 

насочени към оказване на съдействие при реализиране на профилактични дейности и 

разяснителни кампании в ромските общности в Община Русе и съдействие на нуждаещи 

се от малцинствените групи за достъп до здравни услуги. Те се явяват като мост между 

лицата от малцинствените общности и групи и здравните и социални служби. Здравните 

медиатори подпомагат гражданите от ромски произход за преодоляване на културните 

бариери и общуването с институциите. През отчетният период здравните медиатори в 

Община Русе са оказали съдействие по следните дейности: възстановяване на 

здравноосигурителни права – 10 бр.; постъпване в здравни и социални заведения – 20 

бр.; ползване на социални услуги – 10 бр.; подготовка на документи по процедури за 

представяне пред ТЕЛК – 5 бр.; осъществяване на планови имунизации – 20 бр.; 

подготовка на документи за картотекиране и настаняване в жилища за нуждаещи се 

социално слаби граждани и др.. 
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ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 Ромското население в Община Русе е концентрирано предимно в кварталите: 

„Селеметя”, „Средна кула”, „Захарна фабрика - Тракция” и  „Трите гълъба”.  

Община Русе непрекъснато полага усилия за подобряване на инфраструктурата на 

тези квартали, като се плануват и реализират редица проекти.  

Изпълнени са множество подобрения на съществуващата инфраструктура в 

кварталите на гр. Русе и в селата в общината. По-конкретно са изпълнени следните 

мероприятия: 

 поетапно изграждане и обновяване на детски площадки в кварталите. 

 извършване на паспортизация на озеленени площи – VІІ етап, с 

картотекиране на дървесната растителност на територията на гр. Русе. 

 доставка и монтаж на пейки след изготвена и одобрена схема за поставяне. 

 извършен е ремонт на асфалтовата настилка по бул. Тутракан, ул. Мостова, 

тротоар на бл. Русия и ЦДГ „Незабравка”.  

 положен е 6 970 т. плътен асфалтобетон, от който 670 т. са за тротоарна 

настилка, а останалият 6 300 т. за изкърпване на дупки и преасфсалтиране 

на улици. 

Община Русе води активна политика на поддържане на жилищен фонд за 

социално слаби и крайно нуждаещи се граждани. Дейността е свързана с проучване, 

управление и разпореждане с общинска собственост, поддържане на картотека на 

крайнонуждаещи се граждани и обслужване дейността на Местната комисия по чл. 8 от 

Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

(ЗУПГМЖСВ).  

 

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ И  СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 

Изпълнени дейности за осигуряване на заетост, обучение и професионална 

квалификация на безработни лица от етническите малцинства.  

 Данните са предоставени от  Дирекция "Бюро по труда" - Русе, като резултати за 

периода 2013 г. и 2014 г. 

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните лица от 

етническите малцинства. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема 

с високия процент на безработица сред тях.  

Агенцията по заетостта, чрез своите териториални поделения Дирекции „Бюро по 

труда”, като основен посредник на пазара на труда, реализира активна политика, 

приоритетно насочена за подпомагане на социално-икономическата интеграция на 

групите в неравностойно положение на пазара на труда. 

Реализирането на активната политика на пазара на труда се осъществява със средства 

от Държавния бюджет и Европейския социален фонд за схемите по ОП „РЧР”.  

За решаване на проблемите в областта на заетостта сред ромите Бюрото по труда - 

Русе работи в посока за реализиране на мерки за подобряване качеството на работната сила, 

за постигане на по-пълна информираност, относно възможностите за устройване на работа 

за подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации, с цел активното им 

съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата. 

Основните направления, в които се осъществява дейността: 

1. Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на  

пазара на труда. От 2013 г. до 30.06.2014 г. в изпълнение на плана за повишаване на 

конкурентността на пазара на труда са обхванати 329 лица, регистрирани в дирекция “Бюро 

по труда”- Русе,  самоопределили се като роми.  

2. Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни  

роми. 
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В дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация,  

броят на включените лица в тези дейности е 145, от които включени във форми за 

професионално ориентиране –  87 лица; 58 лица от ромски произход са включени в курсове 

за обучение за придобиване на професионална квалификация,  от които 43 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Дейности по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 

Агенцията по заетостта реализира схеми, насочени конкретно към уязвимите и 

неравнопоставени групи на пазара на труда:  
Към настоящият момент се реализира Проект „Шанс за работа - 2014”, съвместно с 

КНСБ, финансиран със средства от държавния бюджет. Основната цел на проекта е 

активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни младежи до 29 г., с 

подгрупа до 25 г., без квалификация и с ниска мотивация за труд, и на лица над 50 г. 

Включени в обучение са 11 лица от ромски произход, включени в заетост – 6 лица. 

С Проект "От обучение към заетост" се цели подобряване на ефективността на 

пазара на труда, посредством постигане на по-добро съответствие между потребностите 

на работодателите от човешки ресурси и тяхната квалификация и повишаване на 

мотивацията за труд на продължително безработните лица. 

За осигуряване на заетост на ромите се работи по програми с мерки насочени към 

заетост на първичния пазар на труда. В програмите са включени със заетост 184 лица от 

ромски произход. От започналите работа лица, включените по програми за заетост са 

съответно 124, а от тях по  Националната програма „От социални помощи към осигуряване 

на заетост” са включени 99 лица. 

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са устроени  на работа 22 

лица от ромски произход по схема "Подкрепа за заетост" за срок от 6 до 12 месеца. 

Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост, преимуществено на 

лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата 

на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на безработните, 

като им се осигурява обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към 

условията на новата работа. Чрез наставничеството се дава възможност за допълнително 

стимулиране на заетите в предприятията лица, които ще предадат своя опит на новонаетите 

лица,  подпомагайки адаптирането им към новата трудова среда. На първичният пазар на 

труда своята трудова реализация са намерили 58 роми. 

Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 

бизнес. Липсата на предприемачески умения и финансови ресурси за започване на собствен 

бизнес на болшинството от ромите е основната пречка за постигане на добри резултати в 

това направление. Към обучение за управление и развитие на собствен бизнес ромите 

почти не проявяват интерес. Традиционните занаяти като “ковачество” и “железарство”, 

според ромското население са отживелица. 

Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата 

реализация на ромите. В практиката на бюрата по труда, доказала се с ефективната си 

форма на работа, е провеждането на периодични срещи с официални представители и 

неформални лидери на етническите общности по места. През март 2013 г. на 

организираната конференция от Сдружение БРТИМ по въпросите за интеграцията на 

ромите Дирекция "Бюро по труда" - Русе представи резултати от реализацията на 

дейностите във връзка с декадата на ромското включване 2012-2013 г. Провеждат се 

формални и неформални индивидуални срещи или групови консултации на лица от 

ромски произход на стоковите пазари, по местоживеене на лица с компактно ромско 

население. Срещите се използват и за активиране на неактивни лица на пазара на труда. 

Представителите на ромските организации оказват съдействие при организирането на 

трудови борси, чрез осигуряване присъствие на ромско население.  

Изграждане на капацитет за насърчаване на трудовата заетост на ромите. 

           Основната цел на Националната програма “Активиране на неактивните 

лица” е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, 
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посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за 

привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда”, за да 

получат право за включване в обучение и/или заетост.  

В Дирекция „Бюро по труда”- Русе през 2013 г. е назначен 1 ромски медиатор по 

Националната програма “Активиране на неактивни лица”, който е провеждал срещи -  

информационни кампании с неактивни лица  "Ела и се регистрирай". Проведени са 35 

срещи с работодатели, вследствие на които са обявени 23 СРМ на първичния трудов пазар. 

Добри практики на сътрудничество с неправителствени организации: 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” реализира 

на територията на Община Русе - Проект „Без граници в заетостта” в партньорство със 

„Сърчлайтър Сървисис Лимитид”. Асоцииран партньор е Агенцията по 

заетостта.Основна цел на проекта е да се подпомогне процеса на активно включване в 

заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда, чрез изграждане на 

партньорство между институции и организации от България и Великобритания, 

проучване на опит и валидиране на иновативни практики. Основната цел на проекта 

кореспондира с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по 

схема „Без граници- Компонент I”, фаза 2. Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския  Социален Фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-7.0.01, „Без граници – Компонент І”, фаза 2. Период на изпълнение: 

01.06.2013 г. – 31.10.2014 г. (15 месеца). 

За въвеждане на  интегриран подход за ранно детско развитие в общност с 

рискови социални групи, чрез развиване на социални услуги в общността, 

ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи в 

Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС – Русе се реализира Програма 

“Ранна интервенция”, касаеща ранното детско развитие и превенция на изоставянето на 

деца. Програма „Ранна интервенция надгражда вече съществуващите услуги в ЦОП по 

превенция на изоставянето, подкепа на родители на деца в ниска възраст (0-3г.) и 

подпомагане на деца с увреждания и техните родители. През 2013 г. в нея бяха включени 

17 деца и техните семейства/грижещи се. Обучен екип предоставя подкрепа на родители 

на новородени деца с ниско тегло или увреждане в Родилно отделение на МБАЛ – Русе. 

Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУДС – Русе е развил инициативата 

„SOS-родител”, с която са изградени контакти и база данни за родители и родителски 

организации на деца с различни заболявания и увреждания, готови да помагат на други 

родители на деца със същите здравословни проблеми. С над 20 рискови майки е 

проведена работа на терен – образователни сесии по теми, свързани с грижите и 

възпитанието на деца в ниска възраст (0-3г.). Дейностите са извършени в рамките на 

делегирания бюджет от държавата. 

 Община Русе изпълнява Проект „СВЕТИЛНИК – социално включване чрез 

единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани 

консултации”, съгласно Споразумение за финансиране СФ № РД09-65/19.07.2012 г.  

между Министерството на труда и социалната политика и Община Русе. Целта на 

проект е да се приложат нови, устойчиви подходи и комплексни грижи, с които да се 

повиши качеството на живот на уязвимите групи (деца от 0 до 7 години и техните 

родители) като превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите 

последици, респективно - намаляване на бедността. През 2014 г. на територията на 

Община Русе в кв. „Чародейка” е изградена детска градина с 4 групи (възраст 3-7 

години) по 24 деца и комплекс здравни кабинети с детска здравна консултация за деца от 

0-7 години. Към отчетния период се провеждат конкурси за наемане на ромски 

медиатори за провеждане на дейността „Лятно училище за деца“.   

Солидарна и ангажирана политика по заетост и социално включване на 

Община Русе. Един от най-значимите проблеми, който оказва сериозни негативни 

ефекти върху развитието и интеграцията на ромите в Република България като цяло, и в 



 13 

Община Русе, е свързан със социалните неравенства на ромското население и в групата 

на икономически неактивните. При ромите икономически неактивни са цели три пети от 

лицата над 15 години - 61.2%.   

Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. Община Русе 

участва регулярно в Програма на Министерството на труда и социалната политика 

/МТСП/. През 2013 г. е сключен рамков договор между Община Русе и Агенция по 

заетостта гр. Русе по Проект „От социални помощи към осигуряване на заетост” и са 

осигурени общо 13 работни места за лица на месечно социално подпомагане. Тринадесет 

лица са назначени на длъжност „общ работник” за периода от м. май 2013 г. до м. 

ноември 2013 г. за поддържане на улиците, пешеходни алеи, детски площадки и паркове.    

Община Русе има сключен рамков договор през 2012 г. и по „Регионална 

Програма за Заетост” за шест месечен период на назначаване от м. април 2013 г до м. 

октомври 2013 г. по програма на МТСП. Шестнадесет лица са назначени на длъжност 

„общ работник”. 

 Проекти по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" за 

предоставяне на социални услуги и социално включване на лица в уязвимо социално 

положени,  реализирани от Община Русе  

Проект  „Социално предприятие - обществена трапезария“  

На 31.07.2013 г. Община Русе успешно приключи реализирането на проект 

„Социално предприятие – Обществена трапезария“. Проектът е финансиран от 

Европейският социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

и схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности“. Средствата са 

използвани за осигуряване на храна на уязвими групи от населението на общината – 

основно възрастни, самотноживеещи хора и лица с увреждания. Осигурена е заетост на 

12 лица от рискови групи (самотни родители, многодетни майки, лица от етнически 

малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане). В резултат на 

доброто управление на проекта на 27.12.2013 г. Фонд „Социална закрила” сключи нов 

договор с Община Русе, с който ще осигури дофинансиране на дейността на 

Обществената трапезария и през 2014 г. 

През м. март 2013 г. Община Русе делегира дейностите по предоставяне на 

социална услуга "Приют" за бездомни лица на неправителствата организация 

"Каритас". Капацитетът на услугата от 60 места задоволяват потребностите на хората, 

останали без дом и подслон, без доходи и в невъзможност да задоволят своите основни 

жизнени потребности. Предоставянето на услугата дава възможност за решаване на най-

тежките социални проблеми, свързани с осигуряване на адекватни грижи на най-

уязвимите групи хора –  скитащи, бездомни лица без имущество и доходи. 

Община Русе по покана от Министерството на труда и социалната политика 

разработи концепция, включваща дейности за подобряване на жилищните условия на 

ромите, укрепване на културната им интеграция и участие на ромите в администрацията 

и политическите институции. Концепцията е част от сключеното споразумение за 

сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването по 

Българо-швейцарска програма за насърчаване на социалното включване на ромите и 

други уязвими групи. Програмата ще се реализира в рамките на 4 години и е в размер на 

7 200 000 швейцарски франка. Разработената Концепция е одобрена и Община Русе е 

поканена да разработи конкретно проектно предложение. 

 

ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  

 

Дейности изпълнени от Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – Община Русе.  

 Консултативна дейност на Центъра за социална адаптация и подкрепа към 

МКБППМН 
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  ЦСАП е разкрит на основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН като помощен орган на 

МКБППМН – Община Русе през 2005 година. Към него са разкрити три кабинета:  

1. Консултативен кабинет, извършващ психологически услуги за деца, родители 

и педагози (Психологичен кабинет); 

2. Кабинет по превенция, извършващ консултативна, корекционно-възпитателна 

и образователна работа  с деца от 8 до 18 год. (Приемна на обществения 

възпитател); 

3. Компютърен кабинет, който подпомага децата при реализиране на дейности 

по учебни дисциплини, проекти и др., ангажира свободното им време и 

повишава информираността им. 

 Общият брой на децата, преминали през ЦСАП е 89, от които 35 са случаите, в 

които са работили психолози от Консултативния психологичен кабинет, а 54 – в 

Приемната на обществения възпитател. Осъщественият брой консултации за целия 

Център са 399: 215 психологични интервенции и 184 социално-педагогически, правни 

или педагогически консултации в Приемната на обществения възпитател. 

 Консултативният психологичен кабинет подпомага дейността на Местната 

комисия в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване и 

противодействие на противообществените прояви и престъпления, извършвани на 

територията на общината, като в него се извършват психологически услуги за деца, 

родители и семейства, които могат да бъдат обект на работа на МКБППМН или да се 

консултират с превантивна цел. В същия кабинет се осъществява индивидуална 

психодиагностична, консултативна и посредническа психологическа дейност в 

изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, ал.1, т. 3 и т. 5, както и по отношение на 

родителите – по чл. 15, ал. 1, т. 2. Общият брой интервенции, осъществени в КПК през 

2013 г., е 215, от които 34 психодиагностични, 181 консултативни интервенции и две 

консултации, в които компетенциите на психолозите не са достатъчни за преодоляване 

на проблемното поведение и са довели до пренасочване към друг специалист (в 

последната графа се включват и груповите беседи между родители и деца или деца-деца 

и насочванията към друг специалист – детско-юношески психиатър или логопед). От тях 

191 от консултациите са осъществени с деца, 22 – с родители и две с други близки и 

познати на малолетното или непълнолетното лице.  

 Успешна практика, довела до позитивната промяна в семейната среда, са 

мултидисциплинарните въздействия от информационна, корекционно-възпитателна, 

психологическа и правна подкрепа, осъществявана от екипа от специалисти, работещи в 

МКБППМН. Изключително благотворно въздействие има ранната диагностика на риска 

и психологическата оценка на потенциалите на детето и семейството за справяне с 

проблема, които залягат в индивидуалните планове за работа на обществените 

възпитатели. Сътрудничеството с полицейските и пробационните служби също дава 

ефективен резултат, като детето и семейството бива много добре обхванато от всички 

институции, работещи с деца с противоправно поведение. 

Приемната на обществения възпитател (ПОВ). Функциите на работа на 

Приемната на обществения възпитател са информативна, консултативна, превантивна и 

подкрепа при ограмотителни и образователни трудности. По сигнали от училища на 

територията на община Русе са осъществени срещи – разговори с деца и техните 

семейства по проблеми, свързани с ранното отпадане от училище, агресивни прояви, 

бягства от училище и нарушаване на Правилника на училищата, уреждащ опазването на 

материалната база на институцията и спазването на дисциплината в нея. През 2013 г. са 

постъпили 8 сигнала от 5 учебни заведения относно 35 деца застрашени от отпадане от 

училище, поради допускане на голям брой неизвинени отсъствия. 

Квалификационна дейност: През месец декември 2013 г. се проведе двудневно 

обучение на обществените възпитатели по първия модул от предвидено обучение за 

2014 г.: "Образователна интеграция на деца от етническите малцинства" на тема: 

"Психология и култура на различните етноси, в частност на ромския етнос. Правила на 
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поведение и условия за работа в мултикултурна среда". Заложените цели на обучението 

са изпълнени посредством поставянето на различни практически задачи, разрешаване на 

конкретни казуси. Проблематика, която беше разгледана: „Етническите малцинства в 

България“; „Ромите и предизвикателствата пред тяхната интеграция в българското 

общество“, „Етнокултурни специфики на ромското население“; „Образованието на 

малцинствата в България, "Настоящи акценти и проблеми в обучението на ромите“; 

„Мултикултурализъм и интегрирано обучение – основни принципи и идеи“ и 

предвиденият тренинг на тема „Дискриминация – предразсъдъци и стереотипи. 

Преодоляване на конфликти на етническа основа“.  

 Темите и тренингът спомогнаха за придобиване на нови знания, както и 

натрупване на умения за справяне с различните проблеми, с които педагозите се 

сблъскват ежедневно. Обща цел на обучението бе интегриране на деца от етнически 

малцинства за подпомагане на по - успешната им социална и трудова реализация, чрез 

подобряване на условията за равен достъп до образование.   

 Във връзка със засилване и подобряване на работата със семействата,  деца и 

младежи от ромски произход, през м. ноември 2013 г. в списъка на обществените 

възпитатели, работещи към МКБППМН беше вписан и приет обществен възпитател от 

ромски произход. След преминало обучение, същият се включи ползотворно в 

индивидуално-корекционата работа с деца, извършители на противообществени прояви 

и престъпления от ромския етнос. 

По данни на Областна дирекция на МВР – Русе най-голям брой ромско 

население е ситуирано в кв. Селеметя, кв. Чародейка, кв. Тракция и местността Трите 

гълъба. Характерни за ромските групи са лошото социално-икономическо състояние, 

ниските доходи и незачитане нормите на поведение, което е предпоставка за извършване 

на престъпления. Това води до нарушаване на обществения ред и неспазване на 

обществени и морални норми от страна на малцинствата. Голяма част от живущите в 

тези зони са част от криминалният контингент. Като цяло на територията на Община 

Русе няма констатирани междуетнически напрежения. През последните години се 

забелязва стремеж към интеграция на част от по заможните роми за редовно посещение 

на децата им в детска градина и училище, но остава и желанието да се запазят 

традиционните ромски обичаи.За решаване на посочените проблеми се провеждат 

беседи в ромските общности, като стремежът е постигане на ефективно взаимодействие 

с полицията за ограничаване на престъпните посегателства и нарушаване на 

обществения ред. През 2013-2014 г. са изнесени 324 беседи, сред ученици, 

преподаватели и родители по Национална програма „Работа на полицията в училищата“. 

През отчетния период не са извършвани престъпления по чл. 151 от НК /полови 

контакти с лица под 14 г./. Извършват се обходи в посочените райони от полицейски 

служители и СЗ на КООРС. Съвместно с отдела „Закрила на детето“ се предоставя 

полицейска закрила, съгласно Закона за закрила на детето. През отчетния период ОД на 

МВР – Русе не е получавало финансиране за подготовка на специалисти за работа в 

мултиетническа среда. 

През периода 2013 г. – 2014 г. е извършвано обучение на полицейски служители по 

правата на човека и проблемите на малцинствата, съобразяване с традициите, правилата 

на ромските общности. 

Дейности, реализирани чрез сътрудничество между неправителствени 

организации и административните институции: 

Проект „ФромРома” се изпълни в партньорство между Бенефициентът Сдружение 

„Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” и партньорите – Община Русе 

и Асоциация „Кетанес 2006”, Гюргево, Румъния. Общата цел на проекта е да подпомогне 

процеса на социално включване и интеграция на ромите в обществото чрез изграждане 

на партньорство между регионални и местни институции в Русе и Гюргево, проучване и 

внедряване на добри практики. В съответствие с целта за  преодоляване на културните 

бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи проектът 
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предостави качествено нов инструментариум за повишаване на чувствителността на 

общинската администрация към проблемите на ромите. По време на реализацията на 

проекта се организираха работни срещи и кръгли маси по проблемите на ромската 

общност в Русе. Проектът е приключил своето успешно изпълнение на 31.05.2013 г. 

Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” е 

регистрирало и лицензирало първия по рода си Център за възстановително правосъдие 

за деца, със седалище в град Русе. Центърът за възстановително правосъдие за деца е 

професионална дейност, насочена към деца в конфликт със закона и деца в контакт със 

системата за наказателно правосъдие, чиято основна цел е да насочва деца в конфликт 

със закона извън системата на наказателното правосъдие към по-различен начин на 

решаване на проблема, най-вече чрез прилагане на възстановително правосъдие. В 

Центъра се развиват и прилагат възстановителни практики и клинична социална работа. 

В него работи компетентен екип, чиито членове са обучени в специализирани програми 

за работа с деца с отклоняващо или делинкветно поведение, медиация, възстановително 

правосъдие, права на децата, клинична социална работа и психодинамични науки. 

Членовете на екипа са с нагласа за непрекъснато учене и практическо въвеждане на 

доказани научни теории в областта на социалните и правни науки.  
 

ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

Задачите в сферата на културата и медиите, заложени в Плана, включват 

прилагането на мерки за активно взаимодействие с ромските общности и създаването на 

условия за равен достъп на малцинствените общности до културния и социалния живот, 

както и създаването на условия за развитие на тяхната традиционна култура. С оглед 

изпълнението на поставените цели и задачи, в сферата на културата и медиите, Община 

Русе предприе редица дейности в периода 2012-2014 г. в партньорство с културните 

институти и неправителствени организации, действащи на територията на общината.  

Постигнати резултати: Трябва да се отчете особената ангажираност и принос 

на народните читалища в изпълнението на целите на Плана. В по-малките селища 

читалищата са основните инструменти за взаимодействие и интегриране на 

малцинствените общности. Тук трябва да се отбележи приносът на НЧ „Светлина 1927” 

(Бъзън), НЧ „Георги Бенковски - 1937” (Русе), читалище „Просвета-1927” 

(Семерджиево) и НЧ „Н. Й. Вапцаров 1951” (Ястребово), чиято дейност е целенасочено 

свързана с ромската и други малцинствени групи и приоритетно ориентирана към 

взаимодействие с младите хора и децата от ромски произход. 

 На базата на натрупания опит Община Русе подготвя провеждането на серия от 

дискусии с участието на читалищните екипи и други неправителствени организации с 

цел развитието на читалищата като модерни центрове за взаимодействие с 

малцинствените етнически групи. Особена роля в тази посока се възлага и на 

читалищата, работещи по  Програмата „Глобални библиотеки”, в рамките на която 

особено интензивно се развива целенасочена дейност и взаимодействие между 

читалищните центрове и училищата с преобладаващо ромско присъствие. Пример в това 

отношение са както читалищата в малките населени места, така и програмата, която НЧ 

„Г. Бенковски“ в Русе развива целогодишно с ОУ „Алеко Константинов“, където се 

обучават деца от ромски произход. От друга страна специализираните читалищни форми 

като клубове, курсове, школи, любителски формации и други образователни и 

художествени инициативи, практикувани широко в дейността на читалищата добавят 

стойност към процеса на приобщаване и активно творческо участие на малцинствените 

групи в живота на местните общности. 

 С цел създаване на условия за равен достъп на ромите до социалния и културен 

живот на Русе, Община Русе използва активно и инструментариума на Програма 

„Култура“, финансираща целенасочено проекти с фокус върху културната интеграция 

на ромската и малцинствените общности. Широк и отворен достъп до културен продукт 
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осигуряват както традиционните събития от културния календар на Община Русе 

(фестивали, конкурси, концерти и др.), така и програмите на русенските културни 

институти и НПО сектора, насочени към взаимодействие с малцинствените общности – 

Държавна опера Русе (образователни форми, спектакли, концерти), Регионалният 

исторически музей, ОбДЦКИ и ОбМД, Сдружение „Етническа хармония“, 
Сдружение „Българо –Румънски трансграничен институт по медиация” (БРТИМ), 

Регионалната библиотека „Любен Каравелов“, която и в момента има проектна 

готовност за стартиране на нова програма за интегриране на малцинствата.   

 Сред основните събития в културния календар на Община Русе, отворени към 

интересите на ромската общност и маргинализираните групи, е Фестивалът за 

съвременна градска култура „Аз, Градът”, който се проведе в 3 последователни 

години от 2012 г. до 2014 г. и произведе над 100 събития на открити сцени в целия град. 

Във всяко едно от изданията на фестивала бяха осъществени събития, целящи 

стимулиране на междуетническия диалог и активното включване на ромите не само като 

наблюдатели, но и като участници в създаването на културния продукт. Достъпът до 

художествените събития, бе изключително улеснен и от обстоятелството, че част от 

събитията бяха проведени в квартали с преобладаващо ромско население.   

 Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” 
активно допринася за съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната култура 

на ромската общност като част от българската национална култура, като организира и 

провежда самостоятелно и в партньорство с Община Русе празници и други инициативи 

с участието на талантливи представители на ромската общност. Сдружението е 

организатор на Фестивал на етническата толерантност в рамките на проект 

„Социализация чрез образователна интеграция”, договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-4.1.05-0049, финансиран от ОП РЧР и ЕСФ. Фестивалът е 

организиран по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември. В него са 

взели участие деца и ученици от Детските академии на учебните заведения – партньори: 

ОУ „П. Р. Славейков”, с. Смирненски, СОУ „Васил Левски”, ЦДГ „Червената шапчица” 

и ЦДГ „Ралица”. Сдружение БРТИМ е партньор на Областна администрация и Община 

Русе при провеждането на ежегодния фестивал „Етноритми без граници“ по повод 

Международният ден на ромите 8 април. 

Всички описани дейности са в съответствие с поставените цели и планираните 

резултати, водещи до устойчивост на процесите, толерантност към културната 

идентичност на етническите общности и утвърждаване на трайна политика за 

подпомагане на интеграцията и диалога между местната власт и малцинствените 

общности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Отчетените резултати по изпълнението на дейностите по планираните мерки в 

приоритетните области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, 

жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и 

медии, както и изведените проблеми ще бъдат основа за планирането на дейностите за 

периода 2014-2020 г. Същите ще включват осигуряване на устойчивост на вече 

приключилите проекти, разработване на нови такива, като се използват възможностите 

на Оперативните програми и други финансиращи механизми. Мотивацията на всички 

обществени институции, които работят по проблемите на ромите и тяхното интегриране, 

са постигнатите добри резултати от проведените до момента дейности. 

 Документът е изготвен на базата на предоставени информации от следните 

институциите и неправителствените организации в Община Русе: 

 Община Русе; 

 Областна дирекция към Министерството на вътрешните работи - Русе; 

 Регионален инспекторат по образование - Русе; 

 Регионална здравна инспекция – Русе; 
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 Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Русе; 

 Дирекция ”Бюро по труда” - гр. Русе; 

 Представители на НПО – Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт 

по медиация”; Сдружение „Център Динамика” и БНО „Надежда и домове за 

децата – клон България". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


