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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Следвайки Националната стратегия за интегриране на ромите и Областната 

стратегия за интеграция на ромите, Община Русе разработи План за действие с период 

на планирано изпълнение 2015 г. - 2017 г. Планираните цели, задачи и дейности за новия 

период се базират на извършения анализ за изпълнението на дейностите по заложените 

индикатори от Приоритерите на План за действие на Община Русе 2013-2014 г. и 

констатираните потребности и специфики на местните ромски общности.  

Настоящият план за действие на Община Русе за подкрепа на интеграционните 

политики за периода 2015 г. - 2017 г. дефинира необходимостта от последователно 

планиране на цели и задачи от предходния период на планиране 2013 г. - 2014 г., като се 

спази същия подход на насочване на усилията на местната власт, НПО и местната 

общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в 

общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи 

предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и 

финансирането им и се основава на приоритетите на държавата политиката в тази 

област. 

 Планът за действие е част от Областната стратегия за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация. съобразен с Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите (2012-2020) /НСРБИР/.  

Изпълнението му е насочено към: 

 Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи 

се от социална подкрепа; 

 Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи; 

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

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение. 

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните 

групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с 

държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите 

на Община Русе, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи. Акцент в плана за 

действие е постигането на баланс между дейностите по социалното включване и 

дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. Основна част заемат 

дейностите по интеграцията на ромското население. 

  В разработването на Плана за действие взеха участие представители на следните 

институции: 

 Община Русе; 

 РИО на МОН - Русе; 

 Дирекция ”Социално подпомагане”, гр. Русе; 

 Дирекция ”Бюро по труда”, гр. Русе; 

 РЗИ – Русе; 

 ТСБ-Русе; 

 Представители на НПО – Сдружение „Център Динамика”, БНО „Надежда и 

домове за децата – клон България, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен 

институт по медиация”. 

 

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА РУСЕ 

Населението на Община Русе по данни от последното преброяване на 

населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г. в страната е 167 585 лица, от които в 

градовете живеят 153 304 или 91.5% от общото население, а в селата живеят 14 

281 лица или 8.5%. 
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Община Русе Общо В градовете В селата 

Община Русе 167 585 153 304 14 281 

 
 Населението на областния център към критичния момент на преброяването е 

149 642. 

 
Фиг. 1  Брой на населението на град Русе според преброяванията в периода 1985–2011 г. 

 

1. ЕТНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ  

По данни на Националния статистически институт от преброяването на 

населението и жилищния фонд от 2011 г., ромите остават третата по големина етническа 

група в България. Продължава тенденцията част от хората, които околното население 

назовава като „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и 

др., което произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си 

принадлежност или  да не посочи такава. 

В Община Русе преобладаващото население е българско, но съвсем не е малък  и 

броят на представителите на турския и ромския етнос. Данните от преброяването 

разкриват факта, че в Община Русе живее население от различни етнически групи, със 

свой самобитен бит, култура и традиции. 

Много по-ясно се откроява етническата структура, когато тя е представена чрез 

относителни величини, т.е. в проценти (вж. Табл. № 1). 

 

Таблица № 1. Етническа структура на населението в Община Русе. 

Регион 
Единица 

Мярка 

Общо 
Бълга

ри 
Турци Роми Други 

Не се 

самоопредел

ят 

Община 

Русе 

Брой 153455 137337 12500 1721 1195 702 

% 100 89.5 8.1 1.1 0.8 0.5 

Забележка: Данните обхващат разпределението на лицата, отговорили на въпроса за 

принадлежността си към определена етническа група – общо 153 455. 

 

  

Фиг. 2 Структура на населението в Община Русе по етническа принадлежност.  
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ІІІ. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА 

ОБЩИНА РУСЕ 

 

1. 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 

„Плана 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, чрез участие в европейски, 

национални и регионални проекти и програми.  

 В изпълнение на заложената цел за повишаване качеството на образование на 

децата и учениците от етническите малцинства в училищата и детските градини в 

Община Русе в периода 2013-2014 г. успешно са реализирани следните проекти по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:  

 Проект BG051PO001-4.1.05-0049 „Социализация чрез образователна интеграция“, 

реализиран от Сдружение БРТИМ с партньори: ЦДГ „Червената шапчица“; ЦДГ 

„Ралица“; СОУ „В. Левски“ и ОУ „П. Р. Славейков“ с. Смирненски.  

 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 и с партньори: ОУ „Алеко Константинов“;  ОУ 

„Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“. 

 Проект BG051PO001-4.1.05-0027 „Заедно–ръка за ръка“, реализиран от  

Сдружение „ХОТЕТ“, с партньори: ЦДГ „Роза“ – с. Ново село, ОУ „Отец Паисий“ - с. 

Тетово и НУ „Васил Априлов“ - с. Хотанца. 

 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.  

 Дейностите по реализираните 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, 

представени са и експозиции на културните етноси. Обогатена е материалната база, 

предоставени са материали и пособия за децата и учениците, които подпомогнат 

учебната и възпитателната дейност в училищата и детските градини. Учебните и детски 

89,50% 

8,10% 

1,10% 

0,80% 

0,5% 

  Български 

  Турски 

  Ромски 

  Друг 

Не се самоопределят 
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заведения участвали като партньори в проектите ще осигурят устойчивост на 

изпълнените дейности в рамките на делегираните от държавния бюджет средства.  

 Основната цел за предприемане на действия в насока превенция на отпадане от 

училище и осигуряване на редовна посещаемост на ромските ученици в училищата се 

реализира, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане. 

По данни на Регионален инспекторат по образование – Русе /РИО на МОН/ броя на 

отпадналите за учебната 2012/2013 г. е 47 ученика, а за учебната 2013/2014 г. е 39 

ученика. В детските градини и училищата на територията на Община Русе са предприети 

действия за създаване на толерантна мултиетническа среда, с цел реинтегрирането им в 

учебна среда. Разработени са и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с 

трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от 

училище.  

 За овладяване на българския език 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. 

 По данни на РИО на МОН през учебната 2013-2014 г. в годишните планове на 

училищата са заложени дейности, които да предотвратят отпадането на учениците от 

училище. Реализираните дейности на националните програми „Участвай и променяй“, 

„Без отсъствия“ и „Без свободен час“ са насочени към ученици, допуснали по-голям 

брой неизвинени отсъствия и които са в риск от отпадане от училищно обучение. 

Училищните екипи за реализиране на дейностите по мярката са изготвили анализ на 

причините за допуснатите отсъствия и са идентифицирали нуждите на учениците. За 

всеки ученик са изготвени индивидуални анкетни карти, в които са отразявани 

дейностите с всеки конкретен ученик, проследявани са и отсъствията. Разработена е 

система за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците в 

училищната документация. 

  За постигане на целите свързани с прилагане на разнообразни форми и програми 

за работа с младежи и възрастни от ромски произход отпаднали от училище с цел 

тяхната реинтеграция, по данни на РИО на МОН е подобрена координацията между 

обучаващите институции и бюрото по труда в подкрепа на професионалното 

консултиране и насочване на ученици. Дейностите са реализирани по Проект BG 

051PО001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“. 

  Преждевременното напускане на училище е особено характерно за деца и 

ученици от социално слаби семейства и деца от семейства на мигранти, които са 

поставени в социална изолация. Безработицата и бедността принуждават учениците да 

напуснат преждевременно училище и да излязат на пазара на труда, за да подпомагат 

семейния бюджет. Ниските доходи не позволяват на много семейства да покрият 

разходите за образование на своите деца (за учебници, тетрадки, дрехи, храна, транспорт 

и др.) и са определящи за непостъпването на децата в първи клас и/или отпадането им от 

училище.  

Значителна част от децата на 5 и 6-годишна възраст, чийто майчин език е 

различен от българския не са обхванати в детска градина, поради което те срещат 

трудности в процеса на обучението си, не могат да се адаптират към училищната среда, 

и това повишава риска от преждевременно напускане на училище. 

Друга основна причина за преждевременното напускане на училище са 

трудностите, които някои от учениците срещат при овладяване на книжовния български 

език и на образователния минимум по отделните учебни предмети, които затрудняват 

адаптацията на децата и учениците в училищната среда. Те определят  липсата на 

мотивация за учене и липсата на интерес  към учебния процес. 

Ниската грамотност и необразованост на родителите определят липсата на 

мотивация у тях да подкрепят образованието на децата си, тъй като не осъзнават 

необходимостта от ограмотяване и приобщаване на децата им, с цел бъдещата им 



 24 

реализация. По този начин създават условия и предпоставки за отпадането на децата и 

учениците от училище. 

Причините за големия брой неизвинени отсъствия през 2013 г. и 2014 учебна 

година и липсата на мотивация за участие в учебния процес са: 

 занижен и неефективен родителски контрол; 

 нисък жизнен стандарт на голяма част от населението; 

 липса на интерес и осъзната необходимост от образование от родители и 

ученици; 

 миграционни процеси; 

 липса на ефективни административни санкции за родителите; 

 проблеми от семейно-битов характер – грижа за болен родител, брат, 

сестра и др. 

 Основните цели задачи и дейности в областта на образованието, които си поставя 

Община Русе, отговорните институции и неправителствените организации за периода на 

изпълнение на Плана за действие 2015-2017 г. са свързани с: 

 Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително 

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

училища; 

 Превенция на отпадане от училище на ромските ученици, повишаване на 

квалификацията на педагогическите кадри за работа с деца билингви и с обучителни 

трудности; 

  Формиране на извънкласни форми за занимания по интереси, свързани със 

съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, 

занаяти и обичаи; 

 Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в 

училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици 

от ромски произход; 

 Ангажираност на родителите от ромски произход и увеличаване на процента на 

роми със средно и висше образование; 

 Подготовка на помощник учители от ромски произход (училищни медиатори).  

 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, подкрепяща израстването на децата и 

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

участници в собствения им живот. 

 През м. септември 2014 г. Община Русе подписа договор за изпълнение на проект 

по програма „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското Икономическо Пространство. Проектното предложение получи 

безвъзмездно над 420 000 лв. по т. нар. норвежки програми. Проектът „Равен достъп на 

деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно 

обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община 

Русе” предвижда образователни дейности в пет детски градини, а в три от тях – ЦДГ 

„Червена шапчица”, ОДЗ „Снежанка” и ЦДГ „Звездица” – ремонтни дейности за близо 

180 000 лв., включващи смяна на дограма, ремонт на покривни конструкции, занимални 

и санитарни помещения. Проектните дейности предвиждат изграждане на партньорски 

мрежи с образователни институции и организации от Кралство Норвегия и Княжество 

Лихтенщайн за обмен на добри практики в съвместната работа с децата и техните 

родители. Изпълнението на проектните дейности се предвижда да приключи до 

30.04.2016 г., срок след който Община Русе е поела ангажимент за осигуряване на 

устойчивост. 
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  Община Русе е разработила Проектно предложение „Комплексен подход на 

Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини 

от Област Русе” за финансиране към Българо-швейцарска програма за сътрудничество 

по програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”, 

Основната цел на проектното предложение е всеобхватно включване в образователния 

процес на ромските деца в детските градини и предучилищните групи за тяхната 

пълноценна интеграция в образователната система.  

   

2. ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 По данни на Регионална здравна инспекция – Русе /РЗИ-Русе/ в периода от 

началото на 2013 г. и деветмесечието на 2014 г. в Община Русе са проведени 

епидемиологични проучвания на болни от ОЗБ (не само на лица от ромски произход).  

 РЗИ – Русе реализира дейности по предоставяне на услугите по доброволно 

консултиране и изследване за ХИВ чрез КАБКИС. 

 

Таблица 3: Относителен дял на клиентите, преминали през КАБКИС, които 

са се определили по етническа принадлежност като роми 

№ период Относителен дял на клиентите, преминали през 

КАБКИС, които са се определили по етническа 

принадлежност като роми 

1. 2013 г. 3,77% 

2. деветмесечие 2014 г. 4,38% 

  

Във връзка с изпълнение на дейности по противоепидемичен контрол инспекторите 

от РЗИ - Русе са извършили проверки в лечебните заведения за болнична помощ с 

родилни отделения, във връзка с проследяване на новородените деца до записването им 

към ОПЛ, с цел по-пълно обхващане на детските контингенти със задължителни 

имунизации и реимунизации. Проверките са свързани с осъществяване на контрол на 

имунизационния обхват на новородените и своевременния избор на личен лекар. Целта е 

да се направи оценка на имунизационния обхват със съответните ваксини след раждане, 

съгласно Имунизационния календар на РБългария. 

 Редица фактори оказват неблагоприятно влияние върху изпълнението на 

задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на 

Република България, като: 

 неритмично снабдяване с ваксините „Pentaxim”, „Tetraxim” и Тд, което доведе 

до затруднения при своевременното снабдяване на ОПЛ в областта с необходимите 

количества от тези ваксини; 

 повишената заболеваемост от остри респираторни заболявания в началото 

годината, което доведе до обявяване на грипна епидемия на територията на Русенска 

област за периода от 24.01.2014 г. до 10.02.2014 г.; 

 причини от немедицински характер - миграцията, смяна на ОПЛ, както и 

незаинтересованост или негативно отношение от страна на някои родители към 

задължителната имунопрофилактика. 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. 

 За решаване на най-често срещаните трудности от голямо значение е 

провеждането на разяснителна дейност сред населението относно ползата от имунизации 

и необходимостта от своевременен избор на личен лекар. 
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 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, 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. 

 Подобряване здравето на лицата от ромското малцинство в Община Русе може да 

се постигне, като усилията на общинската власт, на здравните институции и НПО се 

насочат към изпълнение на стратегическите цели на Здравната стратегия за лица в 

неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и Плана за 

действие за периода 2015-2017 г. 

 Приоритетни мерки насочени към подобряване достъпа до здравни услуги на 

ромското население, повишаване  ефективността от информираността и промяна на 

здравните нагласи и поведение са: 

 Профилактика и промоция на здравето сред ромските общности чрез активното 

участие на здравни медиатори и ромски НПО, активни в сферата на здравеопазването; 

 Въвеждане на здравното образование в училищата и адаптирана система за 

ефективно разпространение на здравни знания в извънучилищна среда. 

 Приоритетни мерки за намаляване на детската и майчина смъртност, чрез 

дейности свързани с: 

 Повишаване обхвата с имунизации /имунизиране чрез разкриване на временни 

имунизационни пунктове или от мобилни екипи/ и др.; 

 Ранно обхващане на бременните, наблюдение по време на бременността, 

своевременна хоспитализация на родилките; 

За решаването на тези проблеми на общинско равнище е необходимо да се 

набележат действия за: 

 Повишаване на здравната култура сред ромското малцинство посредством 

различни форми на обучение;  

 Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от 

съответните органи;  

 Реализиране на превантивни програми  чрез семейните лекари и НПО;  

 Издаване на брошури и листовки от здравните организации и 

разпространяването им чрез младежите от малцинствата; 

 Разширяване обхвата на профилактичните дейности сред ромското население.  

  За постигане на набелязаните цели в областта на здравеопазването Община Русе е 

заложила конкретни дейности в разработеното проектно-предложение „Комплексен 

подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията 

на общини от Област Русе”, което към момента се оценява за финансиране от Българо-

швейцарска програма за сътрудничество по програма „Насърчаване на социалното 

включване на ромите и други уязвими групи”.  

 

3. ПРИОРИТЕТ 3: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 Ромското население в Община Русе е концентрирано предимно в кварталите: 

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

полага усилия за подобряване на инфраструктурата на тези квартали, като се плануват и 

реализират редица проекти. 

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

(ЗУПГМЖСВ).   

 Реализира се Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе 

в периода 2014 – 2020 г., предложен от Община Русе за финансиране по Оперативна 

програма „Регионално развитие”. Предложен е списък с инвестиционни идеи и проекти в 

градска зона за въздействие с преобладаващ социален характер – зона „Б”, обхващаща ж. 

к. „Родина” – гр. Русе. Предвижда се изграждане на социално жилище в ж. к. „Родина – 

3” за настаняване лица от малцинствени групи от населението и изграждане на социални 

жилища в ж. к. „Родина – 3” за настаняване на социално-слаби лица, които не могат да се 

ползват от условията на жилищно настаняване на Община Русе. 

Към настоящия момент се извършва проектиране на включените обекти в 

интегрирания план, част от който са горепосочените обекти. В следващия програмен 

период, Община Русе ще кандидатства за финансиране с разработени проекти по 

оперативни оси на европейски програми. 

 

4. ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

4.1.  ЗАЕТОСТ 

 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”.  

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Русе /ДБТ – Русе/ за 2013 г., безработните 

лица включени в заетост са 123, като 91 лица са наети по оперативни програми и мерки за 

заетост, а 30 лица са наети на първичния пазар. За 2014 г. безработните лица включени в 

заетост са 66, като 33 лица са наети по оперативни програми и мерки за заетост, а 30 лица са 

наети на първичния пазар. По информация от Дирекция „Бюро по труда” – през отчетния 

период 64 безработни лица са се самоопределили като роми. 

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 са: 

 Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на  пазара на 

труда; 

 Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни  роми.  

По данни на дирекция „Бюро по труда”  към момента се реализират дейности по 

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. 

През 2015 г. продължава изпълнението на проекта, като се разширява целевата група 

на включените лица. Предвижда се обучание и стажуване в две професионални 

направления: болногледач и помощник-възпитател.  

По Националната програма “Активиране на неактивните лица” се създават 

условия за изграждане на капацитет за насърчаване на трудовата заетост. Основната цел е  
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активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, 

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.  

 Община Русе участва регулярно в Програма на Министерството на труда и 

социалната политика /МТСП/ „От социални помощи към осигуряване на заетост“.  

В периода 2015-2017 г. Община Русе продължава изпълнението на дейностите по 

устойчивостта на проект „Социално предприятие – Обществена трапезария“. Община 

Русе ще осигури бюджетна издръжка за функциониране на трапезарията, като е 

защитила проект към Фонд „Социална закрила” за дофинансиране на дейността. 

Капацитетът на социалното предприятие е за 100 лица. Социалната услуга осигурява 

заетост на 12 лица, в това число и от рискови групи (самотни родители, многодетни 

майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално 

подпомагане).  

 

4.2. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  
В новия период на изпълнение на плана продължават дейностите за прилагане 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 

Комплекса за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – Русе се реализира 

Програма “Ранна интервенция”. Програмата надгражда вече съществуващите услуги в 

ЦОП по превенция на изоставянето, подкрепа на родители на деца в ниска възраст (0-3г.) 

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

17 деца и техните семейства/грижещи се.  

Община Русе реализира проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за 

деца от 0 до 3 г. в Община Русе“, в рамките на който ще бъдат разкрити седем нови 

медико-социални услуги в сградата на Дома за медико-социални услуги. Проектът ще 

приключи на 31.10.2015 г, след което дейностите ще се реализират в условия на 

устойчивост, в рамките на 5 г.  

 Община Русе изпълнява Проект „СВЕТИЛНИК – социално включване чрез 

единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни, нови, интегрирани 

консултации”, съгласно Споразумение за финансиране между Министерството на труда 

и социалната политика и Община Русе. Целта на проекта 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) и комплекс от здравни 

кабинети и детска здравна консултация за деца от 0-7 години. 

 Приоритетните мерки за създаване на условия за подобряване достъпа до пазара 

на труда за ромското население и гражданите в сходна ситуация е необходимо да бъдат 

насочени към: 

 Преодоляване на негативните предразсъдъци и стереотипи спрямо ромската 

общност, които допълнително затрудняват достъпа на роми до престижни работни места 

в някои фирми; 

 Зависимостта на голям процент роми от системата на социални трансфери и 

подпомагане. 

Водени от стратегическата цел на българската държава в социално-

икономическата интеграция на ромите за осигуряване на равни възможности за 

пълноценно участие в икономическия и социалния живот, важно място в политиката на  
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Община Русе и отговорните институции заема превенцията на риска от социална 

изолация на подрастващите роми. За постигането на посочената цел е необходимо да се 

набележат следните приоритетни мерки: 

 Мотивиране на обезкуражени лица за активно поведение на пазара на труда; 

 Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа, с поставяне на 

акцент върху посредническите услуги в общността, насърчаване на социалния и 

граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите; 

 Реализиране на програмите за субсидирана заетост /повишаване на 

квалификацията, чиракуване и стажуване/; 

 Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 

бизнес. 

 

5. ПРИОРИТЕТ 5: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 Основната оперативна цел на всички европейски държави, включително и на 

Република България е насочена към гарантиране правата на гражданите, с акцент върху 

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

проявите на нетолерантност. Рамката на Европейския съюз предвижда нов подход за 

решаване на проблема със значителното социално и икономическо изключване. 

 Социалната профилактика на правонарушенията сред подрастващите остава 

основен приоритет в дейността на общинската комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Русе /МКБППМН към 

Община Русе/. Комисията осъществява своята дейност стриктно спазвайки всички 

международни и национални стандарти за работа с малолетни и непълнолетни, 

съблюдавайки правата и законовите интереси на децата. Създадените добри партньорски 

взаимоотношения с всички институции и неправителствени организации, работещи по 

проблемите на децата, допринасят за постигането на траен ефект от работата с 

малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, 

както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение. 

 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 е приет обществен възпитател от ромски 

произход. След преминало обучение, същият се е включил успешно в работата с деца, 

извършители на противообществени прояви и престъпления от ромския етнос. 

 По данни на Областна дирекция на МВР – Русе 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 периода 2013 г. – 2014 г. е извършвано обучение на полицейски служители 

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

правилата на ромските общности. 

 През 2014 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. Дейността на центъра е насочена към деца 

в конфликт със закона и деца в контакт със системата за наказателно правосъдие. 

Основната 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.  
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 С цел гарантиране правата на гражданите на Община Русе, с акцент върху жените 

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

нетолерантност Община Русе и ангажираните институции  планират изпълнението на 

следните дейности: 

 Осигуряване на добро функциониране и развитие на правната уредба на местно 

ниво, на институционалните структури и на инструментариума за защита от 

дискриминация, с което да се повишат гаранциите за ефективна защита на правата на 

ромите, тяхната равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в 

обществения живот; 

 Интегриране на потребностите, проблемите и правата на ромите в общите 

интеграционни правителствени и секторни политики и едновременно с това 

предприемане на временни насърчителни (позитивни мерки), за преодоляване на 

дискириминативни практики и постигане на равнопоставеност във всички обществени 

сектори; 

 Повишаване на участието на ромите и друго живеещо при подобни условия  

население в местната администрация; 

 Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на 

политиките за интеграция на ромите; 

 Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между 

публичния сектор, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на 

ромите; 

 Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните 

органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека; 

 Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми; 

 Насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на 

предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена; 

 Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на 

социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи  ключови 

умения и дейности и увеличаване на възможностите за социализация; 

 Разяснителни и информационни кампании за повишаване на чувствителността и 

нетърпимостта към прояви на дискриминация; 

 Налице са позитивни практики в дейността на Община Русе, съвместно с 

неправителствени организации и отговорните институции, гарантиращи правата на 

гражданите, като провеждането на разяснителни и информационни кампании за 

повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация и 

осмислянето на правата и задълженията от представителите на ромската общност, които 

ще намерят развитието си и в бъдеще. 

 В новия период усилията на Община Русе и отговорните институции ще са 

насочени към засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел 

формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за 

развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация. 

Дейностите ще са насочени към решаване на задачите свързани с намаляване на 

противообществените прояви, извършени от деца и младежи от ромски произход; 

разширяване и подобряване на услугите за социална реинтеграция на млади 

правонарушители и превенция на деца с отклоняващо се поведение. 

6. ПРИОРИТЕТ 6: КУЛТУРА И МЕДИИ 

 Богатството на културната инфраструктура определя  облика на град Русе, като 

един от водещите културни центрове в страната. Профилът на културния сектор в 

Община Русе се определя от няколко основни групи културни организации:                                                                                                             

 Държавни културни институти (опера, театър, куклен театър, национално 

училище по изкуствата); 
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 Регионални и общински културни институти (Общинско предприятие «Русе 

Арт», Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Галерия, Клуб на дейците 

на културата, Духов оркестър, Детски център за култура и изкуство); 

 Читалища - на територията на Община Русе функционират общо 22 читалища, 

в т. ч. 10 читалища на територията на град Русе и прилежащите квартали и 12 в по-

малките населени места на общината. Освен традиционните културни дейности, 

читалищата усвояват все по-активно и новите социални практики, което ги превръща 

през последните години в реален партньор за решаване на редица социални проблеми на 

общността чрез предоставяне на разнообразни социални услуги, насочени към групи със 

специфични потребности и групи с различен етнически състав; 

 НПО и търговски организации в сектора на културата ( над 120 регистрирани).  

 Задачите в сферата на културата и медиите, заложени в Плана за действие 2013 г. 

- 2014 г. на Община Русе, 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 

Община Русе предприе редица дейности в периода 2013-2014 г. в партньорство с 

културните институти и неправителствени организации, действащи на територията на 

общината. Важно е да се отчете особената ангажираност и принос на народните 

читалища в изпълнението на поставените цели 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. 

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.  

 В дейностите по изкуства в училищата и детските градини, в които се обучават и 

възпитават деца и ученици от ромски произход, се промотират ромските празници и 

обичаи. Културните институции в общината се стремят да привличат към дейностите си 

децата от ромски произход. Пречки към по-активното им включване са необходимостта 

децата да бъдат „водени” след училище или в специални дни, което е в противоречие с 

установените родителски практики на ромската общност. 

 В разработеното от Община Русе проектно-предложение „Комплексен подход на 

Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини 

от Област Русе” за финансиране към Българо-швейцарска програма за сътрудничество 

по програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи” 

приоритетно място заема създаването на условия за общностно развитие, местни 

инициативи, обучения и кампании сред ромската общност, насочени към укрепване на 

културната идентичност и интеграция. Дейностите са насочени към укрепване на 

културната интеграция и идентичността на представителите на ромската общност. В 

допълнение към комплексния подход, настоящата дейност обслужва един от 

фундаменталните постулати на Обединена Европа, а именно съхраняване на културното 
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наследство и културната идентичност на ромската общност. Инициативите, които се 

предвижда да бъдат организирани са: Сцена под небето; Хепънинг по случай 8 април – 

Световен ден на ромите; организиране на празник за ромите и другите етноси в 

кварталите с компактно ромско население на различно място всяка година; Фестивал 

„Ромите и киното” – кинофестивал, който ще популяризира филмите, посветени на 

ромския бит и култура; Фестивал „Етноритми без граници”; Фестивал на етническата 

толерантност във връзка с 16 ноември – Международен ден на толерантността; 

организиране на изложба-базар с традиционни за различните етноси кулинарни изделия 

и др.  

 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 са основа за планирането на дейностите за периода 

2015-2017 г. Същите 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. 

 

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ (2015-2017) В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО 

СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 

(2013-2020) 

 

Приоритетни области на действие са: 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

4. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ
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Таблица 4.  ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Гарантиране 

правото на равен 

достъп до 

качествено 

образование, 

включително чрез 

интеграция на 

ромски деца и 

ученици в 

етнически смесени 

детски градини и 

училища и 

повишаване на 

качеството на 

образование на 

децата и учениците 

от етническите 

малцинства 

1.1 Подпомагане 

на деца, чийто 

майчин език не е 

български 

 

1.1.1.Разработване и 

въвеждане на 

програма за 

овладяване на 

български език 

 

РИО на МОН 

Учебни и детски 

заведения 

 Община Русе 

 

2015 – 2017 Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

Програми на 

МОН 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Програми на 

МОН 

Разработена 

програма за 

овладяване на 

български език. 

Брой обхванати деца. 

Брой на децата 

овладели бълг.език.  

 

  1.1.2. Създаване на 

условия за социална 

реализация на 

ученици от 

етническите 

малцинства в три 

основни училища в 

гр.Русе чрез 

подобряване на 

условията за равен 

достъп до 

образование и 

обучение 

Община Русе 

ОУ „Алеко 

Константинов“, 

ОУ „Братя 

Миладинови“ 

ОУ „Никола 

Обретенов“ 

2015 – 2017 

Период на 

устойчивост 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

Осигуряване на 

устойчивост по 

проект 

„Образователна 

интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства в 

три основни 

училища на 

територията на 

гр. Русе“, 

финансиран от 

ОП РЧР 

Брой ученици 

обхванати в групи по 

СИП. 

  1.1.3. Подобряване Сдружение До Март Държавно Държавно Брой обхванати деца.  
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на условията за 

равен достъп до 

образование и 

обучение на децата 

и учениците  от 

етническите 

малцинства и за 

тяхната успешна 

ранна социализация 

БРТИМ 

ОУ „П. Р. 

Славейков” - с. 

Смирненски 

СОУ „Васил 

Левски” 

ЦДГ „Червената 

шапчица” 

ЦДГ „Ралица” 

2015   

 

делегирани 

бюджети 

 

делегирани 

бюджети 

Осигуряване на 

устойчивост по 

проект 

„Социализация 

чрез 

образователна 

интеграция”, 

финансиран от 

ОП РЧР 

Брой педагогически 

специалисти,  

брой родители и др. 

Eфективност на 

интеркултурното 

образование и 

възпитание.  

Брой групи СИП за 

учениците.  

Брой групи по 

интереси за децата от 

детските градини. 

  1.1.4. Създаване на 

привлекателни 

условия, чрез 

ремонтни дейности 

на 4 детските 

градини и 

осигуряване на 

равен достъп на деца 

в риск до 

предучилищна 

подготовка и 

интеркултурно 

образование чрез 

иновативно 

обучение, 

интегриран подход  

Община Русе 

ЦДГ „Червена 

шапчица”, ОДЗ 

„Снежанка” и ЦДГ 

„Звездица” 

 

 

 

 

 

2015 – 2017 

 

420 000 лв. Проект „Равен 

достъп на деца в 

риск до 

предучилищна 

подготовка и 

интеркултурно 

образование 

чрез иновативно 

обучение, 

интегриран 

подход и 

привлекателни 

условия в 

детските 

градини в 

Община Русе” 

по Програма 

„Деца и младежи 

в риск”, 

финансирана по 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

Икономическо 

Пространство 

Брой обхванати деца. 

Брой педагогически 

специалисти,  

брой родители и др. 

  1.1.5.Създаване на 

полудневна форма 

на обучение в ЦДГ 

„Ралица”, Русе в 

новоремонтирано 

помещение за 

Община Русе 

ЦДГ „Ралица”, 

Сдружение 

БРТИМ 

 

2015 – 2017 

 

Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

 Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой обхванати деца. 

Брой включени 

педагогически 

специалисти.  

Брой обхванати 

родители. 
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усвояване на 

езикови умения  по 

български език под 

формата на игри 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе“  

  1.1.6. Подобряване 

на условията за 

равен достъп до 

образование и 

социална 

интеграция, чрез 

създаване на 

условия за засилване 

на мотивацията в 

образователния 

процес на децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства  

ОУ „Отец 

Паисий"- с. Тетово, 

ЦДГ „Роза" филиал 

с. Тетово 

 ЦДГ „Роза" 

филиал с. Хотанца, 

НУ "Васил 

Априлов" - с. 

Хотанца 

2015  

 

Държавно 

делегирана 

дейност 

МОН Брой обхванати деца. 

Брой включени 

педагогически 

специалисти,  

Брой обхванати 

родители. 

  1.1.7.Развиване на 

творческият 

потенциал и 

социализация на 

учениците от 

ромската общност, 

предоставяне 

възможност за 

индивидуална 

подготовка по 

български език за 

пълноценно 

включване в 

образователния 

процес и превенция 

на отпадането от 

училище. 

Подобряване на 

материалната база в 

двете училища. 

Община Русе 

ОУ „Алеко 

Константинов”, 

ОУ„Братя 

Миладинови”  

Сдружение Център 

Динамика,  

Сдружение 

„Еквилибриум“ 

 

2015 – 2017 

 

Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой обхванати деца.  

Брой включени 

педагогически 

специалисти,  

Брой обхванати 

родители. 



 36 

  1.1.8. 
Консултиране на 

родители от 

ромски произход, 

чиито деца не 

посещават редовно 

училище и са 

застрашени от 

отпадане. 

Община Русе 

Сдружение 

БРТИМ 

 

2015 – 2017 

 

Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой обхванати деца.  

Брой обхванати 

родители. 

 1.2.Изграждане на 

образователен 

център за 

социално 

развитие на 

общността 

1.2.1.Социализация 

и интеграция на 

ромски деца в ранна 

детска възраст, 

необхванати от 

образователната 

система 

Сдружение 

БРТИМ 

2015-2017 Проектно 

финансиране – 

ОП НОИР; 

общински 

бюджет 2015 -

2016 

Проектно 

финансиране – 

ОП НОИР; 

общински 

бюджет 2015-

2016 

Брой деца от 3 до 6 

г., обхванати в 

педагогическа 

работа. 

 1.3.Провеждане 

на образователни 

и обучителни 

програми за деца 

от етническите 

групи в ЦОП към 

Сдружение 

БРТИМ 

1.3.1.Развиване на  

образователни и 

психо-социални 

програми за деца (5-

14 г.) и техните 

семейства, 

подкрепящи 

израстването на 

децата и 

формирането им 

като личности, 

носители на своите 

права и отговорни 

участници в 

собствения си живот 

Сдружение 

БРТИМ 

2015-2017 Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

Брой деца (5-14 г), 

включени в програми 

на ЦОП. 

 1.4. Развитие на 

умения у ромски 

родители за 

стимулиране на 

потенциала и 

психическото 

развитие на 

детето, 

установяване на 

1.4.1. Провеждане на 

игрови групови 

сесии с деца и 

родители от ромски 

произход по ранно 

детско развитие, 

базиране на „Личен 

дневник на майката 

и детето“ в 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

2015 - 2017 Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

4 320 лв. 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

Сформирани 3 

постоянни групи в 

кварталите. 
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емоционален 

контакт и 

регулиране на 

поведението на 

детето 

кварталите 

„Селеметя“ и 

Средна кула и 

развиване и 

затвърждаване на 

родителските 

умения чрез 

интензивни 

домашни посещения 

и предоставяне на 

материали от, 

създанена за целите 

на работата на терен 

мобилна ресурсна 

игротека 

(стимулиращи 

развитието на децата 

и улесняващи 

родителите 

материали и 

играчки) 

  1.4.2. Записване на 

10 деца от двата 

квартала в края на 

всяка година в 

детска градина 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

Детските градини в 

двата квартала 

(или в близост) 

2015 - 2017 Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

30 деца обхванати от 

предучилищната 

образователна 

система. 

  1.4.3. Реализирани 

2 общностни 

празника – „Ден на 

майката и детето“ 

(по 1 за всеки от 

двата квартала) 

 

 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

2015 - 2017 Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

1 200 лв. 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

Най-малко 50% 

участници в 

празниците от 

семействата на 

бебета по проекта и 

представители на 

общностите, които 

не са преки 

бенефициенти по 

проекта. 

2. Превенция на 

отпадане от 

училище на 

ромските ученици 

  

 

 

2.1. Осигуряване 

на обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

2.1.1.Осигуряване на 

редовна 

посещаемост и 

задържане в 

училищата чрез 

изготвяне на 

индивидуални 

Община Русе 

РИО на МОН 

Учебни и детски 

заведения  

2015 - 2017 Общински 

бюджет,  

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други 

Общински 

бюджет,  

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

Брой отпаднали от 

образователната 

система, преди 

навършване на 16 

години;  

Брой индивидуални 

програми за децата, 
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 образование  програми за децата, 

застрашени от 

отпадане 

програми и 

проекти 

и проекти застрашени от 

отпадане. 

 2.2. Превенция на 

отпадането от 

училище чрез 

целенасочена 

работа с 

учениците, 

техните родители 

и учители 

2.2.1.Разкриване на 

щатни бройки и 

назначаване на 

ромски училищни 

посредници в 

учебните заведения 

с голям процент 

ученици от ромски 

произход 

Община Русе 

РИО на МОН 

Учебни и детски 

заведения  

НПО 

2015 – 2017 Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой назначени 

ромски училищни 

посредници. 

Брой обхванати деца. 

 

3. Прилагане на 

разнообразни 

форми и програми 

за работа с 

младежи и 

възрастни от 

ромски произход 

отпаднали от 

училище с цел 

тяхната 

реинтеграция 

3.1. Подобряване 

на различните 

модели на 

образование 

 

 

 

3.1.1. Предоставяне 

на продължаващо 

професионално 

обучение за лица, 

навършили 16 г. и 

ограмотяване на 

възрастни роми. 

 

РИО на МОН 

Работодатели 

Община Русе 

2015 – 2017 ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти  

Брой обучени. 

Професионална 

реализация и трудова 

заетост на 

включените в 

продължаващо 

образование лица. 

 

 

 

  

4. Приобщаване и 

приемане на 

родителите- роми 

към 

образователния 

процес и 

засилване на 

участието им в 

училищния 

живот  

4.1. Повишаване 

на ангажимента 

на родителите и 

засилване  

сътрудничеството 

4.1.1 Ангажиране на 

родители на деца и 

ученици от 

етническите 

малцинства в 

училищни 

настоятелства, 

ученически 

парламенти или 

обществени съвети 

РИО на МОН 

Учебни и детски 

заведения 

 

2015 – 2017  Училищни 

настоятелства; 

 

Брой обхванати 

родители, участвали 

в УН/ОС. 

Принос на 

родителите на деца 

от ромската 

етническа общност 

за приобщаване на 

децата и задържането 

им в училището. 

 4.2. Работа с 

родители и 

настойници, 

които 

възпрепятстват 

децата си редовно 

4.2.1. Създаване на 

„Училище за 

родители” в 

учебните заведения, 

в които се обучават 

деца и ученици от 

РИО на МОН 

Община Русе 

Учебни и детски 

заведения 

НПО 

2015 - 2017 ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Брой  обхванати 

родители, участвали 

в „Училище за 

родители”. 

Привлечени в 

училището деца от 
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да посещават 

училище 

ромски произход и 

целенасочена работа 

с тях 

рискови семейства. 

 

5.Усъвършенстване 

на образователните 

условия за 

качествено 

образование на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

образователна 

среда 

 

5.1. Формиране 

на интеркултурна 

компетентност на 

директори, 

учители и други 

педагогически 

специалисти 

5.1.1. Квалификация 

на учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

РИО на МОН 

Община Русе 

Учебни и детски 

заведения 

НПО  

2015 – 2017 Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

 

 

28 400,00 лв., 

заложени в 

проектното 

предложение 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти      

 

 

 

Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе за 

интеграция на 

ромите и други 

уязвими групи 

на територията 

на общини от 

Област Русе” 

 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти. 

 

 5.2 Формиране на 

извънкласни 

форми за 

занимания по 

интереси, 

свързани със 

съхраняване на 

етническата 

идентичности и 

популяризиране 

на традиционни 

танци, занаяти и 

обичаи 

5.2.1 Създаване на 

клубове към – 

читалищата, 

училищата и 

детските градини 

РИО на МОН 

Община Русе 

Учебни и детски 

заведения 

НПО 

2015 - 2017 Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Брой лица участници 

в дейностите 

Брой и вид дейности 

и занимания. 

 

 

Таблица 5.  ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 
 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

 

Времеви 

 

Финансиране 
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институция период 

     Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване на 

здравната култура 

1.1 Включване на  

медиатори между 

общността и 

здравните 

работници 

 

1.1.1. Активно 

съдействие от 

страна на  

медиаторите в 

усилията на личния 

лекар за обхващане 

на бременните до 

четвърти месец на 

бременността чрез  

здравния  медиатор 

и повишаване на 

сътрудничеството 

между 

институциите и 

НПО сектора в тази 

област. Запазване на 

дейността на 2-ма 

здравни медиатори, 

назначени в 

Община Русе и 

назначаване на 2 

здравни медиатори 

по проект. 

Лични лекари 

Община Русе 

НПО  

Здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 

2015 - 2017 Държавно 

делегиран 

бюджет 

 

30.000 лв., 

заложени в 

проектното 

предложение 

МФ 

 

Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе за 

интеграция на 

ромите и други 

уязвими групи 

на територията 

на общини от 

Област Русе” 

 

Брой здравни 

медиатори. 

Брой обхванати 

бременни. 

Брой лица 

обхванати с 

дейности по 

кампании, обучения 

и др. 

Брой имунизирани 

деца. 

 1.2. Развитие на 

умения и знания у 

ромските 

родители за грижи 

за майчиното и 

детско здраве и 

достъп до 

медицински 

услуги 

1.2.1 Придружаване 

и застъпничество на 

родители от 

целевата група от 

кв. Селеметя и кв. 

Средна кула за 

равен достъп до 

здравни услуги, вкл. 

записване на децата 

при ОПЛ 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

ОПЛ с практики в 

двата квартала 

2015 – 2017  Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

7 650 лв. 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

60 деца 0 – 3 г. 

обхванати от 

медицинска грижа. 

60 семейства с 

достъп до здравна 

грижа. 

  1.2.2. Оказана 

индивидуална, 

гъвкава и планирана 

материална 

подкрепа на 

семействата с  

бебета от кв. 

Селеметя и кв. 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

 

2015 – 2017  Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

64 200 лв. 

 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

Подпомогнати 80 

деца 0-3 г. и техните 

семейства. 
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Средна кула, 

осигуряване на 

базисни 

потребности на 

децата 

  1.2.3. 
Придружаване и 

застъпничество на 

здравно 

неосигурени 

бременни ромски 

жени от кв. 

Селеметя и кв. 

Средна кула за 

провеждане на 

профилактични 

медицински 

консултации с 

гинеколог за 

идентифициране и 

проследяване на 

бременност. 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

АГ специалисти 

2015 - 2017 Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

3 600 лв. 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

40 бременни 

здравно 

неосигурени жени 

от ромски произход 

– регистрирана и 

проследена 

бременност. 

 1.3. Подобряване 

на семейното 

планиране и 

пренаталното 

здраве на 

здравнонеосигуре

ни жени от ромска 

общност 

1.3.1. Подобряване 

на майчиното и 

детското здраве 

чрез прилагането на 

здравни услуги за 

целевата група, 

както и реализация 

на политики за 

репродуктивно 

майчинско 

здравеопазване и 

семейно планиране 

НПО 

Община Русе 

Здравни медиатори 

2015 - 2017  Проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе за 

интеграция на 

ромите и други 

уязвими групи 

на територията 

на общини от 

Област Русе” 

 

Брой обхванати 

неосигурени 

бременни.  

Брой жени 

прилагащи семейно 

планиране. 
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1.3.2. Провеждане 

на мотивационни 

срещи по семейно 

планиране и 

услугите за 

репродуктивно 

здраве в кв. 

„Селеметя“ и кв. 

Средна кула  

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

2015  - 2017 Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

1 800 лв. 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

Информирани 150 

жени от ромска 

общност в кв. 

Селеметя и Средна 

кула за здравните 

услуги за 

репродуктивно 

здраве и 

здравословен 

репродуктивен 

избор и по темите за 

семейно планиране. 

  1.3.3.Придружаване 

и осигуряване на 

здравно 

неосигурени жени 

от ромски произход 

(многодетни майки, 

жени в 

репродуктивна 

възраст) за 

медицински 

консултации при АГ 

специалист и 

консултиране за 

здравословен 

репродуктивен 

избор 

СНЦ 

„Еквилибриум“ 

АГ специалисти 

2015 - 2017 Проект 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

1 400 лв. 

Тръст за 

социална 

алтернатива 

Консултирани с АГ 

специалист за 

здравословен 

репродуктивен 

избор 40 здравно 

неосигурени жени 

от ромски произход 

- многодетни майки 

и жени в 

репродуктивна 

възраст. 

2.Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското население 

2.1. Разработване 

и прилагане на 

програми за 

превенция на 

СПИН и 

„сексуално 

предавани 

инфекции” (СПИ) 

„превенция на 

ХИВ” чрез 

използване на  

национален  и 

регионален опит  

2.1.1. Активизиране 

дейността на 

отговорните 

институции и НПО 

сектора за 

издирване на деца 

без личен лекар и 

разясняване пред 

родителите им 

важността за 

регистрирането им. 

Работа с лични 

лекари за важността 

на регистрирането 

Лични лекари 

Община Русе-

здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция /РЗИ/ - 

Русе 

 

 

 

2015 - 2017  Община Русе; 

РЗИ 

 

Брой деца без личен 

лекар; 

 

Брой обхванати 

деца с определен 

личен лекар. 
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на деца/бебета от 

ромска общност и 

проследяване на 

тяхното здраве 

 2.2. Намаляване на 

уязвимостта към 

ХИВ на 

проституиращите 

жени и мъже чрез 

увеличаване на 

обхвата на групата 

с пълен пакет 

превантивни 

интервенции 

2.2.1. Обучение с 

представители на 

целевата група 

2.2.2. Работа на 

терен 

2.2.3 Организиране 

на кампании на 

местно ниво 

Община Русе 

НПО 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2015  ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

Глобален фонд 

за борба срещу 

спин, 

туберкулоза и 

малария, чрез 

МЗ - Програма 

„Превенция и 

контрол на 

ХИВ/СПИН” 

Брой обхванати 

лица. 

Намаляване 

заболяемостта от 

сексуално-

предавани 

инфекции (СПИ) 

Брой кампании. 

Брой обхванати 

лица. 

Брой раздадени 

предпазни средства 

и ЗОМ. 

 2.3. Повишаване 

на здравната 

култура и 

промотиране на 

безрисково 

сексуално 

поведение чрез 

работа по подхода 

„Връстници 

обучават 

връстници” 

2.3.1. Обучение и 

интерактивни 

занятия с 

представители на 

младите хора в риск 

2.3.2 Организиране 

на кампании на 

местно ниво 

Община Русе 

НПО 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2015 ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

Глобален фонд 

за борба срещу 

спин, 

туберкулоза и 

малария, чрез 

МЗ - Програма 

„Превенция и 

контрол на 

ХИВ/СПИН” 

Брой проведени 

обучения. 

Брой обхванати 

лица. 

Брой проведени 

кампании. 

 

 2.4. Повишаване 

на 

информираността 

на младите хора 

относно рисковете 

от инфектиране с 

туберкулоза и др. 

заболявания, както 

и трафикирането 

на бебета и млади 

жени 

2.4.1 Организиране 

на срещи и 

информиране на 

младите хора в риск 

2.4.2 Обучение и 

интерактивни 

занятия за 

профилактика на 

туберкулоза и 

разясняване на 

важността на 

имунизацията 

Община Русе 

НПО 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

СБЛПФЗ  

 

2015 ОП РЧР 

Други 

програми и 

проекти 

Глобален фонд 

за борба срещу 

спин, 

туберкулоза и 

малария, чрез 

МЗ - Програма 

 „Укрепване на 

националната 

програма по 

туберкулоза в 

България” 

Брой обхванати 

лица. Брой 

проведени 

обучения. 
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  2.4.3. Провеждане 

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  

Лични лекари 

Община Русе – 

здравни медиатори; 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 

2015 - 2016 Национална 

програма за 

първична 

профилактика 

на рак на 

маточната 

шийка в 

Република 

България 2012 

-2016 г. 

МЗ Брой консултирани 

майки; 

 

 

Брой имунизирани 

момичета на възраст 

12 г. 

  

2.4. Провеждане на 

информационни 

срещи и кампании, с 

цел разясняване на 

потенциалния риск 

от трафик на бебета 

и ромски момичета 

с цел сексуална 

експлоатация 

Община Русе 

НПО в здравния 

сектор 

 

2015 - 2017 Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество. 

 

Брой срещи и брой 

кампании. 

 2.6. Разработване 

и прилагане на 

програми за 

превенция и 

профилактика на 

заболявания 

2.6.1. Провеждане 

на ранна 

диагностика и 

скринингови 

изследвания  за 

превенция  на  

заболявания на 

опорно-двигателния 

апарат. 

Лечебни заведения 

Община Русе 

 

2015 - 2017 5,040 лв. 

 

Община Русе 

 

Брой проведени 

профилактични 

прегледи. 

  2.6.2. Стимулиране 

създаването на 

извънкласни форми 

на здравно 

образование за 

ромските деца – 

клубове, спортни 

секции и др. 

 

Лични лекари 

НПО в здравния 

сектор 

Община Русе 

Училища и детски 

градини  

РИО на МОМН 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2015 - 2017 Община Русе 

ОП РЧР 

програми и 

проекти 

Община Русе 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Брой създадени 

извънкласни форми. 

 

Брой обхванати 

деца и ученици. 
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  2.6.3. Информиране 

на лица от ромска 

общност за 

здравноосигурителн

ите им права и 

задължения, и за 

правата им като 

пациенти 

Лични лекари 

НПО, Община Русе 

Регионална здравна 

инспекция 

РЗОК 

2015 - 2017 Лични лекари 

НПО, Община 

Русе 

Регионална 

здравна 

инспекция 

РЗОК 

Лични лекари 

НПО, Община 

Русе 

Регионална 

здравна 

инспекция 

РЗОК 

Брой обхванати  

лица. 

 2.7.Предприемане 

на 

противоепидемич

ни мерки при 

възникване на 

епидемични 

огнища 

2.7.1. Извършване 

на 

епидемиологични 

проучвания 

Ограничаване на 

заболяемостта от 

ОЗБ 

Регионална здравна 

инспекция – Русе; 

Здравни медиатори 

 

2015 - 2017 От бюджета на 

институциите 

 

Регионална 

здравна 

инспекция; 

Община Русе 

Брой 

епидемиологични 

проучвания. 

  
2.7.2. Провеждане 

на здравно-

образователни 

лекции и беседи 

сред деца и ученици 

Община Русе 

Сдружение 

„Обществена 

коалиция за здраве“ 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2015 - 2017 4 000 лв. от 

общински 

бюджет и 

средства от 

бюджета на 

РЗИ 

Община Русе 

НПО 

Регионална 

здравна 

инспекция  

Брой обхванати 

лица. 

Брой раздадени 

предпазни средства 

и информационни 

материали. 

 2.8. Повишаване 

на 

имунизационният 

обхват със 

задължителни 

имунизации и 

реимунизации, 

съгласно 

Имунизационният 

календар на 

РБългария 

2.8.1. Извършване 

на проверки в 

лечебните заведения 

за болнична помощ 

с родилни 

отделения (РО)  във 

връзка с по-

нататъшно 

проследяване на 

новородените деца 

до записването им 

към ОПЛ, с цел по-

пълно обхващане на 

детските 

контингенти със 

задължителни 

имунизации и 

реимунизации 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 

2015 - 2017 От бюджета на 

РЗИ 

 

Регионална 

здравна 

инспекция 

 

Брой извършени 

проверки в РО. 

Брой обхванати  

лица. 

  2.8.2. Провеждане 

на задължителни 

Община Русе – 

здравни медиатори 

2015 - 2017 От бюджета на 

Община Русе 

Община Русе 

Регионална 

Брой извършени 

имунизации/реимун
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имунизации на деца  

без избран личен 

лекар в 

Имунизационният 

кабинет на РЗИ - 

Русе 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 и Регионална 

здравна 

инспекция 

здравна 

инспекция 

изации. 

  2.8.3. Провеждане 

на срещи  (беседи, 

лекции) със 

здравните 

медиатори във 

връзка с 

повишаване на 

здравната култура 

на ромската 

общност по 

отношение на 

начините за 

предпазване от най-

разпространените 

инфекциозни 

заболявания, за 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар 

Община Русе – 

здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2015 - 2017 От бюджета на 

Община Русе 

 и Регионална 

здравна 

инспекция 

Община Русе 

Регионална 

здравна 

инспекция 

Брой проведени 

срещи за 

ограничаване на 

заболяемостта от 

ОЗБ и поддържане 

на висок 

имунизационен 

обхват. 

3. Повишаване 

качеството на 

здравните услуги от 

доболничната 

помощ за 

представителите на 

ромската общност 

3.1. Предоставяне 

на възможност на 

представителите 

на ромската 

общност за 

облекчен достъп 

до 

висококачествени 

здравни услуги в 

доболничната и 

специализираната  

помощ 

3.1.1.Обучение на 

лекари от 

доболничната и 

спешната помощ  за 

работа в ромската 

общност и със 

социално-уязвимите 

групи. Кампании за 

разясняване на 

рисковете от 

ранните раждания, 

аборти и 

необходимостта от 

Община Русе 

Сдружение на 

ОПЛ – Русе 

МЦ Медика Русе 

ООД  

Сдружение Център 

Динамика,   

Сдружение 

Еквилибриум 

Сдружение БРТИМ 

2015 - 2017 Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

 

Брой обучени лица 

от доболничната и 

спешната помощ  

Брой обхванати 

лица в кампании. 

Брой обхванати 

нерегистрирани при 

ОПЛ лица от 

ромски произход и 

другите, живеещи в 

сходно на тяхното 

положение, имащи 

осигурителни права.  
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контрацепция  сред 

ромката общност. 

Изготвяне на списък 

на 

нерегистрираните 

при ОПЛ лица от 

ромски произход и 

другите, живеещи в 

сходно на тяхното 

положение, имащи 

осигурителни права. 

Изготвяне на списък 

на ромите без 

здравно-

осигурителни права. 

 

 3.2. Улесняване на 

достъпа на 

ромската общност 

до здравни услуги 

и превенция на  

заболяванията 

3.2.1. Изграждане и 

функциониране на 

приемна за 

медицински грижи, 

изнесени в 

общността /кв. 

„Тракция“/ 

Община Русе 

Сдружение на ОПЛ 

Русе 

 

2015 - 2017 Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

 

Функционираща 

приемна. 

Брой обхванати 

лица. 

4. Създаване на 

условия за 

отглеждане и 

възпитаване на 

децата от ромската 

общност в яслена 

възраст 

4.1. Изграждане на 

съвременна 

материална база, 

отговаряща на 

европейските 

изисквания за 

отглеждане и 

възпитаване на 

децата в ранна 

детска възраст и 

функциониране на 

2 яслени групи 

4.1.1.Разкриване на 

2 яслени групи в 

сградата на ДМСГД 

Община Русе 2015 - 2017 217 682,15 лв. 

Проектно 

предложение 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

 

Брой разкрити 

яслени групи; 

Брой обхванати 

деца на възраст от 

10 м. до 3 г.; 

 

 

Таблица 6.  ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване на 

жилищните 

условия, 

включително и на 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура   

1.1.Подобряване 

на жилищните 

условия в 

кварталите с 

ромско население 

1.1.1. Общински 

план за развитие и 

програма за 

подобряване на 

жилищните условия 

в квартали с 

компактно ромско 

население     

Община Русе 

 

2015 – 2017 В рамките на 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Други 

програми и 

проекти 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Други програми 

и проекти 

Общински план 

Общинска програма. 

  1.1.2. Оценка на 

нуждите от 

подобряване 

състоянието на 

кварталите с ромско 

население по 

отношение на  

инженерната 

инфраструктура     

НПО компетентни 

по посочената сфера 

Община Русе 

МРРБ 

2015 – 2017 Общински 

бюджет  

Проектно 

финансиране 

Общински 

бюджет  

Проектно 

финансиране  

Фактически 

резултати от 

оценката на нуждите.  

 

  1.1.3.  

Благоустрояване на 

алейни мрежи, 

зелени площи и 

детски площадки 

Община Русе 

МРРБ 

Донори 

Частни инвеститори 

2015 – 2017 Общински 

бюджет 

ОПРР 

Донори 

ПЧП 

Европейски 

средства 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Донори 

ПЧП 

Европейски 

средства 

Брой новопостроени  

детски площадки, 

атракциони и площ 

благоустроени зони. 

Съобразяване с 

потребностите на 

деца с увреждания. 

  1.1.4.  Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура, 

асфалтиране на 

улици, изграждане 

на тротоари, 

реконструиране на 

Ви К мрежи 

Община Русе 

 

2015 – 2017 Общински 

бюджет 

ОПРР 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Благоустроени улици 

и тротоари – км. 

  1.1.5. Изграждане на 

социално жилище в 

ж. к. „Родина – 3” за 

настаняване лица от 

малцинствени групи 

Община Русе 

 

2015 – 2017 Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие“ 

Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие“ 

Брой изградени 

социални жилища. 
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от населението и 

изграждане на 

социални жилища в 

ж. к. „Родина – 3” за 

настаняване на 

социално-слаби 

лица, които не 

могат да се ползват 

от условията на 

жилищно 

настаняване на 

Община Русе. 

 

 

 

Таблица 7.  ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ И  СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 
 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1. Повишаване на 

конкуренността 

на ромите на 

пазара на труда  

1. 1.Повишаване 

на пригодността за 

заетост и 

квалификацията 

на безработни 

роми 

1.1.1.Разработване 

на проекти 

включени в 

програми за 

квалификация и 

трудова заетост по 

програми, сезонна 

заетост и др. 

Община Русе,  

ДБТ Русе 

НПО 

2015 – 2017 ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти и 

общински 

бюджет 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти и 

общински 

бюджет 

Брой разработени 

проекти. 

 1.2. Организиране 

на обучителни 

курсове на 

безработни лица. 

1.2.1.Обучаване на 

младежи в 

професионални 

умения чрез 

стажуване 

Община Русе,  

ДБТ Русе 

НПО 

Работодатели 

2015 – 2017 ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти; 

 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти; 

финансов план 

на ДБТ 

Брой обучени младежи. 

  1.2.2.Стимулиране 

на икономическата 

инициатива сред 

хората от 

малцинствата за 

развиване на бизнес 

и производство 

Община Русе,  

ДБТ Русе 

НПО 

Работодатели 

2015 – 2017 ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой включени лица и 

самонаети лица. 
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2. Подобряване на 

достъпа на ромите 

до пазара на труда 

2.1. Ранно 

кариерно 

ориентиране и 

консултиране на 

ромски деца и 

младежи 

2.1.1. Разширяване 

на дейността на 

Център за оценка на 

потенциалните 

възможности към 

Сдружение БРТИМ 

Сдружение БРТИМ 2015 – 2017 Собствени 

средства 

Собствени 

средства 

Брой проведени 

консултации за оценка 

на потенциалните 

възможности. 

3. Насърчаване на 

социалния и 

граждански 

диалог в подкрепа 

на трудовата 

реализация на 

ромите  

3.1. Подкрепа и 

провеждане на 

инициативи и 

кампании с 

ромски 

организации на 

местно ниво 

3.1.1. Срещи, 

кръгли маси, 

семинари, дискусии, 

приемни на ДБТ и 

инициативи 

“Отворени врати” и 

др. 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2015 – 2017 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ  

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой инициативи. 

4. Насърчаване на 

предприемачество

то, стартиране и 

управление на 

собствен бизнес 

 

4.1. Осигуряване 

на достъп на 

ромите до пазара 

на труда и до 

различни 

инструменти и 

инициативи за 

самостоятелна 

заетост   

4.1.1. Повишаване 

на 

предприемаческата 

култура на ромите 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2015 – 2017 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ  

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой насочени за 

консултиране. 

  4.1.2 Подкрепа за 

започване на 

собствен бизнес 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2015 – 2017 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ  

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой насочени за 

консултиране. 

  4.1.3. Развитие на 

традиционни 

ромски занаяти 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2015 – 2017 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ  

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой насочени за 

консултиране. 

5. Осигуряване на 

заетост на ромите, 

търсещи работа 

лица 

5.1. Осигуряване 

на достъп на 

ромите до пазара 

на труда 

5.1.1. Осигуряване 

на  заетостта чрез 

програми и мерки 

по реда на ЗНЗ в 

рамките на 

финансовия план на 

ДБТ 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2015 – 2017 Финансовия 

план на ДБТ  

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ  

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой постъпили на 

работа. 

  5.1.2. Осигуряване 

заетост на 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

2015 – 2017 Финансовия 

план на ДБТ 

Финансовия 

план на ДБТ  

Брой постъпили на 

работа. 
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първичния трудов 

пазар 

НПО ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

6.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 

6.1. Подобряване 

на структурата и 

начина на 

предоставяне на 

социалните 

услуги, 

осигуряване на 

максимална 

достъпност и по-

голям обхват и 

създаване на 

принципи и нов 

модел на 

предоставяне на 

интегрирана 

грижа за социално 

включване на 

рискови семейства 

6.1.1. Формиране и 

развитие на 

родителски умения 

Семейно 

консултиране и 

подкрепа 

.3дравна 

консултация за деца 

Услуги за деца от 3 

– 7 г. и техните 

родители 

 

Община Русе, 

новоизградена 

детска градина в кв. 

“Чародейка”,  

 

2015-2017 

 

240 000 лв. по 

Проект 

„СВЕТИЛНИК

”, финансиран 

от 

Световна 

банка,  

Европейски 

социален фонд 

Проект 

„СВЕТИЛНИК”, 

финансиран от 

Световна банка,  

Европейски 

социален фонд 

Брой потребители на 

услугите. Качество и 

ефективност на 

социалните услуги; 

достъпност и 

недискриминиране; 

повишаване на 

качеството на живот на 

представителите на 

общността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.  ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране  

     Средства  Източник Индикатори 
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1. Повишаване 

гаранциите за 

ефективна защита 

на правата на 

българските 

граждани в 

уязвимо социално 

положение, 

независимо от 

различния 

етнически 

произход 

1.1.Подготовка на 

специалисти за 

работа в 

мултиетническа 

среда  

1.1.1 Обучение на: 

 полицейските 

служители по 

правата на човека и 

проблемите на 

малцинствата, 

съобразяване с 

традиции, правила 

на ромските 

общности 

  социални 

работници от 

дирекциите 

«Социално 

подпомагане» за 

работа в 

мултиетническа 

среда 

ОД МВР 

ДСП 

НПО 

2015-2017  ОП РЧР,  

други донорски 

програми и 

проекти 

ОП РЧР,  други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой  служители, 

обучени да работят в 

мултиетническа среда.  

Устойчивост на 

образователната 

подготовка; повишаване 

на нивото на етническа 

компетентност; 

застъпничество в случаи 

на дискриминиране. 

 1.2. Разширяване и 

подобряване на 

услугите за 

социална 

реинтеграция  на 

млади 

правонарушители 

и превенция на 

проявите на деца и 

младежи с 

отклоняващо се 

поведение 

1.2.1. Разширяване 

на дейността на 

Център за 

възстановително 

правосъдие за деца 

към Сдружение 

БРТИМ 

Сдружение БРТИМ 2015-2017 Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

Брой деца, обхванати от 

програми на Центъра. 

Брой професионалисти, 

обхванати от програми 

на Центъра. 

2. Подобряване на 

механизмите за 

сътрудничество, 

диалог и 

консултации 

между публичния 

сектор,  ромите и 

гражданските 

организации, 

работещи за 

интеграция на 

ромите 

2.1.Привличане на 

НПО в подкрепа  

интегрирането на 

ромите в 

обществения 

живот 

 

 

2.1.1. Организиране 

на работни срещи и 

кръгли маси по 

проблемите на 

ромските общности 

Община Русе 

НПО 

2015-2017 Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

донорски 

програми и 

проекти 

Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой проведени работни 

срещи и кръгли маси.  

Обхват на темите и 

целева ориентация на 

работните срещи и 

кръглите маси; 

публичност и обществен 

ефект. 
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 2.1.2. Засилено 

ромско участие на 

местно ниво, чрез 

създадения 

Обществени 

консултативни 

съвети по ромските 

въпроси към 

Община Русе 

Община Русе; 

Сдружение БРТИМ 

2015-2017   Брой проведени 

заседания на ОКС по 

ромските въпроси. 

3.Засилване на 

работа със 

семействата от 

ромски произход 

и от друго 

живеещо при 

подобни условия  

население при 

съблюдаване на 

правните 

механизми и 

работа със 

семействата за 

осъзнаване на 

родителските 

задължения, за 

разбиране и 

спазване правата 

на децата 

3.1. Повишаване 

информираността 

на семействата от 

ромски произход 

за предоставяните 

социални услуги в 

общността. 

5.2. Превенция и 

преследване без 

компромис на 

престъпления по 

чл.151 от НК 

/полови контакти с 

лица под 14 г./  

3.1.1.Организиране 

и провеждане на 

информационни 

кампании 

Община Русе 

НПО 

ДСП 

 

 

 

 

 

Община Русе; ОД 

на МВР, 

Прокуратура 

2015-2017 Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

донорски 

програми и 

проекти 

Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой реализирани 

кампании. 

 

 

 

 

 

 

Брой осъдителни 

процедури. 

 

 

5.Засилване 

работата в 

общността, 

особено с деца и 

младежи, с цел 

формиране на 

социални умения 

за избягване на 

рискове, 

създаване на 

условия за 

развиващи  

5.1. Намаляване 

на 

противообществен

ите прояви, 

извършени от 

деца и младежи от 

ромски произход. 

Разширяване и 

подобряване на 

услугите за 

социална 

реинтеграция  на 

млади 

5.1.1. Провеждане 

на обучителни 

сесии и тренинги  в 

училищата 

5.1.2. Провеждане 

на открити 

информационни дни 

на МКБППМН 

5.1.3.Изнасяне на 

беседи пред 

учениците, 

преподавателите и 

родителите от 

Община Русе 

РИО на МОМН 

МКБППМН 

ОД МВР 

ОЗД 

НПО 

2015-2017 Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

донорски 

програми и 

проекти 

Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой реализирани 

обучителни сесии и 

тренинги.  

 Брой обхванати 

ученици. 

Относителен дял на 

противообществените 

прояви на МНП от 

ромската етническа 

общност; принос на 

обучителните тренинги 

и социалните услуги за 

усвояване на социални 
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капацитета 

дейности и 

увеличаване на 

възможностите за 

социализация 

 

правонарушители 

и превенция на 

деца с 

отклоняващо се 

поведение 

 

 
 

ИДПС по 

националната 

програма “Работа на 

полицията в 

училищата” 

5.1.4. Провеждане 

на съвместни 

проверки с 

представители от 

различни 

институции, НПО, 

ромски лидери и др. 

за безопасност на 

населението 

5.1.5. Консултиране 

и насочване към 

услуги в общността 

на деца с 

поведенчески 

проблеми и техните 

родители      

умения и повишаване на 

социалната 

компетентност на децата 

и младежите от 

ромската етническа 

общност. 

Брой извършени 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

Брой консултирани  

деца и родители. 

 

 

Таблица 9.  ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 

 
 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Изграждане на 

устойчиви модели 

за  културна  

интеграция на 

ромите и 

маргинализиранит

е групи 

1.1. Прилагане на 

мерки за активно 

взаимодействие с 

ромските 

общности 

  

1.1.1. Провеждане 

на серия от кръгли 

маси с участието на 

читалищата и други 

неправителствени 

организации с 

основен фокус 

интеграция на 

ромите и 

превръщането на 

читалищата в 

модерни центрове 

за взаимодействие с  

Община Русе 

РЕКИЦ 

НПО 

2015 – 2017 1 500 лв. Общински бюджет Брой участници и 

медийно отразяване; 

набелязани дейности и 

мерки. 

Брой кръгли маси с 

целева ориентация в 

социално-

интеграционен и 

мултикултурен аспект. 



 55 

малцинствените 

етнически групи 

 1.2. Създаване на 

условия за равен 

достъп на 

ромската общност 

до социалния и 

културен живот на 

общината 

1.2.1. Подкрепа на 

проекти чрез 

Програмата за 

подкрепа на 

проекти в областта 

на изкуството и 

културата на 

Община Русе за 

реализация на 

проекти, насочени 

към културната 

интеграция на 

ромите 

Община Русе 

РЕКИЦ 

 

2015 – 2017 18 000 лв. 

ежегодно 

Общински бюджет 

  

 

Брой подкрепени 

проекти и краен брой 

бенефициенти. 

  1.2.2. Предоставяне 

на възможности за 

равен достъп до 

културен продукт 

чрез културния 

календар на 

Общината и 

развитие на 

специализирани 

социокултурни 

практики, целящи 

приобщаване на 

ромското население 

към културния 

живот на общността  

Община Русе 

РЕКИЦ – Русе 

Читалища  

2015-2017 20 00 лв. за 

целия период 

Общински бюджет 

и проекти 

Оперативни 

програми 

Брой събития. 

  1.2.3. Целенасочена 

работа с ромското 

население по 

Програма 

„Глобални 

библиотеки” чрез 

организиране на 

специфични форми 

на взаимодействие – 

образователни 

инициативи, 

курсове, 

информационни 

Община Русе  

РЕКИЦ 

Читалища 

2015-2017 10 000 лв. за 

целия период 

Делегирани 

бюджети, 

Собствени 

приходи на 

читалищата 

 

Брой образователни 

форми. 
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кампании и пр. 

2. Съхраняване, 

развитие и 

популяризиране   

на специфичната 

култура на 

ромската общност 

като част от  

българската 

национална 

култура  

2.1 Създаване на 

условия за 

развитие на 

традиционната 

ромска култура 

2.1.1. Създаване на 

специализирани 

читалищни форми                 

(кръжоци, клубове 

по интереси, 

любителски 

формации и др.) за 

развитие и 

насърчаване на 

ромското 

творчество  

РЕКИЦ  

Читалища  

2015 - 2017 36 000 лв. за 

целия период  

Делегирани 

бюджети 

Проекти по 

оперативни 

програми и др. 

Брой любителски 

формации и клубни 

форми. 

  2.1.2.Организиране 

и провеждане на 

концерти, творчески 

срещи и прояви с 

участието на 

изтъкнати творци от 

етносите 

Община Русе 

Читалища 

2015 – 2017 12 000 лв. за 

целия период 

Общински и 

читалищен бюджет 

Проекти по 

оперативни 

програми и др. 

Брой проведени 

събития и брой на 

включени участници. 

 2.2. Създаване на 

условия за 

общностно 

развитие, местни 

инициативи, 

обучения и 

кампании сред 

ромската общност, 

насочени към 

укрепване на 

културната 

идентичност и 

интеграция 

2.2.1. Организиране 

на  инициативи, 

обучения и 

кампании сред 

ромската общност, 

насочени към 

укрепване на 

културната 

идентичност и 

интеграция 

Община Русе  

Сдружение БРТИМ 

 

2015 – 2017 Проектно 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 
лв.  

 Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество. 

Брой проведени 

събития и брой на 

включени участници. 

  2.2.2. Активно 

популяризиране на 

ромските традиции 

и култура чрез 

печатните и 

електронни медии. 

Привличане на 

млади хора от 

ромската общност в 

журналистическата 

практика 

Община Русе 

Читалища  

Медии 

Ромски и др. 

организации 

2015 – 2017 20 000 лв. за 

целия период 

 

Община Русе 

Читалища 

 Проекти по 

оперативни 

програми и др. 

Брой публикации. 

Брой  практики. 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Изграждане на ефективно сътрудничество и партньорство между местните 

институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са 

гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и проактивни действия 

за реализиране на съвместни програми, допринасящи за процеса на интеграция на 

малцинствата. 

В резултат на изпълнение на Общински план за действие 2015-2017 г. към 

Областна  стратегия за интегриране на ромите в област Русе се очаква следният ефект и 

въздействие: 

 Засилване на политиките на социално включване в Община Русе; 

 Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните процеси на 

всички нива – общинско, областно и национално; 

 Съответствие с областната стратегия, националните и европейските приоритети 

в сферата на интегрирането на етнически групи; 

 Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на проблемите и 

потребностите от интегриране на етнически групи; 

  Стимулиране участието на ромската общност от Община Русе във всички сфери 

на социалния и икономическия живот.  

 

 

 VІ. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 Управлението на изпълнението на Плана за действие на Община Русе /2015-

2017/ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация (2013-2020) ще се осъществява от общинска 

администрация. 

 Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Обществения 

консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе (ОКСРВОР) чрез 

мониторинг  и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

 Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на 

информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Русе ще 

включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На 

база тези функции основните методи на мониторинга са: 

 Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в 

административен мониторингов доклад. Докладът се изготвя от сформирания 

общински оперативен екип, отговорен за планирането и отчитането на 

дейностите по Плана за действие на Община Русе /2015-2017/ в изпълнение на 

областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 

на ромите ситуация (2013-2020); 

 Докладът се представя за информация на ОКСРВОР; 

 Докладът се представя на Областния управител на Област Русе до 20 февруари 

на всяка календарна година. 
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 VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се 

организира и толерира включването на всички институции, официално представени 

ромски организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от 

ромското население, както и неправителствения сектор, ангажиран с проблематиката на 

ромското включване. 

 Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на 

всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски 

програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на 

територията на Община Русе за увеличаване на просперитета и икономическото 

благоденствие на хората от общината.   

 

 Забележка: Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация 

и допълване с данни. 

 

 

 

 

           

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

             (засл. проф. В. Пенчев) 
 


