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ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА 

ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 

2018 – 2020 

 

 

Приоритетни области на действие са: 

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ 

ПРИРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

ПРИОРИТЕТ VІ: КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

 

 

 



2 /16 

 

Приоритет І: Образование 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Повишаване на 

обхвата на ромски 

деца в 

предучилищното 

образование 

1.1  Повишаване  

броя на ромските 

деца записани в ДГ  

1.1.1. Ремонт и 

подобряване 

техническото 

оборудване на 

съществуващите 

детски градини в гр. 

Елена и селата Майско, 

Константин и Детска 

ясла гр. Елена 

ДГ 

Детска ясла 

Община Елена 

2018 -2020  За 2018 г. 

17 300 

Община Елена 

 

Брой 

ремонтирани 

детски градини 

и детска ясла 

  

 

  1.1.2. Работа с ромски 

семейства за 

повишаване на 

мотивацията за 

записване на децата в 

 детските градини 

НПО 

Община Елена 

2018 -2020   Средства  от 

ЕС  Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие” 

 Брой 

достигнати 

семейства 

  1.1.3.Осигуряване на 

учебни помагала  за 

социално слабите 

ученици  

ОУ „ Отец 

Паисий” с 

Майско 

2018 - 2020 700 лв.  От бюджета на  

ОУ „ Отец 

Паисий” с 

Майско 

 Брой ученици 

на които са 

раздадени 

учебници и 

посещават 



3 /16 

 

училище 

2. Превенция на 

отпадане от училище 

на ромските ученици 

  

2. 1. Осигуряване 

на обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

 

2.2  Формиране на 

извънкласни форми 

за занимания по 

интереси свързани 

със съхраняване на 

етническата 

идентичности и 

популяризиране на 

традиционни танци, 

занаяти и обичаи. 

2.1.1. Осигуряване на 

редовна посещаемост и 

задържане в училищата 

чрез изготвяне на 

индивидуални 

програми за децата, 

застрашени от 

отпадане; 

 

 

 

2.2.1.Участие в 

създадените  СИП 

„Фолклор на етносите” 

и/ или традиционните 

занаяти към – училище.  

ДГ 

Училища 

НПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не  са 

необходими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

 

 

 

Средства от 

училищния 

бюджет 

Брой  

изготвени 

програми и 

обхванати лица 

 

 

 

 

Брой 

задържани/ 

върнати/ 

отпаднали 

ученици 

  2.2.2.Подобряване на 

училищната база в СУ 

„Ив. Момчилов“ град 

Елена, ОУ „Отец 

Паисий“ Константин“,  

ОУ „Отец Паисий“ с. 

Община Елена 2018-2020 За 2018 г. 

19 900 

 

 

Общински 

бюджет – 

целева 

субсидия 

 

Брой 

подобрени 

училища 
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Майско 2 251 686 Средства от ЕС 

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. 

 

МОН 

Община Елена 

 

2018 - 2020  МОН 

 

 ОП РЧР 

 

 Брой обучени 

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 или 

обществени съвети 

ДГ 

Училища  

Община Елена 

НПО 

2018 - 2020 Не са 

необходими 

- 

 

 

Брой родители 

участвали в 

УН/ОС 

5.Усъвършенстване 

на образователните 

условия за 

качествено 

образование на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

 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 

МОН 

НПО 

Община Елена 

 

2018 - 2020 МОН 

НПО 

 Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

преминали 

обучение 
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ПРИОРИТЕТ ІІ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване на 

здравната  култура 

и достъпа до 

здравеопазване 

1.1. Включване на  

медиатори между 

общността и 

здравните 

1.1.1.Активно 

съдействие от 

страна на  

медиаторите в 

МТСП 

Лични лекари 

2018 – 2020 

 

  Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

Брой обхванати 

бременни 

 Брой лица обхванати с 

дейности по кампании, 

образователна среда.  

 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 

клуб на етносите и/или 

традиционните занаяти 

към – читалище, 

училище 

МОН 

НПО 

Читалище 

ОДК 

Училища  

Община Елена 

 

2018 - 2020  НПО 

Европейски 

фондове и 

програми  

Брой лица 

участници в 

дейностите 

Брой дейности 

и занимания 
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работници; 

 

усилията на личния 

лекар за обхващане 

на бременните  

 

 

 

 

1.1.2 Консултиране 

семейства от 

уязвими групи.  

 

Община Елена 

НПО  

 Здравни 

медиатори 

Медиатори по 

Проект „Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

МТСП 

Лични лекари 

Община Елена 

НПО  

Медиатори по 

Проект „Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

Здравни 

медиатори 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

развитие”  

 

 

 

 

 

Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

 

обучения и др. 

  

 

 

 

 

Брой консултирани 

лица 

  1.1.3. Провеждане 

на беседи с 

подрастващи и 

млади хора и 

техните родители за 

МТСП 

Община Елена 

НПО  

2018 -2020    Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

Брой обхванати млади 

хора и техните 

родители 
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начините за 

предпазване от 

нежелана и ранна 

бременност. 

Лични лекари 

РЗИ 

Здравни 

медиатори 

Медиатори по 

Проект „Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

развитие”  

 

 2. Подобряване на 

здравната помощ за 

новородените и 

децата в 

предучилищна 

възраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1. Ранна 

интервенция на 

уврежданията при 

бебета и деца до 3 г. 

 

 

2.2. Здравна 

консултация на 

бебета и деца 

 

 

 

 

2.1.1. Създаване на 

център за ранна 

интервенция. 

2.1.2. Мобилна 

услуга по домовете 

на семейства с дете 

с увреждане. 

 

2.2.1. Редовно 

наблюдение на 

здравното, 

физическото и 

психомоторното 

развитие на бебета и 

децата до 7 год. 

 

 МТСП 

Община Елена 

МТСП 

Община Елена  

 

 

МТСП 

Община Елена 

 

 

 

2018-2020 

 

2018-2020 

 

 

2018–2020 

 

 

 

 

 

  Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

 

 

 

Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

 

Създаден център 

 

 

 

 

 

 

 

Брой деца  
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3. Развиване на 

медиаторството и 

на различни форми 

на работа за и в 

общността. 

 

3.1. Подпомагане 

процеса  на 

интеграция. 

 

 

3.1.1. Назначаване и 

обучение на 

медиатори 

 

МТСП 

Община Елена 

 

 

2018-2020 

 

Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие”  

4. Повишаване на 

здравните знания и 

информираността 

на ромското 

население 

4.1.Обучението на 

ромското население 

за предпазване от 

най-честите 

заболявания 

4.1.1. Провеждане 

разяснителни 

кампании за 

значението 

профилактичните 

прегледи след 

ромското население 

и ваксинирането със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар.  

МТСП 

Лични лекари 

НПО  

РЗИ 

Община Елена 

 

2018-2020  Средства по 

Проект 

„Услуги за 

ранно детско 

развитие”   

Брой обхванати лица 

   4.1.2. Периодично 

провеждане на 

беседи от здравни 

специалисти и 

медиатори за 

вредата от най-

рисковите фактори, 

тютюнопушене, 

злоупотреба с 

МЗ 

РЗИ 

НПО 

Община 

Здравни 

2018 - 2020            Брой беседи 
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алкохол, 

нездравословно 

хранене и за 

предимствата на 

здравословния 

начин на живот. 

медиатори 

 

  ПРИОРИТЕТ ІІІ – ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Изграждане, 

реконструкция, 

рехабилитация 

на обекти от 

социалната 

инфраструктура 

за целите на 

образованието, 

културата и 

спорта. 

 1.1. Подобряване на 

ифраструктурата за 

целите на 

образованието, 

културата и спорта. 

1.1.1.Подобряване на 

училищната база в ОУ 

„Отец Паисий“ 

Константин“,  ОУ 

„Отец Паисий“ с. 

Майско 

1.1.2 Подобряване на 

училищната база в СУ 

„Ив. Момчилов“ град 

Елена 

Община Елена 2018-2020 За 2018 г. 

19 900 

 

 

 

Общински 

бюджет – 

целева 

субсидия 

 

Средства 

от ЕС 

Брой подобрени 

училища 
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Приоритет ІV - Заетост 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1.Осигуряване на 

достъп на ромите 

до пазара на 

труда и до 

различни 

инструменти и 

инициативи за 

самостоятелна 

заетост.   

1.1.Повишаване  

квалификацията 

на безработни 

роми 

 

 

 

 

1.2. Осигуряване 

на заетост на 

ромите, търсещи 

1.1.1. Разработване 

на проекти включени 

в програми за 

квалификация и 

трудова заетост по 

програми, сезонна 

заетост и др. 

  

 

1.2.1. Насърчаване 

на заетостта чрез 

програми и мерки по 

МТСП,АЗ,МОН, БТ 

- Елена  в 

сътрудничество с 

общината  

 

 

 

 

БТ – Елена в 

сътрудничество с 

община Елена 

2018 –2020 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

Съгласно 

утвърдени 

финансови 

параметри по 

ОП РЧР, 

НПДЗ и 

други 

програми и 

проекти 

 

Съгласно 

утвърдените 

финансови 

параметри по 

Републикански 

бюджет, ОП 

РЧР и други 

донорски  

програми и 

проекти 

 

 

 

Републикански 

бюджет, ОП 

РЧР и други 

Брой лица завършили 

обучителни курсове 

 

 

 

 

 

 

Брой лица с осигурена 
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работа 

 

реда на ЗНЗ и др. 

 

 

1.2.2. Приоритетна 

ос с младежите от 

ромски произход 

 

 

 

БТ – Елена в 

сътрудничество с 

община Елена 

 

2018-2020 

НПДЗ, ОП 

РЧР и др. 

програми. 

Съгласно 

утвърдените 

финансови 

параметри по 

НПДЗ, ОП 

РЧР и др. 

програми и 

проекти. 

донорски 

програми и 

проекти 

 

Републикански 

бюджет, ОП 

РЧР и други 

донорски 

програми и 

проекти 

заетост 

 

 

Брой лица с осигурена 

заетост 

2. Насърчаване 

на заетостта чрез 

провеждане на 

обучение на 

безработни лица 

за ключови 

компетентности 

2.1.Повишаване 

възможностите за 

заетост сред 

младежи, лица над 

50г, неактивни 

лица,безработни с 

ниско 

образование вкл. 

от ромски 

произход и 

нискообразовани. 

 

 2.1.1. Обучения по 

ключови 

компетентности 

 МТСП, АЗ, ДБТ, 

Община 

 

2018-2020 Съгласно 

утвърдените 

финансови 

параметри по 

НПДЗ, ОП 

„РЧР” и др. 

програми и 

проекти  

 

 НПДЗ Брой лица завършили 

курсове по ключови 

компетентности - 

безработни лица от 

рисковите групи. 
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Приоритет V – Върховенство на закона и недискриминация  

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1.Подобряване на 

ефективността на 

работа на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда при 

спазване на 

стандартите по 

правата на човека 

1.1.Повишаване на 

квалификацията  

за ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда 

1.1.1.Информационни 

беседи между 

служители на РУМВР и 

представители на 

общността за намиране 

на допирни точки и 

установяване на диалог. 

Община Елена и 

РУМВР - Елена 

2018 -2020 Не са 

необходими 

- Брой  полицейски 

служители обучени да 

работят в мултиетническа 

среда  

Брой беседи в ромските 

квартали 

  1.1.2. Обучение по 

права на човека и права 

на детето в училище; 

 

Училища  

2018 - 2020 Не са 

необходими 

- Брой обучени лица 

Брой проведени обучения 
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VІ. Култура и медии 

  1.1.3. Подпомагане на 

дейността на 

Общинската комисия за 

борба с 

противообществените 

прояви на малолетни и 

непълнолетни деца  

чрез включване на 

представители и от 

общността или НПО в 

комисията; 

МКБППМН към  

община Елена 

 РУМВР  - Елена 

 и представители 

на общността. 

2018 - 2020 Не са 

необходими 

- Брой обхванати лица и 

разрешени случай. 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

 1.1.Да се 

постигне 

развитие и 

опазване на 

1.1.1 Да се създадат 

кръжоци по интереси 

в читалището за 

етническото 

МОН 

НПО 

Представители 

2018-2020   Със средства на 

училища, 

читалища 

Брой създадени групи и 

кръжоци 
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малцинствените 

общности; 

 

културната 

идентичност на 

ромите 

население на общността 

Читалища  

  1.1.2.  Ежегодно 

участие в 

Национален детски 

ромски фестивал 

„Отворено сърце“ в 

град Велико Търново. 

 

 

 

1.1.3. Трети фестивал 

на модерното 

изкуство „Пъстър 

балкански свят“ 

Елена 2018 

НПО 

Читалище 

ДГ 

Училища 

МКБППМН 

Община  

 

Община Елен 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

За 2018 г. 

200 

 

 

 

 

 

 

За 2018 г.    

2400 лв. 

Общински 

бюджет 

ОУ „Отец 

Паисий“ с. 

Майско 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Брой участвали деца 

 

 

 

 

 

 

Брой участвали 
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Очаквани резултати: 

Усилията на Община Елена  са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, 

представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. 

 

В края на периода на плана за действие очакваме: 

 

 Повишено качеството на образование на децата от ромския етнос; 

 Намаляване на  отпадналите от училище ученици; 

 Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците; 

 Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора; 

 Получена професионална квалификация; 

 Намалена безработицата сред малцинствата; 

 Повишена здравна култура на хората от ромският етнос; 

 Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в районите с компактно ромска население; 

 Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

 Повишена осведоменост на целевите групи. 

 

 

 

Мониторинг на изпълнението 

 

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

въпроси /ОССЕИВ/ чрез мониторинг  и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.  
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Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация, да следи за постигането на измерими резултати от дейностите 

по изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и 

наблюдението: 

 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита в административен мониторингов доклад.  

 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  

 Докладът се предстaвя за одобрение пред ОССЕИВ.  

 В административния мониторингов доклад се включват предложения на НПО и представители на гражданския сектор и общността. 

 

 

Заключение 

 Икономическата криза, предизвикана от прехода, обрече ромите на убийствена бедност. Бедността е явление с много измерения и много 

лица. Бедност означава както липса на средства за задоволяване на основни потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на 

достоен и пълноценен живот, което се дължи на липсата на избор. 

Това слага отпечатък върху начина на мислене и поведение на тези хора, носи затруднения в индивидуалната адаптация, усещане за разпад, 

несигурност и маргинализация, поставяне под съмнение на съществуващата ценностна система.     

За изпълнението на „Плана за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики” от съществено значение е 

сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската 

общност.  

Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение.                 

Включването им във всеки етап от създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на всички нива обогатява процеса 

от гледна точка на интересите на общността и компетентността на експертите, работещи по въпросите на ромите. Това изисква насърчаване на 

участието в администрацията на представители на ромската общност и гарантира реалното участие на ромите във всички приоритетни области на 

настоящата програма. 

 

 

 


