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                      ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРУШАРИ  В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО      

                                СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 
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  ПРИОРИТЕТ 1 – ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Повишаване 
качеството на 
образование на 
децата и 
учениците от 
етническите 

1.1 Подпомагане на 
деца, чийто майчин 
или семеен език не 
е български 

1.1.1.Осигуряване на 
учебни помагала и 
учебници за социално 
слабите ученици след 
7 клас 

СОУ, ОУ  
Община 
Крушари 

2013-2014г. 1 000лв Община 
Крушари 
 

 Брой ученици на 
които са 
раздадени 
учебници и 
посещават 
училище 
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малцинства 

  1.1.2.Обучение на 
учители  за работа в 
мултикултурна среда 

 ЦДГ, СОУ, ОУ  
Община 
Крушари 

2013-2014г. 1 000лв Общински 
бюджет, 
Училищни 
бюджети 

Брой обучени 
учители 
предучилищна и 
начална 
педагогика 

  1.1.3.Ограмотяване на 
младежи роми 

ОУ, СОУ  
Община  
Крушари 

2013-2014г. 5 000 лв. Европейски 
програми и 
фондове 

Брой завършили 

2. Превенция на 
отпадане от 
училище на 
ромските 
ученици 
  
 
 
 

2.1. Осигуряване на 
обективни и 
надеждни 
инструменти в 
системата на 
предучилищното и 
училищното 
образование  

2.1.2.Осигуряване на 
редовна посещаемост 
и задържане в 
училищата чрез 
предоставяне  на 
допълнителни 
индивидуални 
консултации за 
ученици, застрашени 
от отпадане 

СОУ, ОУ  
Община 
Крушари 

2013-2014г. Не се 
изискват 

СОУ, ОУ  
Община 
Крушари 

Брой  преминали 
ученици през 
допълнителни 
индивидуални 
консултации 

 2.2. Подпомагане на 
децата от социално 
слаби семейства 
преди началото на 
учебната година 
(дрехи, обувки, 
ученически пособия) 

2.2.2. Осигуряване на 
вещи и помагала от 
първа необходимомост 
при стартирането на 
учебната година чрез 
провеждане на 
доброволчески акции 
сред населението 

Община 
крушари, СОУ, 
БЧК 

2013-2014г Не се 
изискват 

СОУ, ОУ  
Община 
Крушари 

Брой проведени 
благотворителни 
кампании; 
Брой крайни 
получатели на 
помощта; 



 2.2. Разкриване и 
функциониране  на 
извънкласни форми 
за занимания по 
интереси свързани 
със съхраняване на 
етническата 
идентичности и 
популяризиране на 
традиционни танци, 
занаяти и обичаи 

2.2.. Създаване на 
клуб на етносите и/или 
традиционните 
занаяти към читалища 
и  училища 
 

СОУ , ОУ, 
читалища  
Община 
Крушари 

2013-2014г. 1 000 лв Център за 
социална 
превенция 

Брой дейности и 
занимания  
Брой лица 
участници в 
дейностите и  
заниманията 

 

 2.3.Приобщаване на 
родителите роми 
към образователния 
процес 

Увеличаване на 
ангажимента на 
родителите и 
засилване на тяхното 
сътрудничество с 
училище и детската 
градина 

ЦДГ, СОУ, ОУ 
Общ. Крушари 

2013-2014г. Не се 
изискват 

ЦДГ, СОУ, ОУ  
Община 
Крушари 

Брой завършили 
деца 
Брой проведени 
съвместни срещи 

 

 

 

 ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времев

и 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатор

и 

1.Повишаване на 
здравната и 
екологична култура 

1 
 

Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 

Лични  лекари, 
училищно 
здравеопазване 

2013-
2014г. 

Не са 
необходими 

Община 
Крушари 

- Брой 
обхванати 
лица с 



ромското население дейности по 
подобряване 
на 
профилактика
та 

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

Лични лекари 
Регионална 
здравна 
инспекция. 
Училищно 
здравеопазване 
 

2013-
2014г. 

Не са 
необходими 

        

Община 

Крушари, 

РИОКОЗ 

Брой 
информирани 
родители и 
деца 

2.Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 
ромското 
население 

Разработване и 
прилагане на 
програми за 
превенция на СПИН 
и сексуално 
предавани 
инфекции; 

Провеждане беседи 
и разговори с 
родители и деца  за 
превенция на рак на 
маточната шийка 

 
Лични лекари 
Регионална 
здравна 
инспекция. 
Училищно 
здравеопазване 
 
 

2013-
2014г. 

Не са 
необходими 

        

Община 

Крушари, 

РИОКОЗ, 

Проектно 

финансира

не 

 
Брой 
обхванати 
деца  

 2.2 Разработване и 
прилагане на 
програми за 
превенция на 
различните 
заболявания./инфек
циозни,онкологични,
хронични 

Провеждане на 
ранна диагностика и 
изследвания  за 
превенция  на  
онкологични  и 
хронични 
заболявания. 

Лични лекари 
Регионална 
здравна 
инспекция. 
Училищно 
здравеопазване 
Община Крушари 

2013-
2014г. 

Не са 
необходими 

        

Община 

Крушари, 

РИОКОЗ 

Проектно 

финансира

не 

Брой 
обхванати 
родители и 
деца 

  Стимулиране 
създаването на 
извънкласни форми 
на здравно 

Лични лекари 
Община Крушари 
Училищно 
здравеопазване 

2013-
2014г. 

2 000 лв. Проектно 
финансира-
не, 
училищни 

Брой 
участвали 
ромски деца 



образование за 
ромските деца – 
клубове, спортни 
секции и др. 
 

бюджети, 
Център за 
социална 
превенция 
Проектно 
финансира
не 

 

  ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване 
на жилищните 
условия и 
изграждане на 
нова техническа 
и социална 
инфраструктура   

Подобряване на 
жилищните условия  

Подобряване 
състоянието на 
техническата 
инфраструктура, 
асфалтиране на улици, 
изграждане на 
тротоари, 
реконструиране на ВиК 

Община 
Крушари 

2012 - 2014 1 000 000лв
. 

Проектно 
финансира
не 

Брой хора с 
подобрена 
жизнена среда 
Благоустроени 
улици и 
тротоари Брой 
семейства 
включени в 
разделно 
сметосъбиране
, площ на 
премахнати 
нерегламентир
ани сметища, 
брой 
ангажирани в 
подобряване 
на жизнената 
среда лица. 

  



 ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1.Осигуряване на 
достъп на ромите 
до пазара на  
труда 

Разработване и 
реализиране на 
проекти за 
повишаване на 
квалификацията на 
безработни роми 

Разработване на 
проекти включени в 
програми за 
квалификация и 
трудова заетост по 
програми, сезонна 
заетост и др. 
  
 

Община Крушари, 
Дирекция „Бюро 
по труда” 

2013-2014 100  000 
лв. 

Републикански 
бюджет, ОП 
РЧР, 
други донорски 
програми и 
проекти и 
общински 
бюджет 

Брой 
включени в 
програми за 
квалификация 
и заетост; 

        

 

 

ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1.Подобряване на 
ефективността на 
работа на 

Повишаване на 
квалификацията  за 
ефективна дейност 

Обучение по права на 
човека и права на 
детето в училище; 

Община Крушари, 
ПУ, СОУ и ОУ, 
ОЗД, 

2013-
2014г. 

Не са 
необходими 

- Брой  обучени 
лица 
Брой 



полицейски 
служители в 
мултиетническа 
среда при 
спазване на 
стандартите по 
правата на човека 

на полицейски 
служители в 
мултиетническа 
среда 

проведени 
обучения 

  Активизиране на 
дейността на 
Общинската комисия 
за борба с 
противообществените 
прояви на малолетни 
и непълнолетни деца  
чрез включване на 
представители  

МКБППМН, 
Община 
Крушари,СОУ и 
ОУ, ОЗД 

2013 – 
2014г. 

Не са 
необходими 

- Брой 
обхванати 
лица и 
разрешени 
случаи 

        

 

 

 

 ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 
 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Постигане на 
устойчивост в 
резултатите на 
културната 
интеграция на 
ромите и 
маргинализираните 
групи 

Да се активизира 
социалното 
включване на 
ромската общност 
чрез прояви и 
инициативи, пряко 
кореспондиращи с 
културната 

Разработване на 
програма за културна 
и социална 
интеграция на 
общинско ниво 

Община Крушари 
Читалища 
 

2013-2014 1 000лв. Общински 
бюджет 

Брой 
проведени 
инициативи; 
Брой 
участници от 
уязвими групи; 



идентичност на 
ромите; 

2.Запазване и 
развитие на 
културната 
идентичност на 
малцинствените 
общности; 
 

Съхраняване на 
ромската 
традиция и 
култура 

Популяризиране на 
ромската култура чрез 
културните календари 
на читалищата от 
общината 

Община Крушари 
Читалища 
 

2013-2014 2 000лв. Общински 
бюджет 

 Проведени 
минимум две 
културни 
събития, 
свързани с 
ромската 
култура 

        

 

 

 



 


