
    ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРУШАРИ 

                 ЗА ПЕРИОДА  2021-2023г. 

 
       ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

 ОПЕРАТИВНА  ЦЕЛ: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и 

за образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми. 

 
 

 

    Цел 1: Повишаване на обхвата та децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване на дела на 

отпадналите и преждевременно напусналите училище 

 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

1.1. Повишаване обхвата на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст по 

механизма на обхват 

Текущ  ДГ с. Крушари; 

СУ“Хр. 

Смирненски; 

ОУ“В. Левски“; 

ОУ“О. Паисий“; 

община Крушари 

Не е 

необходим 

Брой деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищн

а и училищна 

възраст. 

350 деца и 

ученици 

400 деца и 

ученици 

1.2.  Осигуряване на приобщаваща среда за 

деца, които не владеят добре 

български език в предучилищна 

възраст, чрез осъществяване на 

модули по български език, в т.ч. и 

разработване и прилагане на методики 

за овладяване на български език. 

Текущ 2021-

2023г. 

ИА ОП НОИР; 

ДГ с. Крушари 

Средства по 

ОП; НОИР; 

Средства по 

национални 

програми 

Брой деца от 

уязвимите 

групи, които 

не владеят 

добре 

български 

език 

80 деца 100 деца 

1.3. Осигуряване на допълнително 

обучение по учебни предмети с акцент 

върху изучаването на български език 

Текущ 2021-

2023г. 

 ИА ОП НОИР; 

Училища в общ. 

Крушари 

Средства по 

национални 

програми 

Брой ученици 

от уязвимите 

групи. 

200 

ученици 

300 ученици 



за ученици, за които българският език 

не е майчин и които не владеят добре 

български език, в т.ч. разработване и 

прилагане на методики за 

преодоляване на обучителните 

затруднения, вкл. И за преодоляване 

на последиците от COVID кризата. 

1.4. Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти за 

прилагане на диференциран подход 

при обучението на учениците, които 

имат пропуски или срещат 

затруднения при овладяването на 

учебното съдържание, чрез използване 

на Инструментариум за ранно 

идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на 

образователната система и за 

диференциран подход при определяне 

на потребностите им от предоставяне 

на индивидуална подкрепа. 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари 

Средства по 

ОП НОИР 

Брой педагози 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментар

иум за ранно 

индентифици

ране на 

ученици в 

риск от 

преждевреме

нно 

напускане на 

образователна

та система. 

30 

педагози 

50 педагози 

1.5. Реализиране на интегрирани дейности 

за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите общности в 

уязвимо положение, чрез осигуряване 

на ефективен процес на обхват, 

включване и реинтеграция в 

образователната система 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари, 

община Крушари 

Проекти Брой 

дейности за 

връщане на 

отпадналите 

ученици в 

училище. 

Деца 

обхванати в 

детски 

градини от 

етническите 

общности. 

Ученици от 

Дейности – 

2 

 

 

 

 

 

10 деца  

 

 

 

 

40 деца 

Дейности – 4 

 

 

 

 

 

 

15 деца 

 

 

 

 

60 деца 



уязвимите 

групи с 

подобрени 

образователн

и резултати. 

 

 

 

 

 

1.6. Осъществяване на психологическа и 

социална подкрепа на деца и ученици 

от уязвимите групи, включително 

роми чрез назначаването на 

образователни медиатори и социални 

работници. 

 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари, 

община Крушари 

Средства от 

бюджета на 

МОН; 

Средства от 

ОП НОИР 

Назначени 

образователн

и медиатори и 

социални 

работници в 

системата на 

предучилищн

ото и 

училищното 

образование 

Образовате

лни 

медиатори 

- 3 

Образовател

ни 

медиатори - 

5 

     

Цел 2: Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и за 

преодоляване на стереотипи и дискриминационни нагласи 

 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна     

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

2.1. Преодоляване на 

дискриминационните нагласи чрез 

провеждане на различни инициативи 

(екскурзии, отбелязване на дати от 

празничния календар, информационни 

кампании и други дейности). 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари, 

МКБППМН - 

Крушари 

Община 

Крушари; 

МКБППМН 

Крушари 

Проведени 

инициативи 

Няма  

2.2.  Реализиране на форми на 

взаимодействие между децата и 

учениците от различен етнически 

произход за утвърждаване на между 

културните ценности и 

многообразието в образователната 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари, 

община 

Крушари, 

МКБППМН, 

Народни 

Община 

Крушари; 

МКБППМН 

Крушари 

Разработени и 

въведени 

програми в 

детската 

градина и 

училищата 

100 деца и 

ученици 

150 деца и 

ученици 



среда с цел изграждане на социо-

културен модел на поведение, основан 

на поведенчески модели за хуманизъм 

и толерантност. 

читалища в 

община Крушари 

съобразени с 

културата на 

различните 

етнически 

общности 

  

 Цел 3: Провеждане на информационни кампании за лица от уязвими групи, включително за завършване на средно, професионално, 

колежанско и висше  образование, особено за профили, специалности и професии, които дават перспектива за реализиране на пазара на 

труда  

 

№                         Мерки Статус Срок Отговорна     

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г 

3.1. Провеждане на информационни 

кампании и на дейности за 

ограмотяване и обучение на 

неграмотни и слабограмотни лица от 

уязвимите групи, които нямат 

завършен начален етап или завършен 

клас от прогимназиален етап. 

Текущ 2021-

2023г. 

ИА ОП НОИР Средства по 

ОП НОИР 

Брой лица над 

16-год. 

Възраст 

участвали в 

кампании 

Неприлож

имо 
 

  

 Цел 4: Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, 

образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската градина/училището. Съвместна работа с образователни 

медиатори и други специалисти с отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците 

 

№                         Мерки Статус Срок Отговорна     

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г 

4.1. Осъществяване на дейности за 

повишаване на осведомеността на 

родителите от уязвимите групи 

относно ползите от образованието. 

Текущ 2021-

2023г. 

Община 

Крушари, 

Училища и ДГ с. 

Крушари 

Вътрешно 

финансиране; 

МКБППМН 

Информацион

ни кампании 

2 

информаци

онни 

кампании 

4 

информацио

нни 

кампании 

4.2. Осъществяване на дейности за Текущ 2021- Община Вътрешно Дейности за 2 дейности  4 дейности 



приобщаване на родители от уязвими 

групи към училищния живот и 

мотивирането им за образованието на 

техните деца. 

2023г. Крушари, 

Училища и ДГ с. 

Крушари 

финансиране; 

МКБППМН 

приобщаване 

на родителите 

към 

училищния 

живот 

   

Цел 5: Подкрепа на образователни практики, иновативни идеи и дейности, насочени към трайно приобщаване на и образователна 

интеграция, включително за повишаване на дигитални умения 

 

№                     Мерки Статус Срок Отговорна     

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г 

5.1. Обучение на ученици, вкл. от уязвими 

групи за придобиване на умения за 

обучение от разстояние в електронна 

среда. 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари 

ОП НОИР Ученици, 

които 

изпитват 

затруднения 

при 

обучението от 

разстояние 

Неприлож

имо  

250 ученици 

5.2. Обучение на педагогически 

специалисти за усъвършенстване на 

уменията им за преподаване 

/провеждане на занимания от 

разстояние в електронна среда. 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари 

ОП НОИР Педагози, 

участвали в 

обучението за 

придобиване 

на умения в 

електронна 

среда 

Неприлож

имо  

50 педагози 

5.3. Обучение на образователни медиатори 

и родители за придобиване на умения 

за работа в електронна среда (в т. ч. 

образователни платформи, търсене на 

електронно съдържание и др.) 

Текущ 2021-

2023г. 

Училища и ДГ с. 

Крушари 

ОП НОИР Обучени 

медиатори и 

родители за 

работа в 

електронна 

среда 

Неприлож

имо 

50 лица 

 

       



      ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:  Равнопоставеност на достъпа до качествено здравеопазване и подобряване на 

здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 

 

 

 Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране  

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

1.1. Осъществяване на акушеро-

гинекологични прегледи в населени 

места с компактно ромско население 

 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 

 

 

Осъществени 

гинекологичн

и прегледи 

  

1.2. Повишаване на обхвата на деца без 

лични лекари открити от медицински 

служители 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 

 Регистрирани 

деца без 

лични лекари 

  

1.3. Провеждане на имунизации на деца от 

уязвимите групи без лични лекари. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Обхванати с 

имунизация 

деца 

  

1.4. Провеждане на профилактични 

прегледи на деца от специалист 

педиатър. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Проведени 

профилактич

ни прегледи 

  

1.5. Провеждане на разяснителни 

кампании за необходимостта от 

ваксиниране на населението със 

  Община 

Крушари; 

медицински 

 Проведени 

кампании 

  



задължителните имунизации по 

Националния имунизационен 

календар и за ползите от 

препоръчителните имунизации. 

служители 

1.6. Анализ на дейностите за здравно 

неосигурени бременни и родилки. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Изготвяне на 

съответния 

анализ 

  

  

Цел 2: Подобряване достъпа на качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост 

 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

2.1. Дейности по превенция и контрол на 

ХИВ чрез услуги по анонимно и 

безплатно консултиране на изследване 

на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Брой лица 

използвали 

услугата 

  

2.2. Дейности по подобряване на контрола 

на туберкулозата сред ромската 

общност чрез провеждане на скрининг 

за риска, придружаване на и 

изследване на туберкулоза; подкрепа в 

процеса на лечение на болните от 

туберкулоза. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Брой лица 

обхванати със 

скрининг за 

риска от 

туберкулозата 

  

2.3. Осигуряване функционирането на 

мобилни медицински кабинети за 

нископрагови услуги 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Мобилни 

медицински 

кабинети 

  

2.4. Провеждане на прегледи за социално 

значими заболявания с мобилни 

кабинети – ехографии и клинични 

лаборатории. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

служители 

 Проведени 

прегледи 
  



 

 Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи 

 

3.1. Осъществяване на информационни 

кампании  и кампании за предоставяне 

на нископрагови и мобилни услуги за 

превенция на ХИВ/СПИН, СПИ, 

вирусни хепатити и туберкулоза. 

  Община 

Крушари; 

медицински 

 Проведени 

кампании 
  

 

                                   ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:  Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и 

повишаване на дела на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване 
 

 

 Цел 1: Насърчаване на заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица 

 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

1.1. Мотивиране на активно поведение 

на пазара на труда/за търсене на 

работа 

Изпълнява 

се 

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Брой лица 

мотивирани за 

активност на пазара 

30 лица 60 лица 

1.2. Професионално ориентиране Изпълнява 

се 

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“  

СУ “Христо 

Смирненски“ 

 Включени лица в 

професионалното 

ориентиране 

15 лица 30 лица 

1.3. Организиране на обучение за 

придобиване на професионална 

Изпълнява 

се  

2023 Община 

Крушари; 

ПРЧР 2021-

2027 

Лица включени в 

обучение  
  



квалификация и/или на ключова 

компетентност 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“  

 

  

Цел 2: Осигуряване на заетост чрез стимулиране на работодателите д наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез субсидирана 

заетост 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

2.1. Насърчаване на заетостта на 

безработни самоопределили се 

като роми, чрез включване в 

програми по реда на ЗНЗ, в 

рамките на НПДЗ и ПРЧР 2021-

2027 

Частично 

се 

изпълнява 

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“  

 

ПРЧР 2021-

2027 

Лица с осигурена 

заетост 
  

2.2. Осигуряване на заетост на 

първичния пазар на труда /извън 

мерки и програми/ 

Изпълнява 

се  

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

 Лица с осигурена 

заетост 

10 лица 20 лица 

  

Цел 3: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на 

трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане 

 

№                       Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г 

3.1.  Активиране на икономически 

неактивни лица чрез трудово 

медиаторство 

Изпълнява 

се  

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Държавен 

бюджет  

Лица с осигурена 

заетост като 

трудови медиатори 

от уязвимите групи 

1 лице 2 лица 



3.2. Активирани лица от дейността на 

трудовите посредници  - ромски 

медиатор  

Изпълнява 

се 

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

Държавен 

бюджет 

Лица регистрирани 

в бюрото по труда в 

резултат от 

работата на 

трудовия медиатор 

  

3.3. Инициативи, насърчаващи 

активирането на безработни и 

икономически неактивни лица  

Изпълнява 

се  

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

ПРЧР 2021-

2027 

Брой лица 

започнали работа в 

резултат от 

проведените 

трудови борси  

  

3.4. Подобряване достъпа до заетост и 

обучение на уязвимите групи чрез 

предоставяне на интегрирани 

услуги по заетост и социално 

подпомагане  

Изпълнява 

се 

2023 Социално 

подпомагане – 

Крушари  

 Лица, на които са 

предоставени 

интегрирани услуги 

по заетост и 

социално 

подпомагане, от тях 

включени в: 

- заетост; 

- обучение. 

  

  

Цел 4: Подкрепа на заетостта в дейности, свързани с опазване на околната среда 

 

№ Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г 

4.1. Обучение и насърчаване на 

заетостта в дейности по опазване 

на околната среда  

Частично 

се 

изпълнява  

2023 Община 

Крушари; 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

ПРЧР 2021-

2027г. 

Брой, лица 

включени в 

обучения и заетост 

– насърчаване за 

„зелени работни 

места“ 

  

 
 

 



                                   ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 

 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:  Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа 

инфраструктура и инфраструктура на публични услуги 

 

 
Цел 1: изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за 

уязвими групи 

 

№                       Мерки    Статус Срок Отговорна 

институция 
Източник на 

финансиране 
    Индикатори Текуща 

стойност 
Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г 

1.1. Подкрепа при развитие на 

образователна, културна, 

спортна инфраструктура и 

насърчаване на публично-

частното партньорство 

    Брой лица, които 

използват нова 

или реновирана 

инфраструктура в 

сферата на 

образованието 

културата и 

спорта 

  

 

 

                                                           ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ 

 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата , защита на 

обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата“. 

 

Цел 1: Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи 

към различни етнически групи 

№                       Мерки     Статус Срок Отговорна 

институция 
Източник на 

финансиране 
    Индикатори Текуща 

стойност 
Целева 

стойност с 

натрупване 



2021-2023г 
1.1. Проведени кампании за 

провеждане , основано на 

полов признак осведомеността 

относно домашното насилие и 

насилието  

  Община 

Крушари, 

МКБППМН, 

Полиция 

 Брой ученици и 

родители вкл. и 

представители от 

ромски произход и от 

уязвимите групи  

  

1.2. Повишаване на 

ефективността на системата 

за социално подпомагане 

чрез повишаване на 

квалификацията на 

социалните работници, 

включително и за работа в 

мултиетническа среда 

Изпълнява 

се  

2021 Социално 

подпомагане 

- Добрич 

Проект ОПРЧР Брой проведени 

обучения 

1 обучение  

  

Цел 2: Ефективно прилагане на политики за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в 

обществения живот 

 

№                       Мерки     Статус Срок Отговорна 

институция 
Източник на 

финансиране 
    Индикатори Текуща 

стойност 
Целева 

стойност с 

натрупване 

 
2.1. Мерки за справяне с 

многобройните 

неблагоприятни условия, 

пред които са изправени 

ромските жени и ромските 

деца 

  Община 

Крушари, 

МКБППМН, 

Полиция 

 Годишен брой на 

жертвите на домашно 

насилие, основано на 

полов признак, 

получили правна 

помощ  - 

представители от 

уязвимите групи в т. 

ч.  и роми 

  



2.2. Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните 

  МКБППМН 

- Крушари 

 Брой срещи, събития 

за ограничаване на 

противообществените 

прояви  

  

  

Цел 3: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт 

 

№                    Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 
Източник на 

финансиране 
       Индикатори Текуща 

стойност 
Целева 

стойност с 

натрупване 

 
3.1. Утвърждаване на толерантни 

отношения, чрез спорт 
 2023 община 

Крушари, 

МКБППМН, 

Училища и 

ДГ - Крушари 

 Брой проекти 

Брой на участници 
  

 

Цел 4: Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на   

уязвимите семейства , подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата 

 

№                    Мерки   Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

      Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

4.1. Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

правата на детето , 

регламентирани в 

Конвенцията на ООН на 

правата на детето и Закона за 

закрила на детето и за 

съществуващите социални 

Изпълнява 

се  

2021 община 

Крушари, 

Отдел 

„Закрила на 

детето“ - 

Добрич 

 Брой проведени беседи 

с представители на 

ромската общност, вкл. 

деца 

  



услуги за подкрепа в 

общността  

4.2. Прилагане на 

Координационния механизъм 

за рефериране и обгрижване 

на случаи на непридружени 

български деца и деца – 

жертви на трафик, завръщащи 

се от чужбина  

Изпълнява 

се  

2021 Община 

Крушари, 

Отдел 

„Закрила на 

детето“ - 

Добрич 

 Брой реферирани 

случаи за година  
  

4.3. Мониторинг и контрол по 

спазване правата на детето в 

образователни  институции, 

лечебни заведения, 

специализирани институции  

за деца и социални услуги , с 

цел недопускане на 

дискриминация и гарантиране 

правата на детето 

Изпълнява 

се  

2023 Община 

Крушари, 

Отдел 

„Закрила на 

детето“ - 

Добрич 

Бюджет на 

ДАЗД 

Брой извършени 

проверки в 

образователни 

институции, лечебни 

заведения и социални 

услуги 

  

         

 

 

                                                                                              ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

 

 ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ:  Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения 

културен живот, съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството , като 

фактори за културна интеграция и социално сближаване . Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на предразсъдъци 

към ромите в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността. 

 

 

Цел 1: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на 

представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на между 

културния диалог 

 

№                 Мерки     Статус  Срок   Отговорна Източник на          Индикатори    Текуща    Целева 



институция финансиране стойност стойност с 

натрупване 

1.1. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

музейното дело и 

изобразителните изкуства, 

насочени към представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура на 

ромите; проекти с участие на 

представители на ромската 

общност, насърчаващи 

междукултурния диалог. 

Текущ 2021-

2023 

МКБППМН – 

Крушари  

В рамките на 

бюджета на МК 

Брой проекти в областта 

на изобразителното 

изкуство насочени към 

представяне и 

популяризиране на 

традиционната 

културата на ромите. 

1 1 

1.2. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

сценичните изкуства за 

създаване и разпространение 

на културен продукт, 

насочени към ромската 

общност, с участие на 

представители на ромската 

общност 

Текущ 2021-

2023 

МКБППМН - 

Крушари 

В рамките на 

бюджета на МК 

Брой проекти в областта 

на сценичните изкуства 

за създаване и 

разпространение на 

културен продукт, 

насочени към ромската 

общност. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


