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                                                    П Л А Н  
 
ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КРУШАРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА 
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИОТ РОМСКИ 
ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, 
ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ     
 
  І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Планът за действие на община Крушари определя и планира задачите и 
усилията на местната власт и общността, насочени към преодоляване на 
различията на маргинализираните групи в общината. Амбициите на 
планирането на местно нива са насочени към синхронизиране изискванията на 
нормативните актове с актуалното състояние на проблемите на местно ниво. 

Планът за действие ще се изпълнява в рамките на два планови периода : 
2013-2014г. и втори период 2014-2020г., като първият период се покрива от 
действието на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие 
на ромското включване 2005-2015” и „Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 2012-2020г.”, която ще покрие втория 
планов период. 

Общата цел на предлагания план е подобряване стандарта и качеството 
на живот на уязвимите групи, преодоляване на изолацията и социалното 
изключване, активизиране на гражданското общество към толерантност, 
съпричастност и активно социално поведение. 

За постигането на общата цел са дефинирани следните приоритети на 
интервенция : образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, 
култура и медии, върховенство на закона и недискриминация. 
 
  ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 
 
     При последното преброяване на  населението и жилищния фонд към 
01.02.2011 г., населението на община Крушари  е 4547 души, от тях 2236 жени и 
2311 мъже. 
 
Област 
Община 
Населено 
място 

Лица отговорили 
на  доброволния 
въпрос за 
етническата 
принадлежност 

Етническа 
група 

   Не се 
самоопре 
делили 

Община 
Крушари 

Общо българска турска ромска други  
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4547 3660 1538 1513 433 8 168 

       

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се 
самоопределят, като българи, турци  и др. 
Възрастова структура на населението: 
 
Община 
Крушари 

Брой жители до 
14г. 

Брой  жители 
От 15 до 19г.  

Брой жители 
от 20 до 64г. 

Брой жители 
над 65г. 

4547 855 281 2298 1113 

% 18,80 % 6,18 % 50,54 % 24,48 % 

 
Възрастовата структура на населението на общината показва по-висок дял на 
възрастното население и нисък относителен дял на младите хора и децата. 
Раждаемостта е ниска, а  смъртността висока. На лице е трайна тенденция към 
демографски срив. 
От посочените данни се вижда, че се запазва отрицателния естествен прираст, 
населението застарява и нараства миграцията. 
 
Раждаемост:                                                                  

Година Деца 

2009 79 

2010 56 

2011 73 

 
Смъртност: 

Година Лица 

2009  130 

2010    99 

2011   100 

  

Eтническата група на българските граждани от ромски произход е 
значителна, но понеже голяма част от ромите се определят като българи, турци 
и ли отказват да се самоопределят, тази информация е взета приблизително от 
ЕСГРОН на община Крушари.  
 
ІІІ. ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ 
 
 Образование 
Образователната система на община Крушари е оптимално структурирана. Тя 
включва четири детски градини и  четири  училища. 
Средното училище е разположено в административния център- Крушари, а 
основните училища в селата - Коритен, Телериг и Лозенец. Три от училищата 
са средищни – СОУ Крушари, ОУ Коритен и ОУ Телериг. Гимназиалният етап 
реализира приема си от ученици, завършили основно образование и живеещи 
на територията на общината, паралелките не са профилирани. В основните 
училища паралелките са слети и маломерни. 
Общият брой на учениците e  458 за учебната 2012/2013 г.  . 
 
2010/ 2011 година 
Общ В т.ч. от Остават на В Остават Отпаднали Отпаднал Отпаднали 



брой 
учени
-ци 

уязви-
мо 
положе-
ние( УП) 

поправителе
н изпит 

т.ч 
от 
УП 

да 
повтаря
т класа 

Самостоятел-
на форма на 
обучение 

и 
омъжени 

навършили 
16- 
годишна 
възраст 

456 65 27 9 19 0 0 2 

    
2011/ 2012 година 
Общ 
брой 
учениц
и 

От 
тя
х 
В 
УП  

Остават на 
поправителе
н изпит 

От 
тя
х 
В 
УП 

Остават 
да 
повтаря
т класа 

Отпаднали 
Самостоятелн
а форма на 
обучение 

Отпаднал
и 
омъжени 

Отпаднали 
Навършил
и 16 
годишна 
възраст 

442 61 22 0 18 0 0 2 

 
 
2012/2013 година 
Общ брой 
 ученици 

От тях в УП 

458 71 

 
 

За учебната 2012/2013 година, подлежащите за първи клас са децата 
родени през 2005 година. По списък от община Крушари, родените през 2005 
година  с постоянен адрес са – 54 .Всички са записани в първи клас – от тях  36 
в СОУ Крушари, 7 в ОУ Коритен, 4 в ОУ Телериг и 7 в ОУ Лозенец. 

За учебната 2012/2013 година, подлежащи за предучилищно  обучение 
са родените  през 2006 и 2007 год.  - 88  деца. В ЦДГ Крушари има две 
подготвителни групи – ПГ - 6 годишни – деца и ПГ- 5 годишни  деца, обхванати 
в целодневна форма на обучение, в ЦДГ Коритен, ЦДГ Телериг и ЦДГ Лозенец, 
децата също са целодневно на детска градина, но обучението се провежда в 
смесени групи. Всички 5 и 6 годишни деца са записани в детските градини на 
община Крушари : 
 
 

ЦДГ Обхванати 5 - годишни 
деца 

Обхванати 6 - годишни 
деца 

ЦДГ -  с. Крушари 24 27 

ЦДГ - с. Коритен 6 6 

ЦДГ -  с. Лозенец 6 14 

ЦДГ -  с. Телериг 2 3 

Общо : 38 50 

 
Няма необхванати ученици и деца в детските градини на територията на 

общината, проблем обаче е ниската средна месечна посещаемост в детските 
градини. 
За пътуващите деца и  ученици е осигурен транспорт (собствени и 
специализиран), целодневна организация на учебния процес, столово хранене 
и безплатни учебници и помагала за подготвителните групи на 5 и 6 годишни 
деца  и ученици до 7 клас включително. По решение на Общински съвет на 
община Крушари,  5 и 6 годишните деца от подготвителните групи не заплащат 



такси. Единици са децата от уязвимите групи, които продължават своето 
обучение след 8-ми клас. 
 

Обобщени данни по различни показатели, показват състоянието на 
учениците от социално уязвими малцинствени групи за учебната 2011/2012 г. 
 
 

Показател Брой 

Общ брой ученици в училищата за 
учебната 2011/2012г 

442 

Брой ученици от социално уязвими и 
малцинствени групи 

61 

Брой отпаднали ученици от социално 
уязвими и малцинствени групи 

2 

Брой  ученици от социално уязвими и 
малцинствени групи,  преминали на 
самостоятелно обучение 

0 

Брой ученици, които са участвали в 
извънкласни дейности за учебната 
2011/2012 г 

136 

Брой ученици от социално уязвими 
групи, които са участвали в 
извънкласни дейности за учебната 
2011/2012 г 

72 

Брой ученици от социално уязвими 
групи, които са участвали, които са 
обучавани в самостоятелна форма на 
обучение (обучение за възрастни) 

8 

Брой педагогически специалисти, 
преминали обучение за работа в 
мултиетническа и интеркултурна среда 

0 

 
 
Извънкласни форми: 

Училище Извънкласни форми Брой деца От тях в УП 

СОУ Крушари Клуб „Хокей на трева” 30 28 

ОУ Лозенец Информационни технологии 
Музика 
Екология  
Художествено слово 
 
Проект „Успех” 
Ателие „Млад приложник” 
Секция „Искам до успея” 
Клуб „Млад журналист” 
Клуб „Еко-раница” 
 

Обхванати 
61 деца 

 
 
 
 

15 
11 
10 
10 

61 
 
 
 
 
 

15 
11 
10 
10 

ОУ Коритен Информационни технологии 45 10 

 
 



Активна е работата с родителите на ученици и деца от СОУ, ОУ и ЦДГ. 
Провеждат се родителски срещи, консултации с родителите,  посещения по 
домовете, присъствие на училищни тържества, участие в училищното 
настоятелство. 

За осъществяването на Националната стратегия „Националната 
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г.”, е 
необходимо да продължи разяснителната работа и сред  родителите, за децата 
е наложително  овладяването на български език, умения за общуване, 
социални умения и елементарни хигиенни навици. 
 
Здравеопазване 

На територията на община Крушари са регистрирани четири общо 
практикуващи лекари, базирани в селата Крушари, Коритен, Телериг и Лозенец 
и една практика по дентална медицина в с. Крушари. 

Няма Районна поликлиника с болнични легла, „Спешна медицинска 
помощ” се покрива от службата в гр. Добрич. 

Изградени са три училищни кабинета – по един в СОУ Крушари , ЦДГ 
Крушари и ЦДГ Лозенец. Кабинетите са обзаведени, оборудвани и добре 
поддържани. Едно медицинско лице обслужва всички училища и детски 
градини. 

По данни на практиките 2204 лица, предимно от ромски произход, нямат 
здравни осигуровки. Бременностите са в ранна възраст и картотекирането на 
жените  става непосредствено преди раждане. Новородените деца се 
регистрират своевременно при личен лекар, извършват се имунизации по 
Националния имунизационен календар, като профилактични прегледи са 
предимно в домовете им. 

 
Провеждани лекции и здравни беседи по училищата  2011 / 2012 учебна 

година 

 Детски градини Училища 

Лекции „Обща хигиена” 
6 6 / във всяко училище/ 

Лекции „Нежелана 

бременност безопасен 

секс” 
- 4/във всяко училище/ 

Лекции  Превенция 

Наркотични 

зависимости, 

тютюнопушене, алкохол” 

- 8 / във всяко училище/ 

Лекция за родители и 

деца чревни паразити и 

инфекциозни 

заболявания 

8 12 / във всяко училище/ 

Лекция „Травматични 

увреждания, рани, 
8 

24 / във всяко училище/ 



           
 
От 2011г. община Крушари работи по проект за социално включване „Комплекс 
за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”. Целта на 
проекта е да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, да се 
ограничи бедността и предаването и между поколенията, да се формира 
здравна култура и правилно отглеждане на децата, като средство за превенция 
на здравните рискове. Към настоящия момент е приключена 
инфраструктурната част от проекта – реновирана е общинска сграда, 
предназначена за обучения на възрастни в отговорно родителство, групови и 
индивидуални консултации. По проекта е изграден и медицински кабинет за 
детска здравна консултация със зала за рехабилитация към него. 
 
 
Жилищни условия 
 
Общата оценка за нивото на задоволеност с жилища в община Крушари е 
положителна. В някой населени места има наличие на пустеещи жилищни 
имоти, причината е липсата на поминък, което води до трудова миграция към 
населените места с по-големи възможности за намиране на работа и 
отрицателните демографски тенденции. Използвайки свободните сгради, част 
от представителите на малцинствените групи, се самонастаняват. Къщите им 
са едноетажни, без канализация, а водопроводната мрежа е 
недостатъчна.Обикновено в една къща живеят по няколко семейства, всяко с 
по две и повече деца. 

На територията на общината няма изградени незаконни махали, катуни 
или други форми на незаконно пребиваване на  ромско население.   
  
 
Заетост  
Стойностите на нивото на безработица в община Крушари са три пъти по-
високи в сравнение с показателите на национално ниво.  Към 31.12.2012г., 
общият брой на регистрираните работни лица във ДБТ –Добрич, филиал 
Крушари е 407 броя, от тях 104 роми или 25,5% от общия брой безработни. 
Към същата дата регистрираните работни лица до 29 години са 82 лица, или 
20,14 %, от общия брой 407 регистрирани, от тях  жени - 208 и 199 мъже. 
От регистрираните  407 безработни, 312 лица са с основно, начално или по-
ниско образование и са предимно представители на етническите малцинства. 
Липсата на образование на безработните лица е пречка за включването им в 
квалификационни курсове с осигурена последваща заетост по ОП „РЧР”. 

оказване на първа 

помощ” 

 

Лекция „Пълноценно 

хранене на децата от 

различни възрасти” 
 8 / за деца и родители / 16 / във всяко училище/ 

Лекция „ Превенция на 

здравето” 8 24  



Въпреки това през 2012г. община Крушари, като работодател  осигури 12 
месечна заетост на 120 безработни лица, 80%, от които представители на 
ромската общност. 
Средно месечният брой на социално слаби семейства,  получаващи месечни 
помощи по чл.9 от ППЗСП е 78, като в почти всяко от тези семейства се 
отглеждат повече от три деца. Получаването на социални помощи за част от 
тези семейства се е ”професионализирало”, тъй като липсата на образование и 
квалификация на родителите, ги прави абсолютно непригодни на пазара на 
труда. Образователната, трудова и социална  характеристика на родителите 
предопределя и бъдещето на децата, отглеждани в техните семейства – ранно 
отпадане от училищната мрежа, липса на завършена образователна степен, 
лошо владеене на български език, неизградени трудови навици и навици за 
социално общуване и като следствие от всичко – пълно социално изключване 
на цели социални групи. 
 
Върховенство на закона и недискриминация 
В община Крушари е организирана месечна Приемна на комисията за защита 
от дискриминация и в този смисъл правата на гражданите по отношение 
защитата им от недискриминация са обезпечени. 
Към МКБППМН работи Център за социална превенция. В него, с помощта на 
трима обществени, се организират дейности, свързани с превенция на 
насилието сред децата и младежите,  работа с ромски деца по интереси, 
отбелязват се различни местни и национални празници. 
 
Култура и медии 
 

Дейностите в областта на културата се осъществяват от седем читалища 
на територията на община Крушари. Към всяко от читалищата функционира 
библиотека, към чийто фонд ежегодно се прибавят нови книги, създадени са и 
функционират множество художествени състави за  възрастни и деца. 
 
Към Народно читалище  „Йордан Драгнев -1894г.” функционират няколко нови 
самодейни групи, в които активно се включиха деца от с ромския етнос: 
народни танци за начинаещи, ориенталски танци, кръжок „Млад краевед”, 
Детска коледарска група, школа по тъпан. Деца от уязвими малцинствени групи 
са включени във всички детски групи към читалищата на територията на 
община Крушари. 

 

 
Община Крушари работи по приета от Общински съвет „Програма за развитие 
на етническите малцинства в община Крушари” за периода 2011 -2015г.  и План 
програма за развитие на етническите малцинства. Програмата и планът се 
отчитат ежегодно пред Общинския съвет. 
 

От изпълнението на настоящата програма се очаква постигането на 
следните резултати : 

 

 Повишено качество на образованието на ромското население; 

 Повишена посещаемост в училищата и детските градини с 20 %; 

 Завършена по-висока степен на образование и получена професионална 



квалификация сред ромското население с 10%; 

 Намалена неграмотност сред младите хора от ромската общност с 20 %; 
Повишена здравна и екологична култура на младите хора от уязвимите 
групи; 

 Намалена  на заболеваемостта и по-добър достъп до здравните услуги 
на бедните етнически малцинств; 

 Подобрено състояние на жилищата и техническата инфраструктура; 

 Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

 Повишена осведоменост на целевите групи; 

 Включване на целевите групи в изпълнението на общинския план за 
интеграция на ромите; 

 
Мониторинг и оценка 

Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от 
ОССЕИВ чрез мониторинг  и прилагане на различни форми за наблюдение и 
оценка. 
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 представя за одобрение пред ОССЕИВ; 

 Докладът се приема от Общински съвет; 

 Включване на целевите групи при изпълнение на Плана; 
 

ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ ИМА ОТВОРЕН ХАРАКТЕР И ПОДЛЕЖИ НА 

АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ ПРИ СЪЩЕСТВЕН ИЗМЕНЕИЯ НА 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА. 
 

 
Настоящият  План е приет с Решение № 1/13 от Протокол № 1 от 

30.01.2013 г.  на  Общински съвет с. Крушари. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


