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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2017 г.  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020)  

 

 

1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено  

                                образование в мултикултурна образователна среда 

 

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 

детски градини 

и училища. 

1.1. Компенсиране 

на образователните 

неравенства относно 

качеството на 

образование на деца 

в неравностойно 

социално 

положение 

1.1.1. Постепенно въвеждане 

на целодневна организация 

на учебния ден до седми 

клас вкл.  

МОН 

 

ОБЩИНА 

 

Училища 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 В рамките на 

утвърдения 

държавен бюджет 

 

Общински 

бюджет 

 

Европейско 

финансиране 

 

МОН 

 

ОПРЧР 

 

Община 

Брой разкрити 

групи  

 

Брой ученици, 

ползватели на 

услугата 
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2. Повишаване 

на качеството на 

образование на 

лицата в 

неравностойно 

положение в 

община Чирпан. 

2.1. Въвеждане на 

двуезична 

технологии на 

обучение за   

деца,чийто майчин 

език не е български 

2.1.1. Подготовка на децата в 

ранна детска възраст (3-6 

години) за бъдещо 

пълноценно включване в 

образователния процес, 

особено на деца от 

малцинствени етнически 

групи.  

ОБЩИНА 

 

Детски 

заведения и 

училища 

 

 

2017 В рамките на 

собствените 

бюджети 

 

 

 

 

 

Община 

ОП  РЧР  

Проект 

„Заедно за 

нашето 

бъдеще“ 

 

НП „ С грижа 

за всеки 

ученик“ 

 

НП „Твоят 

час” 

Брой деца,  за 

които се прилага 

организацията 

 

 

  

3. Обучение в 

дух на 

толерантност и 

недискриминац

ия в детските 

градини и  в 

училищата чрез 

съхраняване и 

развиване на 

културната 

идентичност на 

деца и ученици 

от ромски 

произход. 

 

 

 

4. Превенция на 

отпадане от 

училище и 

ограмотяване на  

неграмотни и 

малограмотни 

възрастни роми. 

 

3.1. Въвеждане и 

развиване на 

разнообразни форми 

на интеркултурно 

образование, 

насочено към 

запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

етническите 

малцинства при  

деца и ученици 

 

 

 

 

 

3.1.1. Включване на 

занимания по интереси, 

допринасящи за запазване и 

развиване на етнокултурната 

идентичност на ромските 

деца  в рамките на 

целодневната организация на  

образователния процес и на 

часа на класа, както и на 

останалите етнически 

общности. 

МОН 

 

Училища 

 

НПО 

2017 В рамките на 

държавния 

бюджет 

 

 

МОН 

Оперативни 

програми 

Брой ученици, 

включени в 

заниманията по 

интереси 

4.1. Осигуряване на 

условия за 

максимален обхват 

и ранна адаптация в 

системата на 

предучилищното 

образование 

4.1.1. Организиране на 

кампании за повишаване на 

осведомеността на ромските 

родители относно ползите от 

предучилищното 

образование 

Община 

 

 

2017  община Брой 

организирани 

срещи 

4.2. Осигуряване на 4.2.1. Изготвяне и прилагане РИО 2017      
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5. Прилагане на 

разнообразни 

форми и 

програми за 

работа с деца с 

условия за пълен 

обхват и ранна 

адаптация в 

системата на 

училищното 

образование, вкл.  

условия за ре-

интеграция на 

отпаднали ученици 

в училищната 

система 

 

 

на Училищна програма за 

превенция на отпадането  

 

Община 

 

Училища 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

4.3. Включване на 

роми във форми на 

продължаващо 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Увеличаване на 

гъвкавостта и 

пропускливостта на 

различните модели 

на образование 

4.3.1. Ограмотяване на 

възрастни роми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН 2017 В рамките на 

държавния 

бюджет 

 

ОП РЧР 

 

Брой ограмотени 

възрастни роми 

5.1.1. Предоставяне на 

продължаващо 

професионално обучение за 

лица, навършили 16 г. 

 

МОН 

 

2017 В рамките на 

делегираните 

бюджети 

МОН 

Професионал

ни гимназии и 

училища 

Брой обучени и 

завършили лица 
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трудности и 

дефицити в 

обучението и 

отпаднали от 

училище с цел 

тяхната 

реинтеграция 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Организиране на 

форми за индивидуално 

наставничество, 

подпомагащо отделните 

ученици да преодолеят 

свързани с ученето 

специфични трудности, 

както и трудности в 

социален или в личен план 

 

Училища 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 В рамките на 

делегираните 

бюджети 

 

Училища 

 

Брой 

организирани 

форми 

 

Брой ученици 

обхванати в тях 

6. Приобщаване 

и приемане на 

родителите- 

роми към 

образователния 

процес и 

засилване на 

участието им в 

училищния 

живот.  

 

 

 

7.Усъвършенств

ане на 

образователните 

условия за 

качествено 

образование на 

квалификацията 

на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие 

6.1. Повишаване на 

ангажимента на 

родителите, 

засилването на 

тяхното 

сътрудничество с 

училището и 

създаването на 

партньорства между 

ДГ, училища и 

родители 

 

 

6.1.1 Ангажиране на 

родители на деца и ученици 

от етническите малцинства в 

училищни настоятелства. 

Училища 2017 Не са необходими - Брой родители 

участващи в 

УН/ОС 

6.1.2. Изготвяне на програма 

за работа с родители в 

детските градини и 

училищата  

Училища 

Детски 

градини 

2017 В рамките на 

собствения 

бюджет и по 

проекти 

Община 

Училища 

Детски 

градини 

Брой 

образователни 

институции 

въвели такъв тип 

програма 

7.1. Създаване на 

условия за 

равнопоставеност и 

адаптация на 

ромските деца и 

ученици в новата 

образователна среда 

7.1.1. Въвеждане на форми 

на взаимодействие и  

дейности в детските градини 

и училищата за изграждане 

на положителни нагласи към 

образователната интеграция 

на ромските деца. 

Повишаване 

превлекателността на 

учебните и детски заведения 

 

Директорите 

на детски 

градини и 

училища в 

сътрудничес

тво с МОН и 

РИО 

 

2017 В рамките на 

държавния и 

общинския 

бюджет 

 

По проекти от ЕС 

МОН 

 

Община 

 

ОПРЧР 

Брой въведени 

форми 
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в 

мултиетническа 

образователна 

среда,   

интеркултурна 

компетентност у 

директорите, 

учителите и 

другите 

педагогически 

специалисти 

7.2. Формиране на 

интеркултурна 

компетентност на 

директори, учители 

и други 

педагогически 

специалисти 

7.2.1. Квалификация на 

учители, директори и други 

педагогически специалисти 

за работа в мултикултурна 

среда 

 

МОН  

общини  

училища  

детски 

градини  

висши 

училища  

НПО 

2017 

 

 

 ОПРЧР 

 

НП на МОН 

Обучени 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна  

среда  

 

 

 

2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми 

 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

 

Цел І: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.. 

 

 

1. Намаляване 

на детската 

смъртност 

 

1.2. Намаляване на 

бременностите в 

юношеската 

възраст и 

профилактика на 

вродени аномалии 

и наследствени 

заболявания 

1.2.1. Провеждане на беседи с 

подрастващи и млади хора и с 

техните родители за начините 

за предпазване от нежелана и 

ранна бременност, за 

опасностите, които крие 

ранната бременност за 

майката и бебето; за риска от 

раждане на деца с вродени 

аномалии и наследствени 

болести и начините за 

профилактиране 

Общинска 

администрация в 

сътрудничест- 

во на РЗИ и  

личните лекари 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 В рамките на 

бюджета 

Общински 

бюджет 

 

 

Проведена 

минимум една 

беседа по 

посочените 

теми  
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

2. Подобря-

ване на 

здравната 

помощ за 

новородените 

и децата в 

предучилищ-

на възраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1. Своевременно 

регистриране на 

новородените и 

децата при личен 

лекар 

2.1.1.  Издирване на деца без 

личен лекар и разясняване 

пред родителите им 

важността за регистрирането 

им. 

Общинска 

администрация, 

лични лекари, 

РЗИ 

2017 -  % записани при 

личен лекар 

деца в 

населените 

места, в които 

работят 

медиатори 

2.2. Повишаване на 

обхвата с 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар на 

новородените и 

децата до 7-годиш-

на възраст 

2.2.1. Провеждане беседи и 

разговори с младите майки за 

значението на имунизациите 

и мотивирането им за 

редовното им прилагане, 

съгласно Националния 

имунизационен календар 

общинска 

администрация в 

помощ на РЗИ и 

личните лекари 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 В рамките на 

бюджета 

Общински 

бюджет 

Проведени 

минимум 1 

беседа по 

посочените 

теми 

2.2.3. Активно издирване от 

личния лекар на новородени в 

домашни условия деца и 

тяхното имунизиране с 

ваксините, съответстващи на 

възрастта 

Общинска 

администрация в 

помощ на 

личните лекари 

и РЗИ 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 -  % от родените 

в домашни 

условия, 

обхванати с 

имунизации в 

населените 

места, където 

работят 

медиатори 

Цел III:  Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на различни форми на 

работа за и в общността (здравно социални центрове и др.). 

 

 

4. Подобря-

ване достъпа 

до здравни 

услуги 

4.2. Обучение на 

здравни медиатори 

и тяхната 

реализация 

4.2.1. Идентифициране на 

населени места, в които има 

нужда от здравни медиатори 

и избор на подходящи хора 

Община Чирпан, 

РЗИ, 

Националната 

мрежа на 

здравните 

медиатори 

2017 В рамките на 

бюджета 

Общински 

бюджет 

Разширена 

мрежа от 

здравни 

медиатори с 

включване на 

още 1 здравен 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

 медиатор за с.                                                                 

Мъдрец 

 Цел ІV: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация 

5. 

Повишаване 

на здравните 

знания и 

информирано

стта на 

ромското 

население 

5.1. Обучение на 

ромското 

население за 

предпазване от 

най-честите 

заболявания. 

5.1.1. Запознаване с начините 

за предпазване от най-

разпространените 

инфекциозни, онкологични, 

сърдечносъдови  болести. 

Общинска 

администрация 

 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017  В рамките на 

бюджета 

Бюджет 

община 

 

ОП РЧР 

Проведени 

минимум 1 

обучение 

годишно по 

посочените 

теми 

5.1.2. Стимулиране 

създаването на извънкласни 

форми на здравно 

образование за ромските деца 

– клубове, спортни секции и 

др.  

Община Чирпан  

 

МКБППМН 

2017 

 

В рамките на 

бюджета  

 

 

 

 

 

 

Субсидия от 

общинския 

бюджет за 

спортни клубове 

 

ОП РЧР и др. 

програми за 

извънкласни 

училищни 

дейности 

 

Действащи 

клубове и 

спортни секции 

в училища и 

обхванати деца 

в общинските 

спортни 

клубове 

 

 

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа  

                               инфраструктура 

Оперативна цел Цели Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране 
Индикато

ри 
Средства в 

лв. 

Източник 

1. Подобряване 

на жилищните 

условия, 

1.1.Подобряване 

на жилищните 

условия в квартали 

1.1. промяна в  

регулационния план на гр. 

Чирпан.    

Община Чирпан 2017 В рамките 

на бюджета 

 Общински 

бюджет 

 

Извършен

а оценка 
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включително и на 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура   

с компактно 

ромско население 

Проектно 

финансиране 

 

 

 

 

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ 

 

 

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите  

                                сред тях 

 

 

 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 

институция 
  

Времеви 

период 
  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средства 

 
Източник 

1. Осигуряване на достъп на 

ромите до пазара на труда и 

до различни инструменти и 

инициативи за самостоятелна 

заетост.   

Квалификация и 

преквалификация на 

безработни роми, както и на 

заети роми, в съотвествие с 

професии, търсени на пазара 

на труда. 

 

1. 1.Повишаване на 

пригодността за 

заетост и 

квалификацията на 

безработни роми 

1.1.1. Организиране 

на обучителни 

курсове за 

безработни лица: 

а) мотивация за 

активно търсене на 

работа; 

б) професионална 

 ориентация; 

в) професионална 

квалификация, 

в рамките на 

годишните програми 

за обучение по 

Националния план за 

действие по 

заетостта (НПДЗ) и 

други планове 

МТСП, ,  

община Чирпан 

2017  В рамките 

на бюджета 

 

 

 

 

 

Републикански бюджет, 

ОПРЧР и донорски 

програми и проекти  

 

Общински бюджет 

Брой завършили 

и преминали лица  

  1.2. Осигуряване на 

заетост на ромите, 

1.2.1. Насърчаване 

на заетостта чрез 

ДБТ в 

сътрудничество с 

2017  В рамките 

на бюджета 

Републикански бюджет, 

ОПРЧР и други донорски 

Брой лица с 

осигурена 
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търсещи работа програми и мерки по 

реда на ЗНЗ в 

рамките на 

годишните програми 

за обучение по 

Националния план за 

действие по 

заетостта (НПДЗ) и 

други планове 

община Чирпан  

и работодателите 

програми и проекти 

 Общински бюджет 

заетост: 

 

  1.2.2. Включване 

на местното 

население в 

реализирането на  

инфраструктурни 

обекти 

  Община в 

сътрудничество с 

работодатели 

2017 В рамките 

на бюджета 

 От издръжката на 

общинска администрация 

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. 

ДБТ 

в 

сътрудничество с 

община Чирпан 

 

2017 В рамките 

на бюджета 

Средства по НПДЗ  

 

Общински бюджет 

Брой лица 

завършили 

курсове по 

ключови 

компетентност

и - от 

рисковите 

групи. 

 

3.Насърчаване на 

предприемачеството, 

стартиране и управление на 

собствен бизнес 

3.1.Повишаване на 

предприемаческата 

култура на ромите. 

3.1.1. Организиране 

на мотивационни 

курсове. 

(в рамките на 

годишните програми 

за обучение) 

Община Чирпан 

в 

сътрудничество с 

ДБТ 

2017  В рамките 

на бюджета 

Републикански бюджет, 

ОПРЧР и донорски 

програми и проекти 

Брой лица 

завършили 

обучение за 

предприемачеств

о: Процент от тях 

стартирали 

собствен 

бизнес 
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5. 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 езика на омразата. 

 

 

 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 

институция 
  

Времеви 

период 
  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средст 

ва 

Източник 

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. Участие на 

полицейски служители в 

обучения по правата на 

човека и проблемите на 

малцинствата в рамките 

на служебната учебна  

година по месторабота 

РУ Полиция 2017 - Републикански 

бюджет 

Брой проведени 

обучения 

Брой на обучени 

служители в 

умения за работа 

в мултиетнична 

среда 

2. 2.1.Работа с местните 

общности за повишаване 

осъзнаването на правата 

и отговорностите на 

българските граждани 

2.1. Работа с фокус групи 

от ромското населине; 

 

 

2.2. Беседи и занимания с 

децата в училище. 

РУ Полиция 

ОА 

 

2017 В рамките 

на бюджета 

Общински бюджет Брой проведени 

събития 
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3. Превенция в 

училищните 

общности за 

създаване на 

среда, която 

влияе за 

намаляване на 

противообществ

ените прояви на 

малолетните и 

непълнолетни 

те. 

2.1. Намялява 

не на противооб 

ществените 

прояви 

3.1.1. Провеждане на 

дискусии, обсъждания, 

ролеви игри на теми 

Общината 

МКБППМН 

Училищата 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 В рамките 

на бюджета 

Общински бюджет Брои ученици 

 

  3.1.2. Мерки за оказване 

на професионална 

подкрепа на деца, които 

са регистрирани в Детска 

педагогическа стая. 

Център за 

обществена 

подкрепа 

2017 В рамките 

на бюджета 

Общински бюджет Брой подкрепени 

деца 

 

 

 

6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА 

 

Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската култура,  

                               традиции, обичаи и творчество. 

 

Цели 

 

Задачи 

 
Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

 
Индикатори 

Средства Източник 

1. Постигане на 

устойчивост в 

резултатите на 

културната 

интеграция  

1.1. Разработване 

на Национална 

стратегия за 

развитие на 

културата 

1.1.1. Разработване и 

реализиране на 

програма  за 

културна и социална 

интеграция на 

областно и общинско 

ниво като част от 

областната и 

Община Чирпан 

в сътрудничество 

с Областна 

администрация 

2017 г. В рамките 

на 

бюджета 

Общински  

бюджет 

Международ

ни програми 

ЕСФ 

 

Брой реализирани 

дейности /проекти по 

програмите 

Среден размер на 

бюджет на 

реализираните проекти 
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общинска програми 

за развитие  

 


