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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ 

 

РЕШЕНИЕ № 721 
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  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Русе  реши: 

 

  

1. Приема План за действие на Община Русе /2018-2020 г./ (приложение № 1). 
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ОБЩИНА РУСЕ 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

НА ОБЩИНА РУСЕ (2018-2020 г.) 

 

 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ 

ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО 

ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 

(2013-2020) 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ: 

 През 2011 г., Генералният секретар на Европейската Комисия /ЕК/, изпраща Съобщение 

на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите, с приложена Рамка на ЕС за Национални стратегии за 

интегриране на ромите до 2020 г. 

Документът на ЕК е задължителен за държавите-членки на съюза и е във връзка с 

подобряване на социално-икономическите условия на живот и недопускане на социална 

изолация на най-голямата малцинствена общност в Европа – ромската.  По данни на доклада на 

ЕК, броят на ромите в Европа е приблизително 12 милиона, като е обезпокоителен факта, че 

голяма част от тях живеят в изключително тежки и трудни социално-битови условия, изправени 

в своето ежедневие пред предубеждения, нетолерантност, дискриминация и социално 

изключване. Тревожните факти налагат предприемане на мерки от ЕС, за недопускане през 21 

век, да продължи този процес, в резултат на което се  прие Стратегия на ЕС „Европа 2020”, 

насочена към нов път и модел за приобщаване на ромското малцинство. 

 В изпълнение на документа на ЕС, Министерският съвет на Р. България одобри  на 

21.12.2011 г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите /НСРБИР/ 

(2012-2020), въз основа на който е съставена Областна стратегия за интегриране на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация /2013-2020/ - област Русе. 

Следвайки заложените дейности в Областната стратегия за интегриране на ромите, 

Община Русе разработи План за действие на Община Русе, с период на планирано изпълнение 

2013-2014 г. и План за действие на Община Русе за 2015-2017 г., приети от Об.С на Община 

Русе. Планираните цели, задачи и дейности за новия период са въз основа на извършения анализ 

за изпълнението на дейностите, по заложените индикатори от Приоритерите на предходния план 

и констатираните потребности и специфики на местните ромски общности. Изпълнението на 

поставите цели, дейности и мерки по Плана, се извършва ежегодно от Община Русе, с обобщен 

мониторингов доклад, който се представя на областния управител на област Русе и е достъпен за 

гражданите. Последният мониторингов доклад за изпълнените дейности по Плана за действие е 

за 2016 г. 

Актуализирането на Плана за действие на Община Русе 2015-2017 e наложително 

поради изтичане на срока и във връзка със спазване изискването на Управляващите органи на 

оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, които обявиха Процедура по реализацията на операция, /конкретни 

бенефициенти са общините/, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските 

планове за интеграция на ромите 2015 – 2020 г., одобрени с Решение на Общинския съвет. 

Община Русе е сред определените 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната 

полицентрична система, /съгласно НКПР 2013-2025 г./ - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на 

ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални 

жилища. Това важно условие, наложи разработване на актуален План за действие на Община 

Русе, с период на изпълнение 2018 -2020 г., за да продължи Община Русе да реализира 

дейности, свързани с успешна интеграция на ромите и подобряване на социално-битовите 

условия на живот, както и реализацията на важни горепосочени проекти.  
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 Настоящият стратегически документ - План за действие на Община Русе /2018-2020 г./, е 

съобразен с Националната стратегия за интеграция на ромите в България  /НСИРБ/, Областната 

стратегия на област Русе 2013-2020 г, с програмния период на ЕС и Оперативните програми за 

България до 2020 г. 

 Основната цел на настоящият документ е: промяна, както в социално-битовите условия 

на живот на маргилизираните групи от малцинствените групи на територията на Община Русе, 

така и промяна на нагласите на голяма част от гражданите от ромската общност и на 

обществеността, насочена към толерантност, недискриминация, съпричастност и преодоляване 

на социалната изолация. 

 Процесът на интеграция особено на маргилизираните групи е изключително труден и 

бавен, предвид липсата на мотивация за промяна на самата група, както и трудното приобщаване 

и приемането им от общността, от друга страна. 

 Приоритетни мерки за интегриране на ромите продължават да бъдат следните ключови 

сфери: достъп до образование; здравеопазване; жилищни условия; трудова заетост и 

социално включване; върховенство на закона и недискриминация; култура и медии. 

 Съставянето на документа се осъществи със съдействието на: 

 Община Русе; 

 РУО на МОН - Русе; 

 Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Русе; 

 Дирекция ”Бюро по труда”- гр. Русе; 

 РЗИ – Русе; 

 ОД на МВР-Русе; 

 Представители на НПО – Сдружение „Център Динамика”, БНО „Надежда и домове за 

децата – клон България, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по 

медиация”, Сдружение „Център Динамика”; 

 Здравните медиатори към дирекция „ЗСД”, Община Русе; 

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА РУСЕ: 

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и 

жилищния фонд за 2016 г., ромите остават третата по големина етническа група в България. Част 

от тези граждани, се разпознават от околното население като „роми” или „цигани”, но те се 

самоопределят като българи, турци, румънци и др., което произтича от правото на 

преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или  да не посочи такава.  

Населението на Община Русе, по данни на НСИ за 2016 г. е 144 936 лица, от които 

70 367– мъже и 74 569– жени. 

 Община Русе е сред населените места, където преобладава българско население, но не е 

малък и броят на представителите на турския и ромския етнос.  

Данните от последното преброяване доказват,  че в Община Русе живее население от 

различни етнически групи, със свои традиционни бит, култура и начин на живот. 

  
Фиг. 1 Структура на населението в Община Русе по етническа принадлежност.  



 

 

 

 

 

 

5 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ В ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА РУСЕ 

1. ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ 

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната 

система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда. 

Проблемът с образованието на малцинствените групи, особено на ромската общност, 

продължава да е най-значителния нерешен проблем, който оказва сериозни негативни ефекти 

върху развитието и интеграцията на ромите. Липсата на образование и грамотност е най –

голямата бариера за преодоляване и успешна интеграция на рисковите групи, както в страната, 

така и на територията на Община Русе. Въпреки предприетите мерки до момента от страна на 

Община Русе и образователните институции, продължава да не са обхванати деца и семейства от 

ромски етнос за навременно ограмотяване и включване в учебния процес. Не е спрян процесът 

на нарастващата неграмотност сред ромите, особено при младото поколение –до 24 години, 

което се явява като крайно неконкуретноспособно поколение на трудовия пазар и са лесен 

контингент за въвличане в сива икономика и криминално-престъпни дейности. 

 Като най-важни проблеми на образователната интеграция на ромите в Община 

Русе, продължават да бъдат следните: 

 Липса на мотивация на родителите за записване на ромските деца в предучилищни 

учебни заведения; 

 Непосещаване на училище и системно безпричинно отсъствие; 

 Недостатъчен родителски капацитет в голяма част от ромските семейства, за 

стимулиране и мотивиране на децата за образоване. Продължава тенденцията за се 

копира лошия модел-децата често се пращат да просят, вместо да ходят на училище; 

пазят се за сключване на изгоден ранен брак, и др.; 

 Липса на достатъчно мерки за връщане на децата, отпаднали от учебните заведения; 

 Затруднена адаптация на децата от ромското население в детската градина и началното 

училище, поради липса на придобити навици относно хигиена, хранене, игра и др., 

характерни за децата на възраст от 3 до 7 години; 

 Трудно усвояване на преподавания учебен материал, поради недостатъчно владеене на 

български език и липса на помощ в семейството или в учебното заведение;  

 Недостатъчно обхващане за ограмотяване на родителите на децата, които са напълно 

неграмотни; 
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 Липсата на изградени умения и поведение от децата и от родителите им, за спазване на 

общоприети правила в обществото, в това число и в учебни заведения; 

Основните задачи и дейности в сферата на образованието, които си поставя Община Русе, 

съвместно с други отговорни институции и неправителствени организации, за периода на 

изпълнение на Плана за действие /2018-2020 г./, са насочени към: 

 Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез 

интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища и 

повишаване на качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства; 

 Превенция на отпадане от училище на ромските ученици, повишаване на квалификацията 

на педагогическите кадри за работа с деца билингви и с обучителни трудности;  

 Прилагане на разнообразни форми и програми за ограмотяване на възрастни, отпаднали 

от образователната система, с цел тяхната реинтеграция; 

 Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване 

на участието им в училищния живот; 

 Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на 

квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа 

образователна среда; 

 Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за 

успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на 

техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им 

подготовка в училище. 

Към момента, в град Русе продължават да функционират: 19 общински и 3 частни детски 

градини, които се посещават от 4771 деца. По данни на Регионално управление на 

образованието РУО/ - Русе, в основни, средни училища, профилирани гимназии и 

професионални гимназии, броят на учениците, към момента е: начален етап 5403 ученици, 

прогимназиален етап 5055; СУ и профилирани гимназии 6258; професионални гимназии 3782. 

Не се води статистика за броя на децата и учениците от ромски произход, които са 

обхванати в учебните заведения. 

Водещи институции за изпълнение на дейностите, по приоритет образование са: РУО на 

МОНМ, Община Русе и НПО, с доказан опит. 

Община Русе ще продължи дейностите по проект „Социално включване чрез услуги за 

ранно детско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 

г.“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

Реализирането на проекта е насочен към предоставяне на услуги за деца от 0-7 години, с цел 

ранно обхващане и работа, както с децата, така и с родителите, предимно от малцинствени 

групи. Предоставяните проекта, консултации и интегрирани услуги с образователен, социален и 

здравен характер, са безвъзмездни за деца от 0 до 7 години и техните родители от кварталите 

„Чародейка“, „Дружба“, „Мальовица“, „Здравец“ и „Тракцията“, кв. Средна кула и с. Хотанца 

– където са обособени групи от ромска и друга малцинствена общност.. Обхващат се деца от 

детски градини „Червената шапчица“, „Звездица“, „Детелина“, „Снежанка“ и „Ралица“ и се 

извършва мобилна работа в домовете на потребители.  

Община Русе ще продължи като партньор по проект „Различни заедно, вървим по пътя 

към училището родно“,по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г., с бенефициент ДГ „Чучулига“, гр. Русе, и с партньор Фондация „Устойчиво 

общество“. Целите на проекта са създаване на условия за устойчива образователна интеграция и 
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социализация на деца в неравностойно положение, включително и от маргинализирани групи, на 

възраст от 3 до 6 г., в ДГ „Чучулига“ Русе.  

Община Русе, продължава дейности по реализирането на  стартиралия през 2015 г. 

проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на 

територията на общини от Област Русе“, който е със срок на изпълнение 36 месеца и има за 

цел, подобряване на жизнените условия и създаване на подходящи условия за устойчива 

интеграция на маргинализираните и социално изключени общности с фокус върху ромите и 

други, живеещи в сходно на тяхното положение в област Русе.  

Проект „Богатство на различията приобщаващо образование за интелигентен растеж“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, продължава 

дейности с деца от малцинствени групи, с цел подобряване изучаването на български език и 

правилно усвояване. 

РУО – Русе – реализира Проект „Нов шанс за успех“, който ще  предостави 

продължаващо обучение за ограмотяване на възрастни  лица, навършили 16 г. и ограмотяване на 

възрастни роми. 

Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне на 

индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане; 

Развитие способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене  чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, чрез дейности по проект  

„Твоят час“. 

През периода 2018-2020 г. са планирани образователни и обучителни програми за деца от 

малцинствените етнически групи, които ще бъдат изпълнявани в Център за обществена подкрепа 

(ЦОП), учреден от Сдружение БРТИМ. ЦОП е форма на социална услуга, осъществявана в 

общността, която развива образователни и психосоциални програми за деца (5 – 14 г.) и техните 

семейства, подкрепяща израстването на децата и формирането им като цялостни личности, 

носители на своите права и отговорни участници в собствения им живот. 

Община Русе осигурява устойчивост на дейностите по приключилия през 2016 г., проект 

„Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез 

иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в 

Община Русе”,  който обхваща пет детски градини. 

Планират се реализиране на дейности от Община Русе, с партнъори учебни и детски 

заведения по европейски проекти за енергийна ефективност, с цел обхващане на училища и 

детски градини за ремонтни дейности и подобряване на условията за достъп и качествено 

образование. 

Финансирането на гореописаните мерки са със средства от ОП, държавен и общински 

бюджет. 

2. ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми. 

Община Русе, като областен център има добра развита мрежа от здравни услуги, 

квалифицирани медицински специалисти, които осигуряват качествено медицинско обслужване 

на населението, включително и на ромската общност. 

Повишаването на здравната култура на ромската общност, остава като нерешен проблем.  

Предвид постигнатите резултати от предходния План, както и идентифицираните 

потребности, се залагат следните основни дейности, които ще доведат до успешен резултат 

на основната оперативна цел: 

-Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване;  

- Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, 

принадлежащи към етнически малцинства;  

-Намаляване на детската смъртност; Ранно обхващане на децата в детски ясли; 

 -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. 

Водещи институции за изпълнение: РЗИ – Русе, Община Русе, НПО, Медицински центрове 

и ОПЛ и здравните медиатори. 

 РЗИ – Русе: реализиране на дейности по предоставяне на услугите по доброволно 

консултиране и изследване за ХИВ/СПИН чрез КАБКИС; 

- провеждане на информационни кампании, беседи, лекции и видеопокази за повишаване 

на здравно-сексуалната култура; 

- предприемане на мерки за издирване на деца и лица от ромската общност, с 

непроведени имунизации и реимунизаци и  в риск от възникване на ОЗБ; 

- съвместни действия с ОПЛ, за обхващане на здравнонеосигурените бременни жени; 

-реализиране на дейности по програми и проекти на МЗ, насочени към повишаване на 

здравно-социалния статус на малцинствените маргилизирани групи; 

 - дейности по извършване на противоепидемиологичен контрол, с цел спазване на на 

имунизационния обхват със съответните ваксини след раждане, съгласно Имунизационния 

календар на РБългария. 

 Община Русе 

- Дейности по проекти, с фокус ромското население -продължение на дейности по 

проект„Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на 

територията на общини от Област Русе“. Проектът се изпълнява в партньорство с 3 общини – 
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Иваново, Борово и Ветово, на чиято територия се реализират част от дейностите, а другите 

партньори са: Русенският университет „Ангел Кънчев“, медицински център „Медика Експерт“, 

Сдружение на общопрактикуващите лекари, Сдружение „Център Динамика“, Сдружение 

"Еквилибриум" и Сдружение „Българо – Румънски трансграничен институт по медиация”. 

Водеща роля в изпълнение на дейностите е на Община Русе, която координира и съдейства за 

постигане на резултати. До момента са разкрити са две ясленски групи към Детска ясла №6, с 

акцент-обхващане на деца от ромски етнос; разкрити са два медицински кабинета 

/гинекологичен и педиатричен/в кв. Тракция, за обхващане на деца и жени от ромски етнос за 

безплатни прегледи. По проекта е назначен здравен медиатор, който подпомага осъществяването 

на гинекологични прегледи на неосигурени жени от ромски произход . 

- съдействие на НПО за реализиране на дейности, с фокус ромска общност и насочени 

към повишаване на здравно-сексуалната култура; 

НПО 

Реализиране на дейности по Националната Програма „Подобряване на устойчивостта на 

Националната програма по туберкулоза”, от страна на Сдружение „Център Динамика“, като 

Община Русе оказа съдействие за изпълнението на конкретни мерки, чрез двамата здравни 

медиатори; 

Медицински/ Лечебни заведения/ОПЛ: 

-съдействие от медицинските специалисти на Община Русе в учебни и детски заведения, 

за ежегодно провеждане на акции за Манту на деца от 1, 5 и 10 класове по Националната 

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, която се 

реализира от Център за белодробни болести-Русе; 

 - ролята на ОПЛ за ранна профилактика и превенция на рисковите болести и състояния 

сред ромската общност; 

Ролята на здравните медиатори и привличане на доброволци от ромския етнос 

Приоритетните мерки, насочени към подобряване достъпа до здравни услуги на ромското 

население, повишаване  ефективността от информираността и промяна на здравните нагласи и 

поведение, ще бъдат определено по-успешни                                                                                                                                                         

чрез активното участие на здравните медиатори от общината, участие на добловолци и ромски 

НПО, активни в сферата на здравеопазването. 

Финансирането на описаните дейности е със средства от ОП, държавен и общински 

бюджет. 

3. ПРИОРИТЕТ 3: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

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

техническа инфраструктура. 

На територията на Община Русе, не е обособена голяма ромска общност, която да е в реален 

риск от социално изключване, но съществуват квартали, където има концентрирано ромско 

население: „Селеметя”, „Тракция”, „Трите гълъба и с. Хотанца.  
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Положените усилия на Община Русе за подобряване на инфраструктурата на тези квартали и 

населени места, определено се отчитат като добър резултат за социалното включване на 

живеещите граждани по тези места. 

Проблем на част от ромите е липсата на изградени умения за добро поддържане на 

санитарно-битови условия в района, който живеят, както и в общинските жилища, които 

Община Русе предоставя за ползване.  

Налице са и други фактори-незаплащане на наеми на общинските жилища, данъци и др. 

които определено остават като трудно разрешими. Моделът за традиционния начин на живот на 

ромите – семейства, с много деца да обитават едно жилище, с липса на битови и санитарни 

условия продължава да е на дневен ред, предвид и липсата на мотивация сред тези роми за 

промяна в начина на живот. 

Водеща роля за разрешаване на жилищния статус на ромската общност е на Община 

Русе. 

 Активната политика на община Русе, за поддържане на жилищен фонд за социално слаби 

и крайно нуждаещи се граждани е свързана с проучване, управление и разпореждане с 

общинската собственост, поддържане на картотека на крайнонуждаещи се граждани и 

обслужване дейността на Местната комисия, по чл. 8 от Закона за уреждане правата на 

гражданите, с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ).   

Относно подобряване на и поддържане в изправност на жилищния фонд на Община Русе, с 

цел създаване на по-добри условия за живот на наемателите, вкл. и от ромски етнос, се планира 

ремонт на 10 броя общински жилища в кв. Дружба – 1, кв. Селеметя, кв. Тракция, кв. Средна 

кула и кв. Долапите. 

За подобряване на инфраструктурата – планира се изграждане на пешеходна връзка –

надлез между кв. Родина -3 и кв. Чародейка –север; 

- Ремонт на второстепенна улична мрежа в кварталите: Селеметя, Тракция, Средна кула и 

Долапите; 

- Изграждане на рампа за достъпна среда, съгласно изискванията на Наредба |№ 

4/01.07.2009 г., в кв. Тракция – ДГ „Ралица“, финансиран оп Швейцарска програма 

През периода на предходния План за действие, Община Русе успешно реализира 

дейности по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Русе в периода 2014 – 2020 г., предложен от Община Русе за финансиране по 

Оперативна програма „Регионално развитие”. По програмата са одобрени и в процес на 

реализация дейности по различни европроекти в градска зона за въздействие с 

преобладаващ социален характер – зона „Б”, обхващаща ж. к. „Родина” – гр. Русе. За 

изграждане на социални жилища в ж.к. Родина 3,с цел настаняване на лица от 

малцинствени групи, Община Русе е предприела действия и са налице одобрени 

инвестиционни технически проекти и издадено разрешение за строеж. Предстои 

кандидатстване с проектно предложение: „Изграждане на социални жилища за 

настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, 

които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе” 

по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура  

BG16RPOP001-1.001-039. В процес на изготвяне е Наредба за реда и условията на 
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ползване на социалната услуга „Социални жилища“, необходима за подаване на 

проектното предложение, за финансиране изпълнението му от ОПРР.  

С изпълнението на проекта, Община Русе ще доведе до минимум проблемът с 

живеенето на граждани в крайни и трудно достъпни населени места, с лоши битови 

условия. 

Предстои реализиране на дейности, финансирани от европейски проекти, 

насочени към подобряване на инфраструктурата на кварталите и населените места, 

където живеят и малцинствени групи. 
Финансирането на гореописаните мерки са със средства от ОП. 

 
4. ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

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

дела на заетите сред тях. 

4.1.  ЗАЕТОСТ 

 Най-уязвимата група на пазара на труда, продължава да  са безработните лица от 

ромската общност, предвид факта, че са с най-голям процент на неграмотност, липса на 

образование и професионална квалификация. Трудовата им интеграция е изключително трудна, 

именно поради посочените причини и липсата на трудови умения и навици за трудово 

поведение, липсата на мотивация за придобиване на квалификация и кандидатстване за работа, 

което допълнително утежнява процеса. 

 Водеща роля за трудовата интеграция на ромската общност е на Агенцията по заетостта, 

чрез териториално поделение Дирекция „Бюро по труда”-Русе. 

За решаване на проблемите в областта на заетостта, сред ромите ДБТ-Русе продължава 

дейности в посока-реализиране на мерки за подобряване качеството на работната сила, за 

постигане на по-пълна информираност относно възможностите за устройване на работа, за 

подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации, с цел активното им 

съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата. Добра практика е, че от 2016 г. 

в ДБТ – Русе, работят 3 ромски медиатори, които провеждат информационни кампании с 

неактивни лица от ромската общност, с цел трудова интеграция. 

 За постигане на по-ефективни резултати,  при решаване на проблемите в областта на 

заетостта сред ромите, ДБТ - Русе работи в посока за: реализиране на мерки за подобряване 

качеството на работната сила, за постигане на по-пълна информираност, относно 

възможностите за устройване на работа за подобряване на сътрудничеството с 

неправителствените организации, с цел активното им съдействие за мотивация на безработните 

лица от малцинствата. 

Участие на НПО за трудова интеграция на ромите - Сдружение „БРТИМ“, 

Реализиране на дейности по проект „Активиране за заетост“, насочен към 

обхващане и провеждане на работа с млади хора, включително и от малцинствени групи, 

които не учат и не работят. Създаден е Център за оценка на потенциалните 

възможности. Очакваните резултати са обхващане на максимален брой млади 

граждани, неактивни и успешното им включване в трудова или образователна дейност. 
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Община Русе участва в процеса на трудова интеграция на ромите, регулярно, чрез дейности 

по Програма на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ „От социални помощи 

към осигуряване на заетост“.  

Реализирането на дейностите се осъществява с финансови  средства от Държавния бюджет и 

европейски оперативни програми. 

4.2. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  

`Водеща роля за социалното включване и интеграцията на малцинствените групи е на Община 

Русе, в сътрудничество с НПО, с доказан опит. В утвърдената Програма за управление на 

Община Русе 2015-2019 г., са заложени цели и дейности, които касаят подобряване на всяка 

сфера от социално-икономическия живот на гражданите, включително и на ромската общност и 

благоустройството на града, като приоритет са социалните и здравните дейности и 

инфраструктура. 

Въпреки, че към момента на територията на Община Русе има добра развита мрежа от 

интегрирани социални услуги продължава политиката за разширяване обхвата на услугите, 

чрез реализиране на дейности по проекти и програми и включване на потребители, особено 

от малцинствени етноси, с цел -  преодоляване на рисковите фактори  и социално 

включване. 

Продължават дейностите за прилагане на  интегриран подход за ранно детско развитие в 

общност с рискови социални групи, чрез развиване на социални услуги в общността, 

ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи: 

 Община Русе осигури устойчивост на интегрираните услуги за деца от 0-3 г. и техните 

семейства, разкрити в сградата на Дома за медико-социални услуги, по приключил проект, които 

обхващат деца и семейства в риск, предимно от ромски етнос.  

 Проектът на общината „Приеми ме 2015“, продължава дейности, насочен към 

превенция на попадане на деца в институции и гарантиране на отглеждането им в семейна среда, 

като част от целевата група са деца от ромски семейства; 

Реализирането на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, приоритетна ос 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, от общината, е насочен към 

предоставяне на услуги за деца от 0 -7 години, в риск, с цел ранно обхващане и провеждане на 

индивидуална работа, както с децата, така и с родителите.  

Реализирането на проект: „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и 

мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на КСУДС”/, който е в изпълнение на ИПГВР и 

отговаря на част от целите, заложени в Стратегията на ЕС за Дунавски регион,  ще доведе до 

развитие на социалната инфраструктура в Община Русе и ще подобри качеството на услугите, с 

фокус -успешна интеграция на деца и семейства в неравностойно положение,  включително и от 

ромски етнос. 
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Община Русе продължава изпълнението на дейностите по устойчивостта на проект 

„Социално предприятие – Обществена трапезария.” Социалната услуга осигурява хранене на 100 

лица в неравностойно положение, в това число и от етнически малцинствени групи.  

Община Русе ще предприеме мерки за разкриване на: 

 - Социално предприятие за осигуряване на трудова заетост за хора с увреждания, 

включително и на лица от ромската общност, с цел осигуряване на среда за развитие; 

 - осигуряване на устойчивост на дейностите на услугите, разкрити по  проект 

„Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, 

основано на полов признак и предоставяне на услуги в него”; 

- реализиране на проект „Активно включване” – предоставяне на услуги Личен асистент 

и домашен помощник на лица в неравностойно положение, включително и от ромски етнос; 

 Сътрудничеството на Община Русе с НПО, с опит в предоставянето на социалните услуги 

и пряката работа с деца и семейства от ромската общност,  подобрява значително социалното 

включване на ромите и ще намали риска от социално изключване. 

В тази посока, както и с цел реализирането на правителствената политика за успешна 

интеграция на ромите на местно ниво е необходимо следното: 

Мотивиране на лица от ромската общност, за информиране и навременно включване на 

лица в риск от социално изключване – разширяване на работата на терен, сред по-затворените 

ромски семейства в квараталите – Тракция, Кулата, Селеметя и Долапите. 

5. ПРИОРИТЕТ 5: 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 недопускане на езика на омразата.  

Изискано условие на ЕК при актуализиране на Плана за действие е, включване на дейности, с 

нов иновативен модел на социална профилактика и превенция на престъпни дейности от рискови 

групи, с акцент маргилизирани ромски квартали и малки населени места. 

Процесът с борба с битовата престъпност сред ромите, просията на деца, въвличането им в 

други престъпни деяния от родителите е труден и бавен. Семейният традиционен модел на 

поведение на ромите-извършване на частни трудови дейности, без трудов договор, както и други 

подобни прояви, доказват лошата практика и последствията от тях – най-честите и сигурни 

клиенти на прокуратура и съда. 

 Създаването на условия за равни права и третиране пред закона е другият акцент, свързан 

със социалната превенция и рехабилитация на правонарушителите от ромски етнос. 

Отговорни институции – МВР, Община Русе /МКППМН/, ОЗД към ДСП и НПО, с опит 

в работа със социално уязвими групи. 
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Община Русе продължава: подкрепа за осъществяването на превантивни и възпитателни 

мерки спрямо деца, нарушители на закона, чрез МКППМН – привличане на ромски обществени 

възпитатели; 

- Създаване на условия за утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез 

всички форми; 

-Насърчаване ролята на лидерите и ромските НПО, които имат специфични умения за работа 

на терен и информиране на ромските граждани, за разрушителното отражение върху децата и 

семействата, моделът на престъпни действия, извършвани от ромски лица; 

-Търсене и прилагане на добри практики на местно ниво, свързани с информиране на 

ромската общност, относно формиране на социални умения за избягване на рискови ситуации, с 

цел предотвратяване на пристъпни действия; 

- Привличане на млади граждани от ромски етнос в доброволчески акции, свързани с 

опазване на обществения ред в кварталите с обособено ромско население /КООРС/. 

- Борба с проявите на дискриминация и нетолерантност; 

НПО -продължава работата на Сдружение „БРТИМ“, с първия по рода си Център за 

възстановително правосъдие за деца (ЦВПД), със седалище – Русе. Дейността на центъра е 

насочена към работа с деца в конфликт със закона и деца в контакт със системата за наказателно 

правосъдие. Основната цел е насочване на деца в конфликт със закона, извън системата на 

наказателното правосъдие, към по-различен начин на решаване на проблема, най-вече чрез 

прилагане на възстановително правосъдие. В Центъра се развиват и прилагат възстановителни 

практики и клинична социална работа; 

Сдружение „Еквилибриум”, който продължава управлението и предоставянето на 

общинската социална услуга - Център за работа с деца на улицата в КСУДС и работата е с деца в 

риск от попадане на улицата, просещи деца и техните семейства; 

Социалната профилактика на правонарушенията сред подрастващите, остава основен 

приоритет на местно ниво в Плана за действие. 

 Областна дирекция на МВР – Русе- дейности, свързани с подготовка на специалисти за 

работа в мултиетническа среда на територията на Община Русе и повишаване на умения на 

полицейските служители при работа с граждани от ромски етнос; 

- Провеждане на информационни кампании в училища и ромски квартали, със 

съдействието на ромски лидери, относно необходимост от спазване на законите, обществения 

ред и поведение на обществени места; 

- Привличане на млади роми за работа в МВР, с цел повишаване на доверието между 

ромската общност и служителите на МВР и ограничаване на престъпни действия; 

- Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните органи в 

мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека; 

Дейности на МВР и ДСП – съвместна работа за ранно обхващане на деца, в риск от 

извършване на престъпления или обект на криминално посегателство и насочване към 

подходящи социални услуги – Кризисен център, ЦНСТ /планира се предоставяне на услугата в 

бившия Приют на БЧК /. 
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Дейности на ДСП, свързани със социално подпомагане и услуги на крайно нуждаещи се 

ромски семейства, в риск от социално изключване – насърчаване на доброволци за работа на 

терен с ромски семейства и предоставяне на помощи. 

В новия период на изпълнение на Плана за действие, усилията на Община Русе и 

отговорните институции отново ще са с фокус към засилване работата в общността, особено с 

деца и младежи от ромски етнос, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, 

създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за 

социализация. Намаляване на противообществените прояви, извършвани от деца и младежи от 

ромски произход, чрез ранна интервенция на риска и провеждане на системна социална работа с 

деца и семействата в подходящи услуги. 

Финансирането на дейностите е от средства по ОП, държавен и общински бюджет. 

6. ПРИОРИТЕТ 6: КУЛТУРА И МЕДИИ 

 Оперативна цел: Насърчаване на културното многообразие и популяризиране 

на ромската култура, традиции, обичаи и творчество. 

 Община Русе е с добра развита културна инфраструктура и се определя, като една 

от общините, с водещи културни центрове в страната.  

Предприетите мерки от общината за подобряване на условията на Държавната 

опера, с цел гарантиране на качество на дейностите и безопасна среда, създават среда за 

изяви и творчество, както от граждани от български, така и от други етноси –турски, 

ромски, арменски и др.;  

Театърът, училището по изкуства, Общински младежки дом, Детски център за 

култура и изкуство, както и всички останали културни институти, в това число и 

читалищата, са достъпни за творчество и изяви от всички граждани.  
           Община Русе реализира дейности по проект „Интегриран подход на Община Русе за 

интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе”, 

финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество по програма „Насърчаване на 

социалното включване на ромите и други уязвими групи”, насочени към създаването на условия 

за общностно развитие, местни инициативи, обучения и кампании сред ромската общност и 

укрепване на културната идентичност и интеграция.  

Община Русе със съдействието на ромските лидери и здравните медиатори, ежегодно 

осигурява терен /Пленарна зала/, за празнуване на 8 април – Световен ден на ромите. 

     В малките населени места, с преобладаващо население от ромски и друг етнически 

произход е важна ролята на читалищата: НЧ „Просвета-1927“ (с. Семерджиево), НЧ „Пробуда 

1907“ (с. Тетово), НЧ „Надежда-1908“ (с. Ново село) и НЧ „Георги Бенковски - 1937” (Русе.  

С цел създаване на условия за равен достъп на ромите до социалния и културен живот на 

Русе, Община Русе предприе дейности в подкрепа на проекти, чрез Програмата за подкрепа на 

проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе, с фокус, културната 

интеграция на ромската общност и други етноси. 

      НПО участват активно в насърчаване на изяви на деца от ромски етнос  и 

стимулират семействата им, чрез иновативни подходи.                                                    

С настоящият стратегически документ План за действие /2018-2020/, Община Русе 

и всички ангажирани с интеграцията на ромите институции и НПО, ще положат 



 

 

 

 

 

 

16 

максимални усилия за предотвратяване на най-рисковите фактори и негативи, които са 

реална бариера за успешната интеграция и социализация, както на граждани от ромски 

етнос, така и на други, в сходна ситуация.  

 

 

 

 
ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РУСЕ (2018-2020) 

/В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА 

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В 

УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ 

СИТУАЦИЯ (2013-2020)/ 

 
Приоритетни области: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

4. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ
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Таблица 5.  ПРИОРИТЕТ 1 – 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 

етнически смесени 

детски градини и 

училища и 

повишаване на 

качеството на 

образование на 

децата и учениците 

от етническите 

малцинства 

1.1 Подпомагане 

на деца, чийто 

майчин език не е 

български 

 

1.1.1.Разработване и 

въвеждане на 

програма за 

овладяване на 

български език 

 

РУО на МОН 

Учебни и детски 

заведения; 

 Община Русе; 

 

2017 – 2020 

г. 

Държавно 

делегирани 

бюджети; 

ОП РЧР; 

Други програми и 

проекти; 

Програми на МОН 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети; 

ОП РЧР; 

Други програми 

и проекти; 

Програми на 

МОН; 

1.Брой обхванати 

деца;. 

2. Брой на децата 

овладели 

бълг.език;  
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  1.1.2. Създаване на 

условия за социална 

реализация на 

ученици от 

етническите 

малцинства в три 

основни училища в 

гр.Русе, чрез 

подобряване на 

условията за равен 

достъп до 

образование и 

обучение 

 

Община Русе 

ОУ „Алеко 

Константинов“, ОУ 

„Братя 

Миладинови“; 

ОУ „Никола 

Обретенов“; 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Община Русе      

ДГ„Снежанка“, 

ДГ „Звездица“, 

2016 – 2018 

г; 

Период на 

устойчивост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети; 

Осигуряване на 

устойчивост по 

проект 

„Образователна 

интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства в 

три основни 

училища на 

територията на 

гр. Русе“, 

финансиран от 

ОП РЧР 

 

 

 

Проект 

„Богатството на 

различията – 

приобщаващо 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 

 

Брой деца 

обхванати в 

подготвителните 

групи и родители 

на деца в социална 

изолация.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой деца 
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ДГ „Зора“,         

ДГ „Детелина“,          

ДГ„Незабравка“,         

ДГ„Русалка“,          

сдружение „Център 

Динамика“. 

 

 

2016-2018 

 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж 2014-2020“ 

 

 

 

 

 

обхванати в 

подготвителните 

групи и родители 

на деца в социална 

изолация.. 

  1.1.3. Подобряване 

на условията за 

равен достъп до 

образование и 

обучение на децата 

и учениците  от 

етническите 

малцинства и за 

тяхната успешна 

ранна социализация 

1.Община Русе  

ДГ-„Червената 

шапчица“, 

„Звездица“, 

„Детелина“, 

„Снежанка“ и 

„Ралица“. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Фондация 

“Европейски център 

по медиация и 

2016- 2018    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 

„Развитие 

на 

човешките 

ресурси“ 

2014 -2020 г. и 

Европейски 

социален 

фонд. 

 

 

 

 

 

Проект 

„Социално 

включване чрез 

услуги за ранно 

детско 

развитие“, по 

ОП „Развитие 

на човешките 

ресурси 2014-

2020 г. 

и ЕСФ. 

 

 

 

Проект 

“Лаборатория за 

успех”,  

Брой обхванати 

деца от 3-7 години;  

Брой родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой обхванати 

деца.  
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арбитраж” 

Община Русе 

СУ „Васил Левски” 

ДГ „Снежанка” 

ДГ „Приказен свят” 

СНЦ “ПЕГАС” 

 

2016-2018 

 

 

 

ОП НОИР 

 2252 522 лв 

 

Брой родители и 

др. Eфективност на 

интеркултурното 

образование и 

възпитание.  

Брой групи по 

интереси за децата 

от детските 

градини и 

предучилищните 

групи в СУ «Васил 

Левски»; 

  1.1.5.Създаване на 

полудневна форма 

на обучение в ДГ 

„Ралица”, Русе в 

новоремонтирано 

помещение за 

усвояване на 

езикови умения  по 

български език под 

формата на игри 

Община Русе 

ДГ „Ралица”, 

Сдружение БРТИМ 

 

2015 – 2018 

 

Проект„Интегриран 

подход на Община 

Русе за интеграция 

на ромите и други 

уязвими групи на 

територията на 

общини от Област 

Русе“  

 Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой обхванати 

деца. 

Брой включени 

педагогически 

специалисти.  

Брой обхванати 

родители. 

  1.1.6.Развиване на 

творческият 

потенциал и 

социализация на 

учениците от 

ромската общност, 

предоставяне 

възможност за 

индивидуална 

подготовка по 

Община Русе 

ОУ „Алеко 

Константинов”, 

ОУ„Братя 

Миладинови” ;  

ОУ „Н. Обретенов” 

Сдружение „Център 

2015 – 2018 

 

Проект„Интегриран 

подход на Община 

Русе за интеграция 

на ромите и други 

уязвими групи на 

територията на 

общини от Област 

Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой обхванати 

деца.  

Брой включени 

педагогически 

специалисти,  

Брой обхванати 

родители. 



 

 

 

 

 

 

21 

български език за 

пълноценно 

включване в 

образователния 

процес и превенция 

на отпадането от 

училище. 

Подобряване на 

материалната база в 

двете училища. 

Динамика;  

Сдружение 

„Еквилибриум“ 

 

 

  1.1.7 Консултиране 

на родители от 

ромски произход, 

чиито деца не 

посещават 

редовно училище 

и са застрашени от 

отпадане. 

Община Русе 

Сдружение БРТИМ 

 

2015 – 2018 

 

Проект 

„Интегриран 

подход  на Община 

Русе за интеграция 

на ромите и други 

уязвими групи на 

територията на 

общини от Област 

Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой обхванати 

деца.  

Брой обхванати 

родители. 

 1.2.Изграждане 

на образователен 

център за 

социално 

развитие на 

общността; 

 

 

 

1.3 Създаване на 

1.2.1.Социализация 

и интеграция на 

ромски деца в ранна 

детска възраст, 

необхванати от 

образователната 

система 

 

 

1.3.1 Ранно 

Сдружение БРТИМ 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране – ОП 

НОИР;  

общински бюджет 

2016 -2017; 

 

 

 

Проект „Социално 

Проектно 

финансиране – 

ОП НОИР; 

общински 

бюджет 2016-

2017; 

 

 

ОП 

Брой деца от 3 до 6 

г., обхванати в 

педагогическа 

работа. 

 

 

 

 

Брой обхванати 
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консултативни 

кабинети за 

работа с деца от 

0-7 години и 

родителите им 

обхващане на деца 

от ромски етнос и 

други уязвими 

групи в 

образователни 

услуги и 

предотвратяване  на 

социалното 

изключване 

 

Община Русе 

 

 

 

2016-2018 г. 

включване чрез 

услуги за ранно 

детско развитие“, 

по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 

2014-2020 г. 

и ЕСФ. 

 

 

 

„Развитие 

на 

човешките 

ресурси“ 

2014 -2020 г. и 

Европейски 

социален 

фонд. 

 

деца от 0-7 години; 

Брой родители; 

Ефективност 

 1.4.Провеждане 

на образователни 

и обучителни 

програми за деца 

от етническите 

групи в ЦОП към 

Сдружение 

БРТИМ 

 

 

 

 

 

1.4.1.Развиване на  

образователни и 

психо-социални 

програми за деца (5-

14 г.) и техните 

семейства, 

подкрепящи 

израстването на 

децата и 

формирането им 

като личности, 

носители на своите 

права и отговорни 

участници в 

собствения си 

живот; 

 

Сдружение БРТИМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

Брой деца (5-14 г), 

включени в 

програми на ЦОП 
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1.5 Провеждане 

на образователни 

и обучителни 

програми за деца 

от етническите 

групи в ЦОП към 

фондация 

“Европейски 

център по 

медиация и 

арбитраж” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Развиване на  

образователни и 

психо-социални 

програми за деца (5-

14 г.) и техните 

семейства, 

подкрепящи 

израстването на 

децата и 

формирането им 

като личности, 

носители на своите 

права и отговорни 

участници в 

собствения си 

живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация 

“Европейски 

центърпо медиация и 

арбитраж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Брой деца (5-14 г), 

включени в 

програми на ЦОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

24 
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2. Превенция на 

отпадане от 

училище на 

ромските ученици 

  

 

 

 

2.1. Осигуряване 

на обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование  

2.1.1.Осигуряване на 

редовна 

посещаемост и 

задържане в 

училищата чрез 

изготвяне на 

индивидуални 

програми за децата, 

застрашени от 

отпадане 

Община Русе 

РУО на МОН 

Учебни и детски 

заведения  

2017 – 2020 

г. 

Общински бюджет,  

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми и 

проекти 

Общински 

бюджет,  

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Брой отпаднали от 

образователната 

система, преди 

навършване на 16 

години;  

 2.2. Превенция на 

отпадането от 

училище чрез 

целенасочена 

работа с 

учениците, 

техните родители 

и учители 

2.2.1.Разкриване на 

щатни бройки и 

назначаване на 

ромски училищни 

посредници в 

учебните заведения 

с голям процент 

ученици от ромски 

произход 

Община Русе 

РУО на МОН 

Учебни и детски 

заведения  

НПО 

2017 – 2018 Проект „Интегрирн 

подход на Община 

Русе за интеграция 

на ромите и други 

уязвими групи на 

територията на 

общини от Област 

Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

Брой назначени 

ромски училищни 

посредници. 

Брой обхванати 

деца. 
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3. Прилагане на 

разнообразни 

форми и програми 

за работа с деца с 

трудности и 

дефицити в 

обучението и 

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. 

 

РУО на МОН 

Работодатели 

Община Русе 

2015 – 2020 ОП РЧР 

Други програми и 

проекти 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти  

Брой обучени. 

Професионална 

реализация и 

трудова заетост на 

включените в 

продължаващо 

образование лица. 

 

 

 

  

  3.1.2. Предоставяне 

на професионално 

обучение за лица, 

навършили 16 г. 

Фондация 

“Европейски център 

по медиация и 

арбитраж” 

2016 – 2018 

г. 

303 189.61 лева Проект 

“Активни – 

право с 

дългосрочен 

ефект”, ОП РЧР 

 

Брой мотивирани. 

Брой обучени;  

Професионална 

реализация и 

трудова заетост на 

включените в 

професионално 

обучение;  
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 3.2. Осигуряване 

на обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

училищното 

образование 

3.2.1 Предоставяне 

на продължаващо 

обучение за 

ограмотяване на 

възрастни  лица, 

навършили 16 г. и 

ограмотяване на 

възрастни роми. 

РУО - Русе 2016-2018 г. Проект „Нов шанс 

за успех 

ОП РЧР Брой ограмотени 

ромски 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, 

ученически 

парламенти или 

обществени съвети 

4.1.1.РУО на МОН 

Учебни и детски 

заведения 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Фондация 

“Европейски център 

по медиация и 

арбитраж” 

Община Русе 

СУ „В.Левски” 

2015 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 г. 

ОП РЧР 

Други програми и 

проекти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 522 лв. 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

“Лаборатория за 

успех”, ОП 

НОИР 

Брой обучени. 

Професионална 

реализация и 

трудова заетост на 

включените в 

продължаващо 

образование лица. 

 

 

 

 

Брой обхванати 

родители,. 

Принос на 

родителите на деца 

от ромската 

етническа общност 

за приобщаване на 

децата и 

задържането им в 
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ДГ „Снежанка” 

ДГ „Приказен свят” 

СНЦ “ПЕГАС” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

училището. 

 

 4.2. Работа с 

родители и 

настойници, 

които 

възпрепятстват 

децата си редовно 

да посещават 

училище 

4.2.1. Създаване на 

„Училище за 

родители” в 

учебните заведения, 

в които се обучават 

деца и ученици от 

ромски произход и 

целенасочена работа 

с тях 

Фондация 

“Европейски център 

по медиация и 

арбитраж” 

Община Русе 

СУ „Васил Левски” 

ДГ „Снежанка” 

ДГ „Приказен свят” 

 

2015 - 2018 252 522 лв. Проект 

“Лаборатория за 

успех”, ОП 

НОИР 

 

Брой  обхванати 

родители, 

участвали в 

„Училище за 

родители”. 

Привлечени в 

училището деца от 

рискови семейства. 

 

5.Усъвършенстване 

на образователните 

условия за 

качествено 

образование на 

квалификацията на 

5.1. Формиране 

на интеркултурна 

компетентност на 

директори, 

учители и други 

педагогически 

5.1.1. Квалификация 

на учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

РУО на МОН 

Учебни и детски 

заведения 

НПО  

2017 – 2020 

г. 

 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми и 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти. 
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педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

образователна 

среда 

 

специалисти мултикултурна 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 г. 

проекти 

 

 

 

 

Българо-

швейцарска 

програма 

и проекти      

 

 

 

Проект 

„Интегриран 

подход на 

Община Русе за 

интеграция на 

ромите и други 

уязвими групи 

на територията 

на общини от 

Област Русе” 

 

 

 

 

 

 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти. 

 

 

 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 

клубове към – 

читалищата, 

училищата и 

детските градини 

РУО на МОН 

Община Русе 

Учебни и детски 

заведения 

НПО 

 

 

 

2015 – 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми и 

проекти; 

 

 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти; 

 

 

 

Брой лица 

участници в 

дейностите 

Брой и вид 

дейности и 

занимания. 
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Фондация 

“Европейски център 

по медиация и 

арбитраж” 

Община Русе 

СУ „Васил Левски” 

ОУ “Св. Климент 

Охридски” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

370 711.50 лева 

 

 

 

 

 

Проект 

“Образователна 

интеграция – 

право 

сдългосрочен 

ефект””, ОП 

НОИР 

 

 

 

Брой лица 

участници в 

дейностите 

Брой и вид 

дейности и 

занимания. 

 

 

 5.3 Работа с 

родители и 

настойници, 

които 

възпрепятстват 

децата си редовно 

да посещават 

5.3.1Създаване на 

„Училище за 

родители” в 

учебните заведения, 

в които се обучават 

деца и ученици от 

ромски произход и 

целенасочена работа 

РУО на МОН 

Община Русе 

Учебни и детски 

заведения 

НПО 

2015-2018 г. Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми и 

проекти 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Брой  обхванати 

родители, 

участвали в 

„Училище за 

родители”. 

Привлечени в 

училището деца от 
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училище с тях рискови семейства 

 5.1. Формиране 

на интеркултурна 

компетентност на 

директори, 

учители и други 

педагогически 

специалисти 

6.2.1. Квалификация 

на учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

РУО - Русе  

Община Русе 

Учебни и детски 

заведения 

НПО 

2017 – 2020 Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми и 

проекти 

 

 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

 

 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти. 

 

6. Създаване на 

условия за 

повишаване на 

потенциала на 

учениците и 

възможностите им 

за успешно 

завършване на 

средното 

образование чрез 

допълване, 

развиване и 

надграждане на 

техните знания, 

умения и 

компетентности, 

придобити в 

рамките на 

задължителната им 

подготовка в 

6.1 Формиране на 

извънкласни 

форми за 

занимания по 

интереси, 

свързани със 

съхраняване на 

етническата 

идентичности и 

популяризиране 

на традиционни 

танци, занаяти и 

обичаи 

7.1.1 Създаване на 

групи – клубове, 

ателиета в  

училищата за ИИД 

РУО - Русе 

Община Русе 

Учебни и заведения 

 

2016 - 2018 Проект „Твоят час“ Европейски 

структурни 

фондове по  

ОП РЧР 

1.Намаление на 

брой 

преждевременно 

напусналите 

училище (ПНУ) от 

лицата на възраст 

между 18 и 24 г., 

включени в 

дейности по ОП:  

2. Брой училища, 

предлагащи 

дейности за 

повишаване 

мотивацията за 

учене; 

3. Брой ученици, 

включени в 

дейности за 

повишаване 



 

 

 

 

 

 

33 

училище. 

 

мотивацията; 

 

 

Таблица 5.  ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

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

програми. 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Намаляване на 

детската смъртност 

1.1. Ранна 

регистрация на 

бременните, 

наблюдение по 

време на 

бременността и 

своевременна 

хоспитализация на 

родилките 

1.1.1. Активно 

съдействие от 

страна на  

медиаторите в 

усилията на личния 

лекар за обхващане 

на бременните до 

четвърти месец на 

бременността чрез  

здравния  медиатор 

и повишаване на 

сътрудничеството 

между 

Лични лекари 

Община Русе 

НПО  

Здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 

2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

Държавно 

делегиран 

бюджет 

 

30.000 лв., 

заложени в 

проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

МФ 

 

Българо-

швейцарска 

програма 

 

 

 

Брой здравни 

медиатори. 

Брой обхванати 

бременни. 

Брой лица обхванати с 

дейности по кампании, 

обучения и др. 

Брой имунизирани 

деца. 
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институциите и 

НПО сектор в тази 

област. Запазване на 

дейността на 2-ма 

здравни медиатори, 

назначени в 

Община Русе и 

назначени 5 здравни 

медиатори по 

проект. 

 

 

1.1.2.Здравна детска 

консултация и 

дейности по 

превенция на 

заболяванията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Социално 

включване чрез 

услуги за 

ранно детско 

развитие 

62062,05 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЧР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 потребители, в т.ч. 

деца от уязвими 

социални групи ще 

бъдат обхванати от 

здравния мониторинг 

на услугата; 
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 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 

 

1.2.2. Семейно 

консултиране и 

подкрепа, 

индивидуална и 

групова работа с 

деца и родители, 

включително и с 

деца и родители, 

които не са от 

МЗ, РЗИ, здравни 

медиатори, лични 

лекари 

2011 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавно 

делегиран 

бюджет 

 

30.000 лв., 

заложени в 

проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

 

 

Проект 

Социално 

включване чрез 

услуги за 

ранно детско 

развитие 

103926,15 

МФ 

 

Българо-

швейцарска 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой здравни 

медиатори. 

Брой обхванати 

бременни. 

Брой лица обхванати с 

дейности по кампании, 

обучения и др. 

Брой имунизирани 

деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 семейства ще бъдат 

консултирани по 

въпроси на 
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уязвими групи  

 

 

2017-2018  

  

ОПРЧР 

репродуктивното 

здраве, методи за 

контрацепция и 

превенция на полови 

заболявания. 

 

2. Подобряване 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. Активизиране 

дейността на 

медиаторите за 

издирване на деца 

без личен лекар и 

разясняване пред 

родителите им 

важността за 

регистрирането им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравни медиатори, 

лични лекари, РЗИ, 

Община Русе 

 Държавно 

делегиран 

бюджет 

 

30.000 лв., 

заложени в 

проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

 

 

 

 

МФ 

 

Българо-

швейцарска 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой здравни 

медиатори. 

Брой обхванати 

бременни. 
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2.1.2.Здравна детска 

консултация и 

дейности по 

превенция на 

заболяванията 

Проект 

Социално 

включване чрез 

услуги за 

ранно детско 

развитие 

62062,05 лв. 

 

 

 

 

 

ОПРЧР 

 

 

 

500 семейства ще 

получат адекватна 

здравна грижа и 

консултация за своите 

новородени, бебета и 

деца. 

 

 1.2. Подобряване 

на семейното 

планиране и 

пренаталното 

здраве на 

здравнонеосигуре

ни жени от ромска 

общност 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Разкриване на 

кабинети за 

безплатни прегледи 

на деца и жени - 

здравнонеосигурени 

от ромски етнос. 

 

 

 

 

1. 2.2. Семейно 

консултиране и 

подкрепа, 

индивидуална и 

групова работа с 

деца и родители, 

НПО 

Община Русе 

Здравни медиатори 

МЦ „Медика” 

 

 

 

 

2017 – 2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе”; 

 

 

 

 

” Проект 

 

Българо-

швейцарска 

програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой обхванати 

неосигурени бременни.  

Брой жени прилагащи 

семейно планиране. 
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включително и с 

деца и родители, 

които не са от 

уязвими групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 г. 

 

Социално 

включване чрез 

услуги за 

ранно детско 

развитие 

103926,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 семейства ще бъдат 

предоставени 

информация, 

консултации и 

обучение в областта на 

семейното планиране. 

 

3.Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското население 

3.1. Разработване и 

прилагане на 

програми за 

превенция на СПИН 

и „сексуално 

предавани 

инфекции” (СПИ) 

„превенция на ХИВ” 

чрез използване на  

3.1.1. Активизиране 

дейността на 

отговорните 

институции и НПО 

сектора за издирване 

на деца без личен 

лекар и разясняване 

пред родителите им 

важността за 

Лични лекари 

Община Русе-

здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция /РЗИ/ - 

Русе 

2017 - 2018 Глобален фонд 

за борба срещу 

СПИН, 

Туберкулоза и 

Малария; 

Проекти, 

финансирани 

по ОП 

Община Русе; 

РЗИ 

Брой деца без личен 

лекар; 

 

 

 

Брой обхванати деца с 
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национален  и 

регионален опит  

регистрирането им. 

Работа с лични 

лекари за важността 

на регистрирането 

на деца/бебета от 

ромска общност и 

проследяване на 

тяхното здраве 

 

 

 

определен личен лекар. 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Намаляване на 

уязвимостта към 

ХИВ на 

проституиращите 

жени и мъже чрез 

увеличаване на 

обхвата на групата 

с пълен пакет 

превантивни 

интервенции 

3.2.1. Изследване на 

рискови  групи за 

СПИН от КАБКИС. 

 

Изследване на 

рискови лица за 

Сифилис, Хепатит С 

и В. 

 

Община Русе 

НПО 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2017-2020

  

Глобален фонд 

за борба срещу 

СПИН, 

Туберкулоза и 

Малария; 

Програма 

„Превенция и 

контрол на 

ХИВ/СПИН” 

Брой обхванати лица. 

Брой кампании. 

Брой изследвани  лица. 

Брой раздадени 

предпазни средства и 

ЗОМ. 
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 3.3. Повишаване 

на 

информираността 

на младите хора 

относно рисковете 

от инфектиране с 

туберкулоза и др. 

заболявания, както 

и трафикирането 

на бебета и млади 

жени 

3.3.1 Организиране 

на срещи и 

информиране на 

младите хора в риск 

 

 

 

 

 

3.3.2 Провеждане на 

акции от мобилни 

екипи, за 

имунизиране на 

деца и лица за 

Манту /БЦЖ от 

ромски етнос и 

уязвими групи 

Община Русе 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

СБЛПФЗ 

Център „Динамика”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБЛПФЗ 

Център „Динамика” 

; 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

Глобален фонд 

за борба срещу 

СПИН, 

Туберкулоза и 

Малария; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобален фонд 

за борба срещу 

СПИН, 

Туберкулоза и 

Малария; 

Програма 

„Подобряване 

на 

устойчивостта 

на 

Националната 

програма по 

Програма 

„Превенция и 

контрол на 

ХИВ/СПИН” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

„Превенция и 

контрол на 

ХИВ/СПИН” 

Брой обхванати лица. 

 Брой проведени 

срещи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой обхванати деца и 

лица. 
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туберкулоза” 

 

 

 

  3.3.3. Провеждане 

беседи и разговори 

с младите майки за 

значението на 

имунизациите и 

мотивирането им за 

редовното им 

прилагане, както и 

имунизацията за 

превенция на рак на 

маточната шийка  

Община Русе – 

здравни медиатори 

и медицинските 

специалисти; 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 

2017 - 2018 Национална 

програма за 

първична 

профилактика 

на рак на 

маточната 

шийка в 

Република 

България 2012 

-2018 г. 

МЗ Брой консултирани 

майки; 

 

 

Брой имунизирани 

момичета на възраст 12 

г. 

  

3.3.4. Провеждане 

на информационни 

срещи и кампании, с 

цел разясняване на 

потенциалния риск 

от трафик на бебета 

и ромски момичета 

с цел сексуална 

експлоатация 

Община Русе 

СНЦ 

„Еквилибриум” 

 

2017 - 2018 Проект 

„Интегриран 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество. 

 

Брой срещи и брой 

кампании. 
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 3.5. Разработване 

и прилагане на 

програми за 

превенция и 

профилактика на 

заболявания 

3.5.1. Провеждане 

на ранна 

диагностика и 

скринингови 

изследвания  за 

превенция  на  

заболявания на 

опорно-двигателния 

апарат. 

НПО 

Лечебни заведения 

Община Русе 

 

2017 - 2020 Програми и 

проекти; 

 

Програми и 

проекти. 

 

Брой проведени 

профилактични 

прегледи. 

  

3.5.2. Стимулиране 

създаването на 

извънкласни форми 

на здравно 

образование за 

ромските деца – 

клубове, спортни 

секции и др. 

 

Лични лекари 

НПО в здравния 

сектор 

Община Русе 

Училища и детски 

градини  

РИО на МОМН 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2015 - 2020 Община Русе 

ОП РЧР 

програми и 

проекти 

Община Русе 

ОП РЧР 

Други програми 

и проекти 

Брой създадени 

извънкласни форми. 

 

Брой обхванати деца и 

ученици. 

  

3.5.3. Информиране 

на лица от ромска 

общност за 

здравноосигурителн

ите им права и 

задължения, и за 

правата им като 

пациенти 

Лични лекари 

НПО,  

Община Русе -

здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция 

 

2015 - 2020 Не се изискват 

средства 

Не се изискват 

средства 

Брой обхванати  лица. 
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 2.6.Предприемане 

на 

противоепидемич

ни мерки при 

възникване на 

епидемични 

огнища 

1.6.1. Извършване 

на 

епидемиологични 

проучвания 

Ограничаване на 

заболяемостта от 

ОЗБ 

Регионална здравна 

инспекция – Русе; 

Здравни медиатори 

 

2017 - 2020 От бюджета на 

институциите 

 

Регионална 

здравна 

инспекция; 

Община Русе 

Брой епидемиологични 

проучвания. 

  

3.7.2. Провеждане 

на здравно-

образователни 

лекции и беседи 

сред деца и ученици 

Община Русе 

Сдружение 

„Обществена 

коалиция за здраве“ 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2017 - 2020 4 000 лв. от 

общински 

бюджет и 

средства от 

бюджета на 

РЗИ 

Община Русе 

НПО 

Регионална 

здравна 

инспекция  

Брой обхванати лица. 

Брой раздадени 

предпазни средства и 

информационни 

материали. 

 2.7. Повишаване 

на 

имунизационният 

обхват със 

задължителни 

имунизации и 

реимунизации, 

съгласно 

Имунизационният 

календар на 

РБългария 

2.7.1. Извършване 

на проверки в 

лечебните заведения 

за болнична помощ 

с родилни 

отделения (РО)  във 

връзка с по-

нататъшно 

проследяване на 

новородените деца 

до записването им 

към ОПЛ, с цел по-

пълно обхващане на 

детските 

контингенти със 

задължителни 

имунизации и 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

 

2017 - 2020 От бюджета на 

РЗИ 

 

Регионална 

здравна 

инспекция 

 

Брой извършени 

проверки в РО. 

Брой обхванати  лица. 
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реимунизации 

  2.8.2. Провеждане 

на задължителни 

имунизации на деца  

без избран личен 

лекар в 

Имунизационният 

кабинет на РЗИ - 

Русе 

Община Русе – 

здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2017 - 2020 От бюджета на 

Община Русе 

 и Регионална 

здравна 

инспекция 

Община Русе 

Регионална 

здравна 

инспекция 

Брой извършени 

имунизации/реимуниза

ции. 

  2.7.3. Провеждане 

на срещи  (беседи, 

лекции) със 

здравните 

медиатори във 

връзка с 

повишаване на 

здравната култура 

на ромската 

общност по 

отношение на 

начините за 

предпазване от най-

разпространените 

инфекциозни 

заболявания, за 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

Община Русе – 

здравни медиатори 

Регионална здравна 

инспекция - Русе 

2017 - 2020 От бюджета на 

Община Русе 

 и Регионална 

здравна 

инспекция 

Община Русе 

Регионална 

здравна 

инспекция 

Брой проведени срещи 

за ограничаване на 

заболяемостта от ОЗБ и 

поддържане на висок 

имунизационен обхват. 
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календар 

3. Повишаване 

качеството на 

здравните услуги от 

доболничната 

помощ за 

представителите на 

ромската общност 

3.1. Предоставяне 

на възможност на 

представителите 

на ромската 

общност за 

облекчен достъп 

до 

висококачествени 

здравни услуги в 

доболничната и 

специализираната  

помощ 

3.1.1.Обучение на 

лекари от 

доболничната и 

спешната помощ  за 

работа в ромската 

общност и със 

социално-уязвимите 

групи. Кампании за 

разясняване на 

рисковете от 

ранните раждания, 

аборти и 

необходимостта от 

контрацепция  сред 

ромката общност. 

Изготвяне на списък 

на 

нерегистрираните 

при ОПЛ лица от 

ромски произход и 

другите, живеещи в 

сходно на тяхното 

положение, имащи 

осигурителни права. 

Изготвяне на списък 

на ромите без 

здравно-

осигурителни права. 

Община Русе 

Сдружение на 

ОПЛ – Русе 

МЦ Медика Русе 

ООД  

Сдружение „Център 

Динамика”   

Сдружение 

„Еквилибриум” 

Сдружение БРТИМ 

 

2017 - 2018 Проект 

„Интегриран 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

 

Брой обучени лица от 

доболничната и 

спешната помощ  Брой 

обхванати лица в 

кампании. 

Брой обхванати 

нерегистрирани при 

ОПЛ лица от ромски 

произход и другите, 

живеещи в сходно на 

тяхното положение, 

имащи осигурителни 

права.  

 3.2. Улесняване на 

достъпа на 

ромската общност 

3.2.1. Изграждане и 

функциониране на 

приемна за 

Община Русе 

Сдружение на ОПЛ 

2017 – 2018 

 

Проект 

„Интегриран 

подход на 

Българо-

швейцарска 

програма за 

Функционираща 

приемна. 
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до здравни услуги 

и превенция на  

заболяванията 

медицински грижи, 

изнесени в 

общността /кв. 

„Тракция“/; 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Осигуряване 

на медицинското 

обслужване на деца 

и ученици в малки 

населени места на 

територията на 

Община Русе, с 

ромска общност / 

Ново село, кв. 

Ср.кула, кв. 

Долапите, Тетово, 

Хотанца/; 

 

Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе”; 

 

 

Общински 

бюджет 

сътрудничество; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

 

Брой обхванати лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой консултирани 

деца и ученици 

4. Създаване на 

условия за 

отглеждане и 

възпитаване на 

4.1. Изграждане на 

съвременна 

материална база, 

отговаряща на 

4.1.1.Разкриване на 

2 яслени групи в 

сградата на бившия 

Община Русе 2015 - 2020 Делегиран 

бюджет  

 

Делегиран 

бюджет 

 

Брой разкрити яслени 

групи; 

Брой обхванати деца на 
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децата от ромската 

общност в яслена 

възраст 

европейските 

изисквания за 

отглеждане и 

възпитаване на 

децата в ранна 

детска възраст и 

функциониране на 

2 яслени групи 

ДМСГД 217 682,15 лв.  

по проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе 

 

 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество 

 

възраст от 10 м. до 3 г.; 

 

Таблица 6.  ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

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

инфраструктура. 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване на 

жилищните 

условия, 

включително и на 

прилежащата 

техническа 

1.1.Подобряване 

на жилищните 

условия в 

кварталите с 

ромско население 

1.1.1. Общински 

план за развитие и 

програма за 

подобряване на 

жилищните условия 

в квартали с 

Община Русе 

 

2017 – 2020 В рамките на 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Други програми 

Брой жилища 



 

 

 

 

 

 

48 

инфраструктура   компактно ромско 

население     

Други 

програми и 

проекти 

и проекти 

  1.1.2. Оценка на 

нуждите от 

подобряване 

състоянието на 

кварталите с ромско 

население по 

отношение на  

инженерната 

инфраструктура     

Община Русе 

МРРБ 

2015 – 2018 Общински 

бюджет  

Проектно 

финансиране 

Общински 

бюджет  

Проектно 

финансиране  

Фактически 

резултати от 

оценката на нуждите.  

 

  1.1.3.Подобряване 

на и поддържане в 

изправност на 

жилищния фонд на 

Община Русе, с цел 

създаване на по-

добри условия за 

живот на 

наемателите, вкл. и 

от ромски етнос. 

 

Община Русе 

 

2017 – 2020 Общински 

бюджет  

 

Общински 

бюджет 

 

Ремонт на 10 броя 

общински жилища в 

кв. Дружба – 1, кв. 

Селеметя, кв. 

Тракция, кв. Средна 

кула и кв. Долапите. 

  1.1.4.  

Благоустрояване на 

алейни мрежи, 

зелени площи и 

детски площадки 

Община Русе 

МРРБ 

Донори 

Частни инвеститори 

2015 – 2018 Общински 

бюджет 

ОПРР 

Донори 

ПЧП 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

Донори 

ПЧП 

Брой новопостроени  

детски площадки, 

атракциони и площ 

благоустроени зони. 

Съобразяване с 

потребностите на 

деца с увреждания. 
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Европейски 

средства 

Европейски 

средства 

  1.1.5.  Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура, 

асфалтиране на 

улици, изграждане 

на тротоари, 

реконструиране на 

Ви К мрежи 

 

 

1.1.6 Изграждане на 

пешеходна връзка –

надлез между кв. 

Родина -3 и кв. 

Чародейка –север; 

 

1.1.7. Изграждане на 

рампа за достъпна 

среда, съгласно 

изискванията на 

Наредба |№ 

4/01.07.2009 г., в кв. 

Тракция – ДГ 

„Ралица“. 

 

Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Русе 

 

 

 

2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2020 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Проекти по ОП 

 

 

 

Общински 

бюджет 

ОПРР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Проекти по ОП 

 

 

 

Ремонт на 

второстепенна 

улична мрежа в 

кварталите: 

Селеметя, Тракция, 

Средна кула и 

Долапите; 

 

 

 

 

 

1 бр. надлез 

 

 

 

 

 

 

 

 1 бр. рампа в кв. 
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Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Проект, 

финансиран по 

Швейцарска 

програма 

 

 

Общински 

бюджет 

Проект, 

финансиран по 

Швейцарска 

програма 

 

 

Тракция 

 1.2. Изграждане 

на социално 

жилище в ж. к. 

„Родина – 3” за 

настаняване лица 

от малцинствени 

групи и 

социално-слаби 

лица, които не 

могат да се 

ползват от 

условията на 

жилищно 

настаняване на 

Община Русе. 

1.2.3 

Кандидатстване с 

проектно 

предложение: 

„Изграждане на 

социални жилища за 

настаняване на лица 

от малцинствени 

групи от 

населението и 

социално слаби 

лица, които не могат 

да се ползват от 

условията на 

жилищното 

настаняване на 

Община Русе 

 

2017 – 2020 Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие”  

Оперативна 

програма 

„Регионално 

развитие“ 

Брой изградени 

социални жилища. 

Брой настанени лица 

и семейства 
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 Община Русе”.  

 

1.2.4 Изготвяне на 

Наредба за реда и 

условията на 

ползване на 

социалната услуга 

„Социални 

жилища“, 

необходима за 

подаване на 

проектното 

предложение, за 

финансиране 

изпълнението му от 

ОПРР 

        

 

Таблица 7.  ПРИОРИТЕТ 4 – 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 

ЗАЕТОСТ     Средства  Източник Индикатори 

1. Осигуряване 

на достъп на 

1. 1.Повишаване 

на пригодността 

1.1.1.Разработване 

на проекти 

Община Русе,  2017– 2020 ОП РЧР, ОП РЧР, Брой разработени 
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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 

съответствие с 

професии, 

търсени на пазара 

на труда. 

 

за заетост и 

квалификацията 

на безработни 

роми 

включени в 

програми за 

квалификация и 

трудова заетост по 

програми, сезонна 

заетост и др. 

-информационни 

дни за работодатели 

и безработни лица 

за наемане на 

работа на 

безработни роми. 

 

 

ДБТ Русе 

НПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация 

“Европейски център 

по медиация и 

арбитраж” 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 г. 

други програми и 

проекти; 

общински 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303 189.61 лева 

 

други донорски 

програми и 

проекти и 

общински 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

“Активни – 

право с 

дългосрочен 

ефект”, ОП РЧР 

 

проекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой мотивирани лица; 
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 1.2. Организиране 

на обучителни 

курсове на 

безработни лица. 

1.2.1.Обучаване на 

младежи в 

професионални 

умения чрез 

стажуване 

Община Русе,  

ДБТ Русе 

НПО 

Работодатели 

 

 

 

Фондация 

“Европейски 

центърпо медиация 

и арбитраж 

2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 г. 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти; 

 

 

 

303 189.61 лева 

 

ОП РЧР, 

други програми 

и проекти; 

финансов план 

на ДБТ; 

 

 

Проект 

“Активни – 

право с 

дългосрочен 

ефект”, ОП РЧР 

 

Брой обучени младежи. 

 

 

 

 

 

 

Брой обучени младежи. 

  1.2.2.Стимулиране 

на икономическата 

инициатива сред 

хората от 

малцинствата за 

развиване на бизнес 

и производство 

Община Русе,  

ДБТ Русе 

НПО 

Работодатели 

2017 – 2020 ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти; 

 

ОП РЧР, 

други програми 

и проекти; 

 

Брой включени лица и 

самонаети лица. 

2. Подобряване 

на достъпа на 

ромите до 

пазара на труда 

2.1. Ранно 

кариерно 

ориентиране и 

консултиране на 

ромски деца и 

младежи 

2.1.1. Разширяване 

на дейността на 

Център за оценка на 

потенциалните 

възможности към 

Сдружение БРТИМ 

Сдружение БРТИМ 2015 -

продължава 

Собствени 

средства 

Собствени 

средства 

Брой проведени 

консултации за оценка 

на потенциалните 

възможности. 
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3. Насърчаване на 

социалния и 

граждански 

диалог в подкрепа 

на трудовата 

реализация на 

ромите  

3.1. Подкрепа и 

провеждане на 

инициативи и 

кампании с 

ромски 

организации на 

местно ниво 

3.1.1. Срещи, 

кръгли маси, 

семинари, дискусии, 

приемни на ДБТ и 

инициативи 

“Отворени врати” и 

др. 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2017 – 2020 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ ОП 

РЧР, 

други програми 

и проекти 

Брой инициативи. 

4. Насърчаване на 

предприемачество

то, стартиране и 

управление на 

собствен бизнес 

 

4.1. Осигуряване 

на достъп на 

ромите до 

пазара на труда 

и до различни 

инструменти и 

инициативи за 

самостоятелна 

заетост   

4.1.1. Повишаване 

на 

предприемаческата 

култура на ромите 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2017 – 2020 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ ОП 

РЧР, 

други програми 

и проекти 

Брой насочени за 

консултиране. 

  4.1.2 Подкрепа за 

започване на 

собствен бизнес 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2017 – 2020 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ ОП 

РЧР, 

други програми 

и проекти 

Брой насочени за 

консултиране. 

  4.1.3. Развитие на 

традиционни 

ромски занаяти 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2017 – 2020 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ ОП 

РЧР, 

други програми 

и проекти 

Брой насочени за 

консултиране. 
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5. Осигуряване на 

заетост на ромите, 

търсещи работа 

лица 

5.1. Осигуряване 

на достъп на 

ромите до 

пазара на труда 

5.1.1. Осигуряване 

на  заетостта чрез 

програми и мерки 

по реда на ЗНЗ в 

рамките на 

финансовия план на 

ДБТ 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

 

 

 

 

 

 

Фондация 

“Европейски 

центърпо медиация 

и арбитраж” 

2017– 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти; 

 

 

 

303 189.61 лева 

Финансовия 

план на ДБТ ОП 

РЧР, 

други програми 

и проекти; 

 

 

 

Проект 

“Активни – 

право с 

дългосрочен 

ефект”, ОП РЧР 

 

 

Брой постъпили на 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Брой постъпили; 

  5.1.2. Осигуряване 

заетост на 

първичния трудов 

пазар 

Община Русе 

ДБТ- Русе 

НПО 

2017 – 2020 Финансовия 

план на ДБТ 

ОП РЧР, 

други 

програми и 

проекти 

Финансовия 

план на ДБТ ОП 

РЧР, 

други програми 

и проекти 

Брой постъпили на 

работа. 
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Таблица 8.  ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране  

     Средства  Източник Индикатори 

 1. Повишаване 

гаранциите за 

ефективна защита 

на правата на 

българските 

граждани в 

уязвимо социално 

положение, 

независимо от 

различния 

етнически 

произход 

1.1.Подготовка на 

специалисти за 

работа в 

мултиетническа 

среда  

1.1.1 Обучение на: 

 полицейските 

служители по 

правата на човека и 

проблемите на 

малцинствата, 

съобразяване с 

традиции, правила 

на ромските 

общности 

  социални 

работници от 

дирекциите 

«Социално 

подпомагане» за 

работа в 

мултиетническа 

среда 

ОД МВР 

ДСП 

НПО 

2017-2020  ОП РЧР,  

други 

програми и 

проекти 

ОП РЧР,  други 

програми и 

проекти 

Брой  служители, 

обучени да работят в 

мултиетническа среда.  

Устойчивост на 

образователната 

подготовка; повишаване 

на нивото на етническа 

компетентност; 

застъпничество в случаи 

на дискриминиране. 

 1.2. Разширяване и 

подобряване на 

услугите за 

социална 

реинтеграция  на 

млади 

правонарушители 

и превенция на 

проявите на деца и 

1.2.1. Разширяване 

на дейността на 

Център за 

възстановително 

правосъдие за деца 

към Сдружение 

БРТИМ 

Сдружение БРТИМ 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

Брой деца, обхванати от 

програми на Центъра. 

Брой професионалисти, 

обхванати от програми 

на Центъра. 
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младежи с 

отклоняващо се 

поведение 

 

 

 

 

1.2.2. Разширяване 

на дейността на 

Център за медиация 

към фондация 

“Европейскицентър

по медиация и 

арбитраж”; 

 

1.2.3Разширяване на 

дейността на 

Контактен център за 

деца и родители  

преди, по време наили 

след раздяла/развод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация 

“Европейски 

центърпо медиациа 

и арбитраж” 

 

 

 

 

 

Фондация 

“Европейски 

центърпо медиациа 

и арбитраж” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

 

Проектно 

финансиране и 

собствени 

средства 

 

 

 

 

 

 

Брой  лица, обхванати 

от програми на Центъра. 

Брой професионалисти, 

обхванати от програми 

на Центъра; 

 

 

 

 

Брой  обхванати деца и 

лица 
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2. Подобряване на 

механизмите за 

сътрудничество, 

диалог и 

консултации 

между публичния 

сектор,  ромите и 

гражданските 

организации, 

работещи за 

интеграция на 

ромите 

 

2.1.Привличане на 

НПО в подкрепа  

интегрирането на 

ромите в 

обществения 

живот 

 

 

2.1.1. Организиране 

на работни срещи и 

кръгли маси по 

проблемите на 

ромските общности 

Община Русе 

НПО 

2017-2020 Общински 

бюджет,  

ОП РЧР, други  

програми и 

проекти 

Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

програми и 

проекти 

Брой проведени работни 

срещи и кръгли маси.  

Обхват на темите и 

целева ориентация на 

работните срещи и 

кръглите маси; 

публичност и обществен 

ефект. 

 
 2.1.2. Засилено 

ромско участие на 

местно ниво, чрез 

създадения 

Обществен 

консултативен съвет 

по ромските 

въпроси към 

Община Русе 

Община Русе; 

Сдружение БРТИМ 

2017-2020 Не са 

необходими 

средства 

Не са 

необходими 

средства 

Брой проведени 

заседания на ОКС по 

ромските въпроси. 

3.Засилване на 

работа със 

семействата от 

ромски произход 

и от друго 

живеещо при 

подобни условия  

население, при 

съблюдаване на 

3.1. Повишаване 

информираността 

на семействата от 

ромски произход 

за предоставяните 

социални услуги в 

общността. 

 

3.1.1.Организиране 

и провеждане на 

информационни 

кампании; 

 

 

Община Русе 

НПО 

ДСП 

 

 

2017-2020 Общински 

бюджет,  

ОП РЧР, други 

програми и 

проекти 

Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, други 

програми и 

проекти 

Брой реализирани 

кампании. 
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правните 

механизми и 

работа със 

семействата за 

осъзнаване на 

родителските 

задължения, за 

разбиране и 

спазване правата 

на децата 

 

5.2. Превенция и 

преследване без 

компромис на 

престъпления по 

чл.151 от НК 

/полови контакти с 

лица под 14 г./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Русе; 

 ОД на МВР, 

Прокуратура 

 

 

 

 

Брой осъдителни 

процедури. 

 

 

5.Засилване 

работата в 

общността, 

особено с деца и 

младежи, с цел 

формиране на 

социални умения 

за избягване на 

рискове, 

създаване на 

условия за 

развиващи  

капацитета 

дейности и 

увеличаване на 

възможностите за 

социализация 

 

5.1. Намаляване 

на 

противообществен

ите прояви, 

извършени от 

деца и младежи от 

ромски произход. 

Разширяване и 

подобряване на 

услугите за 

социална 

реинтеграция  на 

млади 

правонарушители 

и превенция на 

деца с 

отклоняващо се 

поведение 

 

5.1.1. Провеждане 

на обучителни 

сесии и тренинги  в 

училищата 

 

5.1.2. Провеждане 

на открити 

информационни дни 

на МКПППМН 

 

5.1.3.Изнасяне на 

беседи пред 

учениците, 

преподавателите и 

родителите от 

ИДПС по 

националната 

програма “Работа на 

полицията в 

Община Русе 

РУО на МОМН 

МКБППМН 

ОД МВР 

ОЗД към ДСП 

НПО 

 

 

 

 

 

2017-2020 Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, програми 

и проекти 

Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, програми и 

проекти 

Брой реализирани 

обучителни сесии и 

тренинги.  

 Брой обхванати 

ученици. 

Относителен дял на 

противообществените 

прояви на МНП от 

ромската етническа 

общност; принос на 

обучителните тренинги 

и социалните услуги за 

усвояване на социални 

умения и повишаване на 

социалната 

компетентност на децата 

и младежите от 

ромската етническа 
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училищата” 

 

5.1.4. Провеждане 

на съвместни 

проверки с 

представители от 

различни 

институции, НПО, 

ромски лидери и др. 

за безопасност на 

населението 

 

5.1.5. Консултиране 

и насочване към 

услуги в общността 

на деца с 

поведенчески 

проблеми и техните 

родители      

 

 

 

 

 

 

 

общност. 

Брой извършени 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

Брой консултирани  

деца и родители.0 

 

Таблица 9.  ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 

Оперативна цел: Насърчаване на културното многообразие и популяризиране на ромската култура, традиции, обичаи и 

творчество. 
 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 
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1. Изграждане на 

устойчиви модели 

за  културна  

интеграция на 

ромите и 

маргинализиранит

е групи 

1.1. Прилагане на 

мерки за активно 

взаимодействие с 

ромските 

общности 

  

1.1.1. Изграждане на 

програма за реално 

взаимодействие 

между народните 

читалища, 

училищата и 

ромските 

организации по 

места на 

територията на 

Община Русе.   

Община Русе 

РЕКИЦ 

НПО 

2017 – 2020 1 500 лв. Общински бюджет Брой събития 

 1.2. Създаване на 

условия за равен 

достъп на 

ромската общност 

до социалния и 

културен живот на 

общината 

1.2.1. Подкрепа на 

проекти чрез 

Програмата за 

подкрепа на 

проекти в областта 

на изкуството и 

културата на 

Община Русе за 

реализация на 

проекти, насочени 

към културната 

интеграция на 

ромите 

Община Русе 

РЕКИЦ 

 

2017 – 2020 18 000 лв. 

ежегодно 

Общински бюджет 

  

 

Брой подкрепени 

проекти 

  1.2.2. Предоставяне 

на възможности за 

равен достъп до 

културен продукт 

чрез културния 

календар на 

Общината и 

развитие на 

Община Русе 

РЕКИЦ – Русе 

Читалища  

2017-2020 20 00 лв. за 

целия период 

Общински бюджет 

и проекти 

Оперативни 

програми 

Брой събития 
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специализирани 

социокултурни 

практики, целящи 

приобщаване на 

ромското население 

към културния 

живот на общността  

  1.2.3. Целенасочена 

работа с ромското 

население по 

Програма 

„Глобални 

библиотеки” чрез 

организиране на 

специфични форми 

на взаимодействие – 

образователни 

инициативи, 

курсове, 

информационни 

кампании и пр. 

Община Русе  

РЕКИЦ 

Читалища 

2017-2020 10 000 лв. за 

целия период 

Делегирани 

бюджети, 

Собствени 

приходи на 

читалищата 

 

Брой въведени 

практики   

2. Съхраняване, 

развитие и 

популяризиране   

на специфичната 

култура на 

ромската общност 

като част от  

българската 

национална 

култура  

2.1 Създаване на 

условия за 

развитие на 

традиционната 

ромска култура 

2.1.1. Създаване на 

специализирани 

читалищни форми                 

(кръжоци, клубове 

по интереси, 

любителски 

формации и др.) за 

развитие и 

насърчаване на 

ромското 

творчество  

РЕКИЦ  

Читалища  

2017 – 2020  36 000 лв. за 

целия период  

Делегирани 

бюджети 

Проекти по 

оперативни 

програми и др. 

Брой худ. състави с 

участие на 

малцинствени групи 
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  2.1.2.Организиране 

и провеждане на 

концерти, творчески 

срещи и прояви с 

участието на 

изтъкнати творци от 

етносите 

Община Русе 

Читалища 

2017 – 2020 12 000 лв. за 

целия период 

Общински и 

читалищен бюджет 

Проекти по 

оперативни 

програми и др. 

Брой проведени 

събития и брой на 

включени участници. 

 2.2. Създаване на 

условия за 

общностно 

развитие, местни 

инициативи, 

обучения и 

кампании сред 

ромската общност, 

насочени към 

укрепване на 

културната 

идентичност и 

интеграция 

2.2.1. Организиране 

на  инициативи, 

обучения и 

кампании сред 

ромската общност, 

насочени към 

укрепване на 

културната 

идентичност и 

интеграция 

Община Русе  

Сдружение БРТИМ 

 

2017 – 2018 Проект 

„Интегриран 

подход на 

Община Русе за 

интеграция на 

ромите и други 

уязвими групи 

на територията 

на общини от 

Област Русе” лв.  

 Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество. 

Брой проведени 

събития и брой на 

включени участници. 

  2.2.2. Активно 

популяризиране на 

ромските традиции 

и култура чрез 

печатните и 

електронни медии. 

Привличане на 

млади хора от 

ромската общност в 

журналистическата 

практика 

Община Русе 

Читалища  

Медии 

Ромски и др. 

организации 

2017 – 2020 20 000 лв. за 

целия период 

 

Община Русе 

Читалища 

 Проекти по 

оперативни 

програми и др. 

Брой публикации. 

Брой  практики. 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Координирането на действията, ефективното сътрудничество и партньорство между 

местните институции, малцинствената общност, неправителствените организации и лидери, 

гарантират успешното изпълнение на заложените цели и дейности в Плана за действие и  

реализиране на съвместни проекти и програми, подкрепящи процеса на интеграция на 

малцинствата. 

В резултат на изпълнение на Общински план за действие 2018-2020 г. към 

Областна  стратегия за интегриране на ромите в област Русе, се очакват следните 

резултати: 

 Социално включване на уязвимите групи на територията на Община Русе; 

 Подобряване на условията на живот, не само на нуждаещите се граждани от 

ромски етнос, но и на лицата, които са в сходна ситуация и са в риск от социално 

изключване; 

 Развитие на дейности и услуги на територията на Община Русе, спазвайки 

приоритетите, заложени в областната и националната стратегия за успешна интеграция 

на етническите малцинствени групи; 

 Актуална информация, относно проблемите и потребностите в процеса на  

интегриране на етническите групи; 

  Стимулиране участието на представители от ромската общност, във всички 

сфери на социално-икономическия живот.  

 

 

 VІ. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 Управлението на изпълнението на Плана за действие на Община Русе 2018-2020, в 

изпълнение на Областната  и Националната стратегия за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация ще се осъществява от общинска администрация. 

 Оценката на изпълнението на Плана за действие, се осъществява от Обществения 

консултативен съвет по ромските въпроси към Община Русе (ОКСРВОР), чрез мониторинг  и 

прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

 Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на 

информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Русе ще включи 

заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези 

функции основните методи на мониторинга са: 
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 Ежегодно отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана 

в Мониторингов доклад. Докладът се изготвя от сформирания общински оперативен 

екип, отговорен за планирането и отчитането на дейностите по Плана за действие на 

Община Русе /2018-2020/, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение; 

 Мониторинговият доклад за годината се представя за информация на ОКСРВОР и на 

Областния управител на Област Русе, до 20 февруари на всяка календарна година. 

 

 

 

 VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Важен фактор за изпълнението на Общинския план за действие е добрата организация и 

сътрудничество на ангажираните институции и неправителствени организации на местно ниво, 

както и мотивираното участие на ромски организации, отделни ромски представители на 

компактни групи от ромското население. 

 Включването и активното участие на ромски представители е ключов фактор за диалог 

и съвместна работа за успешно реализиране на заложените в Плана цели и дейности, насочени 

към подобряване на условията на живот на ромския етнос и социално включване. 

  

 

 Забележка: Планът за действие 2018-2020 е отворен документ и при промяна на 

обстоятелства и условия, подлежи на актуализация и допълване с данни. 

 

 

 

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 (чл. - кор. проф. дтн Хр. Белоев) 
 


