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І. Въведение 
 

Стратегията на Област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г.  е 
утвърдена от Областния управител на Област Видин след съгласуване с 
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. 
Решението е взето на заседание на Съвета от 28.03.2013г. 

Стратегията е разработена в изпълнение на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите (2012-2020г.), приета с Решение 
на Народното събрание на 01.03.2012г. Тя е част от цялостната стратегия за 
развитие на Област Видин, като се придържа към разработените национални 
цели и задачи и включва следните приоритети: образование, здравеопазване, 
жилищни условия, заетост,  върховенство на закона и недискриминация, 
култура и медии.  

Областната стратегията обединява отделните секторни политики и се 
изпълнява с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с 
техните компетенции и идентифицираните потребности на целевата група.  

Оперативното изпълнение на Стратегията на област Видин за интегриране 
на ромите (2012-2020г.) се осъществява чрез Общинските планове за действие 
(ОПД), които общините разработват, приемат  и изпълняват в два периода. 
Първият период 2012-2014г., завършва с изпълнението на Националния план за 
действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 
2005-2015 г.”, актуализиран през 2011г. С решения на съответните Общински 
съвети във всички общини от област Видин са приети Общински планове за 
действие за периода 2012- 2014г. 

Областната стратегията и Общинските планове за действие прилагат 
целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, който 
се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и 
изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в 
неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на 
ромите ситуация. 

Ключов инструмент при реализиране на Стратегия на област Видин за 
интегриране на ромите е системата за оценка и мониторинг. Оценката на 
изпълнението на Областната стратегия се осъществява чрез мониторинг на 
изпълнението на Общинските планове за действие.  

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на 
информация да следи за постигането на измерими резултати от дейността по 
изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да 
включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и 
наблюдението. 

В съответствие с тези цели със Заповед № ОС 0601/1 от 04.02.2014 г. на 
Областния управител на Област Видин е създадено Звено за мониторинг и 
оценка на изпълнението на Стратегията. Членове на звеното са представители 
на общините от Област Видин, експерти от РИО – Видин, РЗИ – Видин, РО 
„НСК“ – Видин, Дирекции „Бюро по труда“ – Белоградчик и Видин, РЕКИЦ 
„Читалища“, ОД „МВР“ – Видин, РДСП – Видин и представители на 
неправителствени организации. Сред основните задачи на Звеното е 
изготвянето на Годишен мониторингов доклад за изпълнението на 
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Стратегията, който се представя за одобрение на Областния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

Докладът отчита извършеното по шестте приоритета от Стратегията, 
съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и 
прилагането на мерките в съответните общини. Резултатите от мониторинга и 
ежегодното оценяване са основа за актуализиране на стратегията по 
отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в 
хода на тяхното изпълнение.  

Настоящият документ е първият Годишен мониторингов доклад за 
оценка на изпълнението на Стратегията на Област Видин за интегриране на 
ромите 2012-2020г. Той съдържа информация за изпълнените дейности по 
приоритетите на Областната стратегия, представена в два раздела:  

� изпълнение на областно ниво – въз основа на информация, получена от 
регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната 
стратегия;  

� изпълнение на общинско ниво - въз основа на информация, получена 
от общините в резултат на проведения годишен мониторинг на Общинските 
планове за действие 2012-2014г. в изпълнение на Стратегията на област Видин 
за интегриране на ромите. 

 

ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2013г. по 
приоритети: 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Образование”: 
 
Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и 

ученици в образователната система, осигуряване на качествено 
образование в мултикултурна образователна среда. 

 
Специфични цели: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, 
включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически 
смесени детски градини и училища. 

2. Повишаване на качеството на образование в детските градини и 
училищата в ромските квартали и др. населени места, в които учат 
предимно ромски деца. 
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3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини 
и  училищата, включително чрез съхраняване и развиване на културната 
идентичност на деца и ученици от ромски произход. 

4. Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно 
образование. 

5. Превенция на отпадане от училище. 

6. Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми. 

7. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с 
трудности, свързани с обучението, в социален и личен план, както и с 
отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция. 

8. Участие на ромските деца в извънкласни и извънучилищни дейности, 
които спомагат за по-добрата организация на свободното време, 
социалното и личното им развитие. 

9. Приобщаване на родителите - роми към образователния процес и 
засилване на участието им в училищния живот. 

10. Усъвършенстване на образователните условия за качествено 
образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за 
взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна 
компетентност у директорите, учителите и другите педагогически 
специалисти. 

 
 
1.1. Изпълнение на областно ниво:  
 
По СЦ 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено 

образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в 
етнически смесени детски градини и училища. 

� През учебната 2012/2013 година в Област Видин функционират 38 
училища. Броят на учениците, които са се обучавали в училищата, в началото 
на учебната година е 9454 ученици и в края - 9278. Учениците, подлежащи на 
задължително обучение от І до ІХ клас включително, в края на учебната година 
са били 7 120 ученици. 

Учениците, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, 
които са напуснали училище за предходната учебна година, са 51 ученици от І 
до ІХ клас включително, което съставлява 0,70 % от общия брой, подлежащи на 
задължително обучение ученици, и 0,54 % от общия брой на всички ученици.  

В 11 училища са разкрити подготвителни групи за 5 и 6-годишни деца, 
задължително обучение преди постъпване в І клас. Сформирани са 14 
подготвителни групи с общ брой деца 237. От тях 93 деца на 5-годишна възраст 
и 144 деца на 6-годишна възраст.  

На територията на област Видин за учебната 2012/2013 година са 
функционирали в началото 46 ДГ, а в края на учебната година след 
оптимизация на мрежата от ДГ – 40 ДГ. Общият брой на децата, обхванати в 
подготвителните групи в ДГ, е бил 1110, от тях 588 деца на 5-годишна възраст и 
522 деца на 6-годишна възраст. Във всички училища и детски градини на 
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територията на област Видин се обучават интегрирано ученици от ромски 
произход.  

През последните години се очертава трайна тенденция към намаляване на 
броя на учениците, които трайно не посещават училище.  

 
� Създаване на мрежа от защитени и средищни училища с оглед 

осигуряване на равен достъп до образование. 
За учебната 2012/2013 г. в Списък на средищните училища от област 

Видин са включени 23 училища, за учебната 2013/2014 година училищата са 22. 
За учебната 2012/2013 г. в  Списък на защитените училища  са включени 6 

училища, за учебната 2013/2014 година са също 6 училища. 
 
Изводи относно дейността на средищните и защитени училища: 
� Формирани политики от страна на училищата по отношение обхвата и 
задържането на учениците в училище. 
� Създаване на подходяща образователна среда и възможност за 
пътуващите ученици за включването им в различни извънкласни форми и 
занимания по интереси. 
� Обхват на пътуващите ученици в полуинтернатни групи /ПИГ/.  
� Отчитане индивидуалните потребности на учениците и създаване на 
благоприятна образователна среда за децата със специални образователни 
потребности. 
� Контрол от страна на директора по отношение на образователно-
възпитателния процес.  
� В недостатъчна степен се реализират правомощията на Педагогическия 
съвет по отношение анализ на резултатите на образователно-
възпитателния процес и мерки за преодоляване на дефицитите. 
 
Създадената мрежа от средищни и защитени училища осигурява равен 

достъп до образование на всички деца и ученици на територията на област 
Видин, независимо от техния етнически или социален статус.  

 
� Осигуряване на  безплатен транспорт на учениците до 16 – годишна 

възраст в държавните и общинските  училища 
За всички пътуващи ученици до 16-годишна възраст е осигурен безплатен 

транспорт.  
Регионален инспекторат по образованието – Видин, съвместно с органите 

на ОО „КД-ДАИ” гр. Видин и „Пътна полиция” при ОДМВР – Видин, оказва 
методическа помощ и превенция при проверките на техническата изправност и 
обслужването на училищните автобуси по експлоатацията, по документацията 
и правото на водача за отдих и почивка и кадровата обезпеченост с водачи на 
моторни превозни средства. 

Наблюдава се процес на дисциплиниране на системата по отношение на 
организацията на транспорта на учениците, а също така и при организирането 
на екскурзиите. Частични са случаите, в които документацията не е напълно 
окомплектована, и се налага документите да бъдат върнати за привеждането им 
в изряден вид.  
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По СЦ 2: Повишаване на качеството на образование в детските 
градини и училищата в ромските квартали и др. населени места, в които 
учат предимно ромски деца. 

� За учебната 2012/2013 година в ОУ „Епископ Софроний Врачански” -  
единственото сегрегирано училище на територията на област Видин,  са били 
обхванати 81 деца в 4 подготвителни групи, от тях 48 /четиридесет и осем/ 5-
годишни деца и 33 /тридесет и три/ 6-годишни деца.  

В ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин са били обхванати 40 /четиридесет/ деца, 
от които 25 /двадесет и пет/ 5-годишни деца и 15 /петнадесет/ 6-годишни деца.  

За учебната 2013/2014 година в ОУ „Епископ Софроний Врачански” гр. 
Видин, се обучават общо 544 ученици, от които 78 деца в подготвителна група. 
В ЦДГ № 19 „Звънче” са обхванати общо 99 деца, от които 29 в подготвителна 
група. 

 
� Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 

учениците, за които българският език не е майчин език. 
Дейности по изпълнение на Национална програма „С грижа за всеки 

ученик” в модулите й, ориентирани към децата и учениците със затруднения в 
обучението и застрашени от отпадане. 

От разгледаните проектни предложения от училища и детски градини по 
Модул 2 са одобрени 7 училища и детски градини с 14 сформирани групи и 74 
деца от подготвителните групи.  

От разгледаните проектни предложения по Модул 3 са одобрени 2 групи 
по математика с 14 ученици от 7 и 8 клас.   

При приключването на проекта по Модул 2, от включени 74 деца в 14 
групи, 59 деца са получили Удостоверение за завършена подготвителна група. 
Децата са усвоили необходимия минимум знания и учения за постъпване в І 
клас. 

Учениците, включени в 2 групи по Модул 3 са показали напредък в 
сравнение с резултатите, постигнати на външно оценяване през 2011/2012 г. 
Средният успех на учениците при приключването на проекта от национално 
външно оценяване /НВО/ по математика 7 клас и годишният успех на 8 клас е в 
диапазона: среден (3.00) – отличен (6.00). От 14 включени ученици 12 са 
показали напредък, в сравнение с външното оценяване и годишния успех по 
предмета.  

 
� Изграждане на мрежа от услуги за децата, които се нуждаят от 

допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им 
позиции с тези на останалите деца (повишаване качеството на образование в 
сегрегираните училища, в които не е възможен процес на десегрегация). 

Регионален инспекторат по образованието – Видин е съдействал за 
организирането и провеждането на квалификационен семинар с гост лектор 
проф. д-р Христо Кючуков в ОУ „Еп. С. Врачански” гр. Видин на тема: „Работата 
в екип – гарант за осигуряване на приемственост между начален и 
прогимназиален етап”. С педагогическия колектив на ОУ „Еп. С. Врачански” гр. 
Видин е проведена дискусия за методи, форми и практики за осигуряване на 
плавен преход на обучението начален- прогимназиален етап. Изграждане на 
позитивна образователна среда за децата, които се нуждаят от допълнителна 
образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции в начален и 
прогимназиален етап.  
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Училището е разположено в ромската махала, която е откъсната от гр. 
Видин, и не е възможно на този етап да се провежда процес на десегрегация в 
училището. Ето защо е изключително важно да са създават постоянно условия 
за повишаване на качеството на преподаване и учене в училището, 
квалификацията на учителите, подобряване на материалната база и създаване 
на условия за участието на ученици от училището в конкурси, състезания и 
инициативи на регионално и на национално ниво. През учебната 2012/2013 г. 
ученици от училището станаха лауреати на Националния конкурс на 
театралните групи на руски език, а други бяха класирани за участие в 
Националния етап на конкурса „Ключът на музиката“. Резултатите на 
учениците от проведените Национални външни оценявания в ІV и VІІ клас са 
добри и класират училището на средни места в рейтинга на училищата от 
област Видин. 

 
� Осигуряване правото на достъп до качествено образование на всички 

деца в задължителна училищна възраст. Дейности по изпълнение ПМС № 104 
за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от 
децата от подготвителна група 5 и 6 годишни и учениците от І –VІІ клас в 
държавни, общински и частни детски градини и училища. 

Регионален инспекторат по образованието – Видин, в изпълнение на чл. 9, 
ал. 2 от Постановление № 104 от 10.05.2003 г., е предприел следните мерки: 

Със заповеди на началника на РИО – Видин са разпоредени 18 
/осемнадесет/  текущи проверки в училища от област Видин за учебната 
2012/2013 година.  

Директорите на училищата са създали необходимата организация по 
отношение използването, връщането и съхраняването на учебниците за І – VІІ 
клас.   

Родителите са запознати с безвъзмездното ползване и възстановяване на 
учебници и учебни помагала срещу подпис на проведени родителски срещи, 
които са отразени в дневниците на паралелките. 

За учебната 2012/2013 година за всички ученици от І до VІІ клас са 
осигурени учебници и учебни помагала, съгласно Постановление № 104 от 
10.05.2003 година. 

Във връзка с олекотяването на ученическите раници са организирани 
следните варианти: осигурен втори комплект учебници в училище; осигурени 
комплекти учебници за ползване в полуинтернатни групи /ПИГ/.  

 
По СЦ 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в 

детските градини и  училищата, включително чрез съхраняване и развиване 
на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. 

� Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище 
– разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за деца с 
трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали 
от училище, с цел тяхното реинтегриране. 

Координация на взаимодействието на училищата от област Видин с 
Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Сдружение 
„Организация ДРОМ”. 

През учебната 2012/2013 г. е организиран и проведен педагогически 
практикум „Интерактивна методика на преподаване в билингвална среда” за 
целева група от начални педагози, които се нуждаят от методическа подкрепа: 
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� млади специалисти, които са в началото на педагогическата си практика; 
� начални учители, на които се е налагало прекъсване на педагогическия 
стаж; 
� учители, с придобита допълнителна преквалификация по начална 
педагогика. 
Разработен и заснет видеозапис на урок по математика в 1 клас в ОУ „Еп. С. 

Врачански” гр. Видин, с целева организация на преподаването и ученето, чрез 
интерактивни методи. 

Педагогическият практикум е организиран с наблюдение и дискусия по 
урока, както и с презентация на част от интерактивната технология на 
преподаване и учене. 

Оказана е педагогическа подкрепа на начални педагози, млади 
специалисти, работещи с ученици в мултиетническа среда. Целеви подбор във 
финалните дейности на НИОКСО гр. Банкя по проект „Творческо обучение на 
учители в подкрепа на културното и социалното включване на ромските деца в 
училище”. Осигуряване на участието на един начален учител от ОУ „Епископ 
Софроний Врачански” – гр. Видин и един възпитател в начален етап от ОУ 
„Никола Й. Вапцаров” – с. Ружинци. 

 
� Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред 

децата и учениците. 
Изграждането на система за превенция на насилието и агресията сред 

децата и учениците в Област Видин включва инициатива на екипа по Проект 
„Иновации в управлението – не на насилието и агресията в училище, чрез 
прилагането на Етичен кодекс на ученика” за провеждането на четири 
интерактивни урока по толерантност за ученическите съвети от 16 училища на 
територията на Област Видин. Целта на инициативата учениците да се убедят и 
да се научат да прилагат в общуването толерантност. Понятието толерантност е 
застъпено в разработения от учениците Етичен кодекс, който се превърна в 
модел за изграждане на толерантна учебна среда и в средство за преодоляване 
на насилието и агресията сред учениците. 

Инициативата включваше организиране и провеждане на интерактивен 
урок по толерантност. Урокът по толерантност е проведен 4 пъти, в четири 
различни училища, с участието на ученици от общо 16 училища от Област 
Видин в периода февруари – април 2013 година.   

Основният проблем на училището, като институция за решаването на 
проблемите с агресивното поведение на учениците, е в невъзможността да се 
осигурят щатни квалифицирани специалисти, които да работят за превенция и 
диагностика, но също така и за преодоляване на последствията от насилието и 
агресията в общуването между младите хора. 

Негативно отражение имат ограничените контакти на училището със 
семействата на учениците, наблюдава се недостатъчно познаване на семейната 
среда от страна на учителите. Проблемът не е в липсата на желание от страна на 
учителите, а във факта, че има много непълни семейства или такива, при което 
родителите са в чужбина, а децата са оставени на грижите на възрастни 
родственици. В част от случаите, настойничеството над децата не е уредено по 
законов път, а това от своя страна поставя децата в риск. Ето защо е необходимо 
да се засили административния надзор и да се активизира взаимодействието 
между институциите – община, местните комисии по закрила на детето и 
училищата. 
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Изводи: 
Причини за обучителните трудности на учениците от целевата група: 
� Семейният език на голяма част от учениците не е български. 
� Занижен контрол от страна на семейството. 
� Липса на доходи в семейството, което води до липса на учебни пособия.  
� Нередовно посещение на училище. 
� Дефицит в прилагането на диференциран подход в обучението. 
� Незаинтересованост от страна на някои учители за интегрирането на 
учениците в образователно възпитателната среда. 
 
 
По СЦ 4: Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно 

образование. 
� Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна задължителна 

предучилищна подготовка. 
Проведена е работна среща с директори, главни учители на детски 

заведения и учители преподаващи в подготвителни групи от област Видин, на 
тема: „Проследяване на ефекта от въвеждането на двегодишна задължителна 
предучилищна подготовка”.  

 
Изводи:   
С въвеждането на задължителната двегодишна предучилищна подготовка 

всяко дете получава: 
� Равен старт на всяко дете при постъпване в първи клас;  
� Успешна готовност за училище и системност в изграждането на 
специални умения за „четене”, „писане” и „смятане”; 
� Работа в екип и по-добра социализация; 
� Безплатни учебни помагала; 
� Целодневен престой в детското заведение; 
� Игрова форма на работа; 
� Здравословен начин на хранене; 
� Допълнителни субсидии и облекчени такси; 
� Прилагане на иновационни техники и методи на интерактивно 
взаимодействие и др. 
Работната група, която беше определена да обобщи резултатите от 

проведената работна среща, стигна до извода, че периодът на задължителната 
двегодишна предучилищна подготовка на децата преди постъпването им в 
първи клас е много важен с оглед формиране на положително отношение към 
училището и създаване на мотивация за учене особено за деца, живеещи в 
среда, в която образованието не се възприема като ценност. Възпитателният 
процес в детската градина би следвало да намери своето адекватно 
продължение в периода на училищното образование – необходимо е да 
направим училището привлекателно място за всички деца.  

Необходимо е детските заведения да обменят практики чрез представяне 
на открити педагогически ситуации, обучителни семинари, дискусии, 
педагогически тренинги, като се използват иновационни форми, методи и 
похвати на предучилищното образование. 
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По СЦ 5: Превенция на отпадане от училище. 
� Анализ на взетите мерки от ръководствата на училищата от област 

Видин за намаляване на учениците, които напускат училище. 
Планираните мерки и дейности за обхват и превенция на отпадане от 

училище са заложени в Годишните планове за дейността на училищата и се 
свеждат до следното: 

� Целодневна организация на учебния процес и включването на 
училищата в Проект „Успех” и Проект „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес”. 
� Участие на 8 училища от регион Видин в Национална програма „На 
училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие”. 
� Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа 
за всеки ученик”.  
� Участие на учениците в спортни турнири, празници и др. 
� Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването 
им в дейности на училищно ниво. 
� Осигурен достъп до спортната база на училищата и до компютърните 
кабинети и наличните библиотеки в извънучебно време, по графици 
утвърдени от директора. 
� Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с родителите, чрез 
своевременното им уведомяване за отсъствията на учениците. 
� Своевременно уведомяване на съответните институции, имащи 
отношение към образованието и възпитанието на учениците, за 
отсъствията на учениците. 
� Осигуряване на учебници за пътуващите и социално слабите ученици от 
8 до 12 клас, от фонда на училището. 
� Включването на учениците в неформални клубове по интереси и 
разширяване участието на учениците в учебния процес. 
� Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със специални 
образователни потребности /СОП/; 
� Активизиране на дейността на училищните комисии за превенция на 
противообществените прояви на учениците; 
� Провеждане на беседи в часа на класа във връзка с необходимостта от 
образование и професия; 
� Участие на ученици в работата по Проекти „Коменски” и „Леонардо да 
Винчи”; 
� Периодични планирани срещи на педагогическите съветници и 
психолози и набелязване на конкретни дейности за работа на училищно 
ниво. 
Училищата от област Видин формират училищни политики, планират 

дейности и предприемат мерки, които са насочени конкретно към обхвата и 
задържането на учениците в училище и превенция от отпадането им от 
училище.  

 
По СЦ 6: Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни 

роми. 
� Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене. 
Изпълнение на проект „Ограмотяване на възрастни”, финансиран от ЕСФ 

по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
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Приключило обучение на 7 групи за ограмотяване и 2 групи в V клас в 7 
училища от областта. 

Координиране на дейностите по стартиране и провеждане на обучението 
на 1 група за ограмотяване и 4 групи V клас в 4 училища от областта – втора 
фаза на проекта. 

 
По СЦ 7: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца 

с трудности, свързани с обучението, в социален и личен план, както и с 
отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция. 

� Изпълнение на НП „На училище без отсъствие” 
За учебната 2012/2013 година 8 /осем/ училища от област Видин са 

одобрени и получили допълнително финансиране по мярката „Без отсъствие” 
от Националната програма „На училище без отсъствие”. Регионален 
инспекторат по образованието – Видин, чрез сформиран екип от експерти, 
методически е подпомагал и е контролирал изпълнението на мярката, в т.ч. 
популяризиране на марката сред училищата и иницииране на участието им в 
програмата, предлагане на насоки при изготвяне на проектните предложения, 
обобщаване на постъпилите предложения. 

В началото на учебната 2012/2013 година беше организиран и проведен 
инструктаж с директорите на училища, относно прилагането на правила за 
координиране и контрол по цитираната мярка. 

Чрез участие на училищата в Националната програма, на социално слаби 
ученици бе осигурена подкрепа по отношение на закупуване на дрехи и учебни 
помагала. Включени бяха в различни извънкласни дейности на училищно 
ниво, индивидуални занимания и др. 

 
� Утвърждаване на Национална квалификационна рамка за учене през 

целия живот. 
Министерството на образованието и науката, в партньорство с Фондация 

на бизнеса за образованието и вестник „Аз-Буки”, стартира инициатива за 
популяризиране на ученето през целия живот. Проектът NELLII – Национална 
мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот – е 
високо оценен и подкрепен от Европейската комисия. Ученето през целия 
живот е основен приоритет на Европейския съюз, защото е необходимо 
човешките ресурси да имат готовността за непрекъсната квалификация и 
преквалификация, предвид динамичното развитие на пазара на труда.  

На проведения регионален празник на ученето през целия живот в гр. 
Видин, взеха участие 10 организации партньори и над 300 участници от 
различни възрастови групи.  

 На провелия се регионален фестивал на празниците на ученето през 
целия живот, в рамките на проект NELLII за Северозападна България гр. 
Плевен, Глория Красимирова – ученичка от ПМГ „Екзарх Антим I” гр. Видин и 
председател на младежкия съвет по наркотични вещества към Областния съвет 
по наркотични вещества, представи презентация за дейностите на младежкия 
съвет по наркотични вещества.  

 В рамките на седмица „Европа – България” в Област Видин по повод 
петата годишнина от членството на България в Европейския съюз, в 
Конферентния център на Областна администрация – Видин се проведе 
Регионален мониторинг на реализираните дейности по Европейски Проект за 
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изграждане на Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно 
учене през целия живот – NELLII. 

 На най-изявените участници се връчиха сертификати за постижения в 
изграждането на „Регионална мрежа за инициативи и ефективно учене през 
целия живот”, както и в провеждането на празниците на ученето в област 
Видин.  

 Посланиците по проекта за Област Видин взеха участие в провелата се в 
периода 01-02.02.2013 г. в гр. София Национална конференция по проекта, 
където се направи преглед на постигнатото и се запознаха участниците с 
добрите практики, събрани от цялата страна. Местните съвети на ученето 
представиха своите планове за Празници на ученето през 2013 г., които не само 
целят да привлекат още повече участници, но и ще се мултиплицират в редица 
областни градове. 

 През месец декември 2012 г. стартира проект „Нова възможност за моето 
бъдеще”. Целта на проекта е създаване и изработване на система за 
идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити 
знания. Целева група на проекта са лица над 16 години, които желаят да 
валидират знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално 
обучение и/или самостоятелно учене. 

 
По СЦ 8: Участие на ромските деца в извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време, 
социалното и личното им развитие. 

� Осигуряване на възможности за развитие на интересите и 
способностите на учениците, чрез обучение извън задължителното учебно 
време и ангажиране на свободното им време: 

 Утвърждаване на училищата и извънучилищните педагогически 
учреждения като центрове за форми за развитие и изява на интересите и 
възможностите на учениците; 

Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за 
извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. 
Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата 
Календара. 

РИО – Видин е създал необходимата организация за провеждането на 
олимпиадите и състезанията във връзка с изпълнение на Заповед №РД09-1738 
от 09.11.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката. 

Инспекторатът е осъществил контрол по отношение организацията и 
провеждането на общинските кръгове на олимпиадите.  

РИО – Видин участва в организирането и провеждането на спортни 
състезания по Националния спортен календар на МОН и утвърден спортен 
календар на община Видин за учебната 2012/2013 година, като: 

Спортен празник за „Димитров ден” празник на гр. Видин; 
Коледни турнири по баскетбол, волейбол, тенис на маса, футбол и др. 

спортни състезания; 
Състезания по стрийтбол за ученици от V-VІІ; VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас за 

юноши. 
Организиран и проведен е съвместно с Ресурсен център, Спешъл Олимпикс 

Европа и Български Футболен Съюз спортен празник за ученици с  и без 
интелектуални затруднения на възраст до 15 години от Средните 
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общообразователни училища, Помощните училища, Ресурсните центрове, 
Домовете за хора с умствена изостаналост под мотото „Да играем заедно”. 

Оказана е методическа помощ при организиране и провеждане на 
спортните състезания, чрез координиране на дейностите в училища, спортни 
клубове и НПО. 

Участие на 13 училища в Проект „Да направим училището привлекателно 
за младите хора”  по ОП „РЧР“ за развиване на извънкласни дейности. 

Проектът е насочен към училищата, които не са средищни, за да се 
гарантира осмисляне на свободното време на учениците и развиване на 
талантите им, чрез избор на тематична област. Сформирани са 182 групи, в 
които са обхванати 1975 ученици. В ОУ „Епископ Софроний Врачански” – 
Видин са сформирани 27 групи с общ брой обхванати ученици – 276.  

Сформираните групи по тематични области са в следните сфери: 
хуманитарни науки, природоматематически науки, здравно образование, 
здравословен начин на живот, комуникативни умения на роден език, 
комуникативни умения на чужд език, математическа грамотност и базови 
познания в областта на науките и технологиите и др. 

Съвместната работа в групите на ученици от различен етнос води до 
намаляване на агресията между тях, възпитава толерантно отношение, 
стимулира придобиването на умения за работа в екип, спомага учениците да 
изявят своя талант и интереси. 

 
По СЦ 9: Приобщаване на родителите-роми към образователния процес 

и засилване на участието им в училищния живот. 
� Изготвяне на Програма за приобщаване на родителите-роми към 

образователния процес и засилване на участието им в училищния живот. 
За учебната 2012/2013 година, РИО – Видин организира изготвяне на 

Програма за Привличане на родителите като партньори и подобряване на 
взаимоотношенията, чрез сформиране на неформални групи от родители и 
учители, с цел да се активизира участието на родители, учители и ученици в 
училищния живот. Целта на инициативата е чрез участието на родителите в 
живота на училището, в рутинните и в празничните дейности, те да се 
привлекат към диалог и съвместна отговорност за обучението и възпитанието 
на децата.  

Създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, 
родители и педагози чрез изграждане на система от дейности:  

� Опознаване на културната идентичност на ромите и ефективна 
образователна интеграция на учениците от ромски произход;  
� Приобщаване на родителите към училищния живот и задържане на 
децата в училище чрез включването им в разнообразни дейности, 
осигуряващи възможности на всеки ученик да се чувства ангажиран и 
значим. 
� Приобщаване на родителите-роми към образователния процес и 
засилване на участието им в училищния живот.  
� Подкрепа на деца и ученици от ромски произход, които имат трудности 
при усвояването на  учебния материал за адаптиране към учебния процес. 
� Включване на учениците в различни и модерни извънкласни форми 
според техните интереси и потребности. 
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� Въвеждане на система от механизми за педагогическа работа с 
учениците, застрашени от отпадане с цел повишаване на тяхната 
мотивация и преодоляване на пропуските в знанията; 
� Въвеждане на система от механизми за работа с тези ромски родители, 
които не подкрепят образованието на децата си; 
� „Родители, заповядайте в училище!” или „Училище за родители“ 
� Участие на партньорите по проект „Шанс за успех на всяко дете“ в 
коледен и пролетен концерт; мероприятия свързани с годишнина от 
гибелта на Апостола представени пред обществеността и родителите. 
� Целенасочено включване на ученици от ромската общност в спортния 
празник „Бързи, смели, сръчни”, пролетния карнавал „Аз обичам 
плодовете” и в Деня на ученическото самоуправление. 
� Родителски срещи, на които да се осъществи ползотворен диалог между 
родителите и учителите за важното в живота на техните деца.  Анкета за 
родители – познават ли училищния живот на детето си. 
� Дейности за информиране и публичност на  програмата. 
Основният проблем произтича от това, че на практика родителите ги няма, 

поради което нямо с кого да се провежда този диалог. Проблемните ученици са 
основно от непълни семейства или се отглеждат от роднини, защото родителите 
са в чужбина. Децата и учениците все по-често имат нужда от професионална 
психологическа помощ и подкрепа, но са малко училищата, които имат 
достатъчно голям бюджет за разкриване на щат за психолог .  

В малките населени места е проблем дори осигуряването на медицинско 
обслужване за децата и учениците. 

 
По СЦ 10: Усъвършенстване на образователните условия за качествено 

образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за 
взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна 
компетентност у директорите, учителите и другите педагогически 
специалисти. 

� Изграждане на  ефективна система за квалификация и кариерно 
развитие на педагогическите кадри.  

Планираните дейности за квалификация на ниво РИО – Видин са по 
отношение на: 

� Участие на директори и педагогически специалисти в обучителни 
дейности по НП „Квалификация”. 
� Участие на директори и педагогически специалисти в обучителни 
дейности, организирани от НИОКСО; 
Участие на директори и педагогически специалисти в обучителни 

дейности по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”  
� Работа с деца и ученици със специални образователни потребности; 
� Оценяване постиженията на учениците; 
� Работа в интеркултурна среда; 
� Превенция на училищното насилие и агресията; 
� Работа в групите за предучилищна подготовка. 
Обучение на директори и помощник-директори на училища на тема 

„Портфолио на педагогическия специалист” – 45 броя 
Обучение на главни учители от училищата от регион Видин на тема 

„Портфолио на ученика” – 45 броя. 
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� Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на 
различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 

По НП „Квалификация” за 2012 година от регион Видин са преминали 
обучение директори и педагогически специалисти, както следва: 

� 1 директор на училище по дейност „Лидерство за наставници” – 
национални лидери; 
� 4 директори на ДГ и училища по дейност „Лидерство за наставници” – 
регионални лидери; 
� Психолози по тема „Умения за екипна работа и развитие на 
взаимоотношенията в класа”; 
� Педагогически съветници на тема „Формиране на учения за личностно 
развитие и умения за заетост на учениците”; 
� Педагогически специалист – ЦЕРН; 

� Участие на екип от регион Видин с 4 директори с ръководител началник 
отдел „ИОМД” в РИО – Видин в конкурс „Иновативни практики в 
управлението” 
� Участие на старши експерт по ОСО към РИО – Видин в Регионални 

работни срещи за проучване и оценка на напредъка по изпълнение на 
квалификационните дейности. 

По НП „Квалификация” за 2013 година в планираните обучителни 
дейности са се включили директори и педагогически специалисти, както 
следва” 

� 1 директор на училище в „Лидерство за наставници” национални лидери; 
� 2 директори на училища в дейност „Увеличаване на административния 
капацитет”; 
� 4 учители от училища в регион Видин работещи в условията на слети 
паралелки; 
� 1 педагогически съветник на тема „Умения за разработване и управление 
на проекти за личностно и кариерно развитие”; 
� „Трансфер на иновации в управлението” – участие на 3 експерти от РИО 
– Видин и 7 директори и педагогически специалисти от регион Видин; 
� Обучение в ЦЕРН на учители – 2 учители от регион Видин; 
� 1 учител обучен по програма „Предприемачество” за прогимназиален 
етап.   
На регионално ниво е създадена необходимата организация за 

информиране на заинтересованите страни за включване на директори и 
педагогически специалисти в дейностите по НП „Квалификация” чрез 
своевременно предоставяне на информация за сроковете и начините за 
кандидатстване на участие  в дейностите. Обобщаване на заявките за участие на 
регионално ниво и изпращането им в МОН.  Информиране и подпомагане  на 
педагогическите специалисти по отношение на организацията  на включване в 
обучения. 

Семинари и обучения на експерти и учители  
� брой семинари – 12 обучителни семинари и тренинги. 
� брой обучени учители и експерти – 315 директори и педагогически 
специалисти от училищата от област Видин. 
Старшите експерти от РИО – Видин, отдел „ИОМД” са организирали и 

провели с директори и учители от училищата от област Видин 12 семинари и 
тренинги, както следва: 

� Обучителен семинар по шахмат – 25 учители; 
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� Обучителен модул „Работа с новите електронни помагала по география и 
икономика” – 30 учители; 
� Семинар „Модулното обучение по физическо възпитание и спорт” – 38 
учители; 
� Открити педагогически практики по История и цивилизация, Английски 
език, Биология и здравно образование, Професионално образование, 
Интегрирано обучение – 65 учители; 
� Семинар „Самооценяването в професионалните гимназии” – 7 директори 
на училища; 
� Семинар „Проектите и проектно ориентирания подход в обучението по 
информатика и информационни технологии” – 37 учители; 
� Семинар с учители от КОО „Природни науки и екология”  на тема 
„Ученическото портфолио – иновация в процеса на обучение – 49 учители; 
� Семинар практикум по английски език „Проектно базираното обучение 
по чужди езици” – 16 учители; 
� Семинар по английски език „Методика на преподаване по английски 
език в начален, прогимназиален и гимназиален етап” – 28 учители; 
� Семинар „Компетентностният подход по природни науки в новите 
учебни програми за прогимназиален етап” – 20 учители. 

 
 
 
1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 

„Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските 
планове за действие: 

 
 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
1. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слаби ученици 

след 5 клас - за 2013г. са отпуснати средства в размер на 300 лв. на 7 ученика за 
закупуване на учебни материали от Община Белоградчик, чрез Комисията за 
отпускане на еднократни помощи на гражданите на Община Белоградчик. 

2. Участие в проект за образователна интеграция на деца и ученици от 
етнически произход и техните родители – „Равни в училище” по схема 
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” 
по ОП „РЧР” 2007-2013 г., в които са обхванати 138 деца и ученици от тях 81 
ученика са ромски произход. Проектът е на стойност 84 000.00лв. Проектът 
стартира с основните дейности през месец септември 2013 г. и следва да 
приключи през месец октомври 2014 г. 
 
 
ОБЩИНА БРЕГОВО 

1. Непрекъснато се повишава образователното равнище на децата и 
учениците от етническите малцинства чрез обхващане на всички деца в 
подготвителен клас и на учениците в училище.  

2. Проучват се интересите, проблемите на децата и вижданията относно 
бъдещето им.  

3. Децата и учениците са включени в извънучилищни дейности – ЦРД, 
СИП, спортни занимания.  

4. Осигурява се безплатно хранене в училище.  
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5. Ежегодно се организират кампании за записване на децата в ЦДГ и СОУ.  
6. Организират се отворени дни в учебните заведения за родителите с цел 

мотивация за редовно посещаване на децата им в училище.  
7. Организират се курсове за ограмотяване и квалификация на възрастни 

роми. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1. Дейност: Ефективно изучаване на общообразователни  предмети с цел  
овладяване на българския език 

Отговорни институции: ОУ „Отец Паисий“ в партньорство със СОУ 
„Христо Ботев” – гр. Видин, ЦДГ  „Здравец”  №8 – гр. Видин и ОДЗ  „Русалка”  
№16 – гр. Видин. 

Времеви период: октомври 2012 г. – декември 2013 г. 
Източник: ОП „РЧР“  на Европейския съюз  
Средства: 140 000 лв. 
Индикатор: Проект „Шанс за успех на всяко дете”. Включени общо 

143 лица, от които 100 деца и ученици от ромски произход, 28 учители и 15 
родители, усъвършенствани знания и умения за използване на книжовния 
български език. Проектът е приключил през месец декември 2013 г. 

 
2. Дейност: Организиране на допълнителни обучителни занимания с 

деца от целевата група, необхванати или напуснали училище; Провеждане на 
консултации с родители, чиито деца не посещават училище. 

Отговорни институции: Всички училища 
Времеви период: 2013 – 2014 г. 
Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“, Бюджетна линия: BG051PO001-
1/4/5/6.0.01, Направление „Достъп до образование“.  

Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на 
проекта е 498 582 лв. 

Индикатор: Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент 
Община Видин, Направление: „Достъп до образование”. Създадено е звено за 
координация, избран е образователен медиатор, след проведен конкурс. 
Проектът е стартирал от месец септември 2013 г. 

 
3. Дейност: Осигуряване на условия и насърчаване на интегрираното 

образование (магнитен ефект) 
Отговорни институции: Община Видин, училища, училищни 

настоятелства и НПО 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Източник: ОП „РЧР“ на ЕС – бюджетна схема BG051PO001/07/ 4.1-01/24 
Индикатор: Проект „Интегрирано образование на ромските деца 

в гр. Видин”, изпълняван от Сдружение „Организация ДРОМ”. Проектът 
успешно е приключил през 2013 г. 

Основни дейности: ежедневен превоз, осигурени безплатни учебници за 
деца от беден произход, допълнителни образователни часове осигуряване на 
мултикултурно обучение за учители, обучени  наставници за връзка между 
родители и учители,  организирани  извънкласни училищни дейности. 
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Над 600 ромски деца са транспортирани и са се обучавали в средно-
общообразователни училища. 123 ученици са получили безплатни учебни 
пособия и учебници. Назначени са младежи от ромския квартал „Нов път” на 
гр. Видин за наставници по училищата. 

 
4. Дейност: Развитие на целодневна организация на обучението и други 

форми за превенция на училищната неуспеваемост и отпадането от училище 
Отговорни институции Община Видин, училища, училищни 

настоятелства и НПО 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Обща стойност на проекта 68 737 лв. 
Източник: ОП „РЧР“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, финансова схема 

BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства“ 

Индикатор: Проект „Интерфейс”, изпълняван от Сдружение СМЦ 
– Видин, бенефициент. Продължителност на проекта 12 месеца, считано от 
17.09.2013 г. 

Целева група - деца, необхванати деца от ромски произход в задължителна 
предучилищна подготовка (5 и 6 годишни) – 60 деца, родителите на децата – 
60 и 20 педагогически специалисти от детски градини. 

Партньори ЦДГ №8 „Звънче” и  ОДЗ № 16 „Русалка”. 
- Изграден Съвет по сътрудничество с представители от Община Видин, 

РИО – Видин,  ромски НПО, медии. 
-  Осъществени цикъл от обучения на педагози от детските градини 
-  Сформирано мобилно училище за родители 
- Осъществена общообразователна подготовка на ромските деца чрез 

дидактични игри, овладяване на езика, граматични форми, занимателни игри. 
-  Интеграционни дейности – изградени ателиета по интереси. 
-  Проведена кръгла маса 
-  Издадена брошура и разпространени информационни материали. 
 
5. Дейност: Осигуряване на безплатни учебни помагала и учебници за 

учениците от І до VІІ клас на всички училища в община Видин 
Отговорни институции: МОН 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Източник: Държавен бюджет 
Индикатор: Увеличена училищната посещаемост при учениците от І до 

VІІ клас. 
 
6. Дейност: Предоставяне на социално-образователни услуги за 

отпаднали и отпадащи от училище, работа с родителите 
Отговорни институции: Община Видин, училища, училищни 

настоятелства и НПО 
Средства: 2012-2014 г. 
Източник: Делегиран държавен бюджет 
Индикатор: ЦРДУ, разположен в кв. „Нов път”, доставчик на услугата – 

Сдружение СМЦ. Брой преминали деца през Центъра за работа с деца на 
улицата за 2012г. – 20; за 2013г. – 25. Ограничен брой на отпадналите ученици, 
общо 45 деца са получили социални и образователни услуги 
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7. Дейност: Квалификация на учители, директори и други педагогически 

специалисти за работа в мултикултурна среда 
Отговорни институции: МОМН 
Времеви период: 2012 - 2014 г. 
Средства: Съгласно утвърдения бюджет на Фондацията   
Източник: Финансиран от Фондация „Америка за България” 
Индикатори: 
Проект „Стипендиантска програма за ученици в гимназиална 

степен“ 2013/2014, изпълняван от Сдружение „Организация ДРОМ” 
Цел: подпомогне на гимназисти, които желаят да продължат 

образованието си, но срещат финансови затруднения.  
Проектът е стартирал пилотно за учебната 2011/2012 г. и продължава 

успешно, като стипендиантите получават безплатен комплект учебници и 
учебни помагала, както и карти за транспорт.  

Проект „Интегрирано образование на ромските деца от област 
Видин”, в който е включен град Видин, изпълняван от Сдружение 
„Организация ДРОМ“. Проектът успешно е приключил през 2013 г. 

Осигурен е равен достъп до качествено образование в интегрирана 
училищна среда на около 80 деца 

Увеличен брой на децата, които влизат и продължават обучението си в 
гимназиален етап, колеж и висши учебни заведения. 
 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. През годините образованието бе една от водещите сфери за процеса на 
интеграция на ромите. Държавната образователна политика е за качественото 
образование и възпитание на всички деца. В ОДЗ „Тодор Титоренков“ и СОУ 
„Христо Ботев“ – гр. Грамада голямата част от децата са от ромски произход и 
социално слаби семейства. Това наложи да се преосмисли начина на работа и 
да се намерят начини за допълнителна работа с тях, тъй като и родителите им 
са с основно образование и не считат за нужно техните деца да се учат. Поради 
тази причина, учителите от ОДЗ „Тодор Титоренков“ вече за трета година 
работят допълнително по Образователно направление „Български език“ с деца 
от Подготвителна група (роми) по проект „С грижа за всеки ученик“. 

2. Общински съвет – Грамада прие решение за отпускане на стипендии 
за деца и студенти от общинския бюджет като са предвидени 4500 лв., 
отпуснати помощи на всички деца-ученици за началото на учебната година, с 
което се подпомага и се насърчава повишаването на образователното равнище 
и пълноценната им интеграция и адаптация. 

3. Значително е подобрена материалната база в СОУ „Христо Ботев“ – 
частично е сменена дограма на стойност 4 981 лв. По проект „Подобряване на 
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневната организация на учебния процес“ по ОП „ Развитие на човешките 
ресурси“ е сменено оборудване на учебните стаи, подови настилки и спортни 
пособия. Продължителността на проекта е 35 месеца, като размера на 
финансирането е 2 513 лв. Сдружение от частни лица „За любов и мир“ 
предостави безвъзмездна помощ от дрехи, играчки, учебни помагала. 
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ОБЩИНА ДИМОВО 
1. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слаби ученици 

след 5ти клас. За 2013 г. са отпуснати средства в размер на 500 лв., като 
еднократни помощи на 10 ученика за закупуване на учебни материали, от 
Община Димово чрез Комисията за хуманитарни дейности и социална 
политика.  

2. Участие в Проект за образователна интеграция на деца и ученици от 
етнически произход и техните родители: „Без отсъствие“ по Националната 
програма „На училище без отсъствие“. Проектът е на стойност 480 лв. и 
стартира с основните дейности през месец септември 2013 г. Същият следва да 
приключи през месец октомври 2014 г. 
 
 
ОБЩИНА КУЛА 

1. Няма необхванати подлежащи ромски деца в СОУ „Васил Левски“ и 
ОДЗ „Звънче“ - гр. Кула. Със съдействието на Отдел „Закрила на детето“ към 
Дирекция „Социално подпомагане“ – Кула в ОДЗ „Звънче“ – гр. Кула бе 
осигурено обучението на ромско дете, за което се грижат приемни родители 
от с. Коста Перчево. 

2. Съгласно решение на Общински съвет – Кула, всички новородени 
деца от община Кула получават сумата 100 лева, а всички първокласници от 
общината – еднократна помощ в размер на 150 лева. Заедно с помощите за 
първокласници, осигурявани чрез Дирекция „Социално подпомагане“, това е 
значително облекчение за бедните родители. Тази практика, чиято цел е 
стимулиране на родителите и задържане на младите хора и семейства в 
община Кула, ще продължи и занапред. 

3. СОУ „Васил Левски“ – гр. Кула работи по проект на Сдружение 
„Организация ДРОМ“ за допълващо обучение на деца от ромския етнос и 
други ученици, които имат пропуски в учебния материал по основните 
общообразователни предмети и по проект „Включващо обучение“ по ОП 
„РЧР“, насочено към ученици със специални образователни потребности 
/СОП/, между които има много ромски деца. Училището осигурява безплатна 
закуска за всички социално слаби ученици от 5 до 12 клас, извън осигурените 
средства по програмата на МОН, и топъл обяд за всички пътуващи от селата 
ученици, както и комплекти учебници и учебни помагала на деца от 
материално затруднени семейства, между които и роми. Тази практика 
продължава от години, като се търсят и нови възможности за интеграция и 
по-достоен живот на децата от малцинствата.  

4. За възпитаване на здравна култура у учениците периодично се 
подготвят и изнасят беседи от медицинските специалисти в училището и 
личните лекари относно заболявания и превенцията им. 

 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

1. Осигуряване на безплатен транспорт до училище; 
2. Предоставяне на безплатна храна и безплатни учебници (за деца от 

начален етап на обучение); 
3. Целодневна форма на обучение (за деца от начален етап на обучение); 
4. Сформиран шах клуб в училището и включване на децата в уязвимо 

положение; 
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5. Работа с деца със специални образователни потребности в ресурсен 
център. 

Въздействие на мерките – 100 % обхванатост на децата, недопускане на 
неизвинени отсъствия. 

6. Реализиран проект „Различни като пролетни цветове, растем и учим под 
едно небе” по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства”, финансиран от Европейски социален фонд по ОП 
„РЧР” 2007-2013 г. Проектът е изпълнен в периода 09.10.2012 г. – 09.10.2013 г. 
от водеща организация СНЦ – ОД „Равен шанс за деца в риск”, в партньорство с 
ОДЗ „Акад. Стефан Младенов” – с. Ново село. Проектът акцентува върху 
ранното интегриране в образователната система, чрез създаване на 
интеграционна мултикултурна среда, насочена към съхраняване и развитие на 
културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните 
връстници. Същият пряко кореспондира с необходимостта от превенция срещу 
отпадане от следващите образователни етапи на деца от етнически малцинства. 
Целевата група е с обхват 30 деца, от които 21 деца от ромски произход. 

Постигнатите резултати и ефект върху децата са: 
� Пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход и 
повишаване на екологичната и здравната им култура; 
� Осигурена професионална подкрепа и обучение на учители и родители от 
експерт; 
� Съхранена и развита културна идентичност, чрез организирани и 
проведени 5 празника за съхраняване на културната идентичност и 
многообразие. Изградена позитивна мултикултурна среда за работа с деца 
и родители, чрез провеждането на еднодневен етнофестивал. Формирано 
емоционално и позитивно отношение към народното творчество у децата. 

 
 
ОБЩИНА РУЖИНЦИ  

1. В общинска администрация се изготвя списък и се поддържа 
актуалността му за всяка учебна година. В него се отразява поименно 
преместените и отпаднали ученици, а също така и новозаписаните по време на 
учебната година ученици в съответните училища. В списъка са вписани и 
подлежащите 5-6 годишни деца на задължителната предучилищна подготовка. 
Следи се дали са обхванати всички деца и дали редовно посещават 
подготвителните групи. 

2. Въвеждането на целодневна организация на учебния процес в момента 
до 4 клас дава резултат и води до намаляване на броя на отпадащите ученици. 

3. В СОУ „Н. Й. Вапцаров“ в с. Дреновец трима учители са преминали 
квалификация за работа в мултикултурна среда. 
 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Включване на учениците от ромски произход в целодневната 
организация на учебния процес: 

В ОУ „Акад. М. Димитров” – с. Чупрене 43 ученика от І до VІІІ клас са 
включени в целодневна организация на учебния процес. Обучението е по 
Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „РЧР“. 
Учениците имат подсигурен обяд.     
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В ОУ „Хр. Ботев“ – с. Горни Лом 29 ученика от І до ІV клас са включени в 
целодневна организация на учебния процес. Обучението е по Националната 
програма  “Училището – територия на учениците” 2013 г., модул „Подкрепа на 
целодневното обучение на учениците от начален етап”. Учениците имат 
подсигурен обяд. 

2. С решение на Общински съвет – Чупрене от 2011 г. таксите в детските 
градини в общината бяха намалени на 2 лв. на месец на дете. Целта е да бъдат 
обхванати всички деца в предучилищно образование. През 2013 г. броят на 
обхванатите деца в детските градини е 66, като по-голяма част от тях са от 
ромски произход. 

3.  Двете училища в общината участваха в проект за обучение на лица, 
които нямат завършено начално и основно образование. Броят на обучениете за 
периода 2012 - 2013 г. е 42 души от ромски произход. 

4.  Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства 
в училищните настоятелства. Броят на родителите от ромски произход, 
участващи в училищните настоятелства на двете училища е 6.  

5. В училището в с. Горни Лом се реализира Проект „УСПЕХ“ с обхват 30 
ученика. 

7.  Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети. 
 
 
.................. 

 
Не е получена информация за реализирани дейности в рамките на 

приоритет „Образование” от общините Бойница и Макреш.  
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2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Здравеопазване”: 

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

Специфични цели: 
1. Подобряване на достъпа до майчино и детско здравеопазване. 
2. Подобряване на профилактичните дейности, ранната диагностика и 

своевременно лечение сред ромското население. 
3. Развиване на медиаторство и на различни форми на работа за и в 

общността (здравен медиатор, здравно социални центрове и др.). 
4. Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна 

информация. 
5. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми 

на дискриминационни нагласи в здравното обслужване. 

 

2.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 
„Здравеопазване” съгласно проведения мониторинг на Общинските 
планове за действие: 

 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
1. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители 

за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност са проведени 
консултации и беседи с родители и ученици на тема „Превенция на ранната 
бременност ” съвместно здравния медиатор с Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Брой обхванати: 
12 лица и деца.  

2. Информиране на лица от ромската общност за здравно осигурителните 
им права и задължения и за правата им като пациенти - съвместно с личните 
лекари и здравния медиатор са информирани и запознати 10 лица. 

3. На първи декември 2013 г. – Международния ден за борба със СПИН – в 
ромския квартал и в Младежкия дом се извършиха безплатни анонимни 
тестове за СПИН с подкрепата на подвижен кабинет „КАБКИС”;  

4. Своевременно бяха издирени и информирани хората от квартала, 
имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК. 

5. Текущата ежедневна работа на здравния медиатор е свързана с решаване 
на казуси от здравен характер: консултации, подготовка на документи, следване 
на процедури за явяване пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЛКК; придружаване до 
здравни институции, настаняване в здравни заведения; 

 
 

ОБЩИНА БРЕГОВО 
1. Проучва се броят на децата от ромски произход без личен лекар и се 

оказва необходимата помощ за тяхното записване при лекар.  
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2. Организират се кампании за профилактика на болести.  
3. Организират се профилактични прегледи и ваксинации.  
4. Подобряват се санитарно-битовите условия в ромските квартали чрез 

организиране на съвместни акции.  
5. Обръща се внимание на здравното образование на майките за правилно 

отглеждане на децата и ранното обхващане на бременните, наблюдение по 
време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1. Дейност: Откриване на случаи и подобряването на лечението на 
туберкулозата 

Отговорни институции: Лични лекари, МБАЛ, ДКЦ, НПО, ОСНВ 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Стойност на проекта – 11 400 евро 
Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез 

Министерство на здравеопазването  
Индикатор: Проект „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на 

младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на 
услугите и програмите, насочени към младите хора”, изпълняван от 
Сдружение „Свободен младежки център“ – Видин. Продължителност 12 месеца 
(01/2013-12/2013). Консултиране и информиране за туберкулозата, 
разпространение на специфично адаптирани и пилотирани здравно-
образователни материали; насочване и придружаване до здравни институции и 
служби. Проектът е приключил. 

2. Дейност: 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.  

Водещи институции: Лични лекари, Община Видин чрез участието си с 
представител в сформирания Областен екип за имунизиране сред девойките на 
12-годишна възраст против рак на маточната шийка. 

Времеви период: 2012-2014 г. 
Източник: Държавен бюджет. Безплатно поставяне на ваксината 
Индикатор: Общо 85 девойки на 12-годишна възраст в община Видин са 

ваксинирани срещу човешкия папиломен вирус. Организирана е разяснителна 
кампания сред всички училища в община Видин с участието на медицинските 
специалисти в училищата. 

3. Дейност: Организиране и провеждане на здравно-информационни 
кампании в места с компактно ромско население 

Отговорни институции: Община Видин, МБАЛ, ДКЦ, НПО 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на 

проекта е 499 700 лв. 
Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-
1/4/5/6.0.01. Направление „Социално включване“. 

Индикатор: Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент 
Община Видин. Създадено е звено за координация, избран е здравен  медиатор 
след проведен конкурс. Проектът стартира през месец септември 2013 г.  
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4. Дейност: Активно съдействие от страна на медиаторите в усилията на 
личния лекар за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността 
и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази 
област. 

Отговорни институции: Личен лекар; Здравен медиатор; РЗИ 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Обща стойност на проекта: 42 401 швейцарски франка 
Източник: Финансовата подкрепа на Швейцарско-българска програма за 

сътрудничество  
Индикатор: Проект „FSAP” (Подкрепа на фамилното действие), 
изпълняван от СМЦ – Видин. Продължителност на проекта 15 месеца, 
считано от 01.09.2013 г. Целева група: родители на деца на улицата, социални 
НПО. Начална фаза  на проекта. 
 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. Провеждани лекции и здравни беседи в училище СОУ „Христо Ботев“ – 
гр. Грамада: Лекции на тема: „Обща хигиена“, „Нежелана бременност“, 
„Превенция на наркотични и др. зависимости“.  

2. С три мобилни кабинета: гинекологичен, ехографски и лаборатория, с 
капацитет 200 лица за всеки кабинет, през 2013 г. са проведени безплатни 
прегледи. 

3. В последните години са провеждани кампании за по два безплатни 
прегледа за диагностика на рак на млечната жлеза.  

4. Общопрактикуващият лекар осигурява равен достъп до качествено 
здравеопазване, осигуряване на редовни медицински прегледи. 

5. Стъпки, предприети в областта на здравеопазването, са: беседи и 
разпространение на информационни материали, организиране на обучения за 
жени, ангажирани с отглеждането на малки деца. 

6. Повишаване на здравната и екологична култура, информиране на лица 
от ромска общност за здравноосигурителните им права и задължения, и за 
правата им като пациенти. 

7. Разнообразяване на списъка с медицински услуги, насочени към 
нуждите на ромското население. 

 
 

ОБЩИНА ДИМОВО 
1. Проведени са консултации и беседи с родители и ученици на тема 

„Превенция на ранната бременност“ и „10 мита за контрацептивните таблетки“, 
съвместно с местната Комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. Брой обхванати от инициативите: 52 лица и деца. 

2. Информиране на лица от ромската общност за здравно осигурителните 
им права и задължения, и за правата им като пациенти. Съвместно с личните 
лекари са информирани и запознати 100 лица. 

3. На първи декември 2013 г. – Международен ден за борба със СПИН, в 
училищата са раздавани кондоми и брошури. 

4. Своевременно бяха издирени и информирани хората от ромски 
произход, имащи право на помощи (хранителни продукти) от БЧК. 
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ОБЩИНА КУЛА 
1. За възпитаване на здравна култура у учениците периодично се подготвят 

и изнасят беседи от медицинските специалисти в училището и личните лекари 
относно заболявания и превенцията им. 
 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

1. Проведени беседи в училище с родители и ученици на тема „Наркотици”, 
„Насилие” и „Здравна и сексуална култура”. 

2. На 31.05.2013 г. е отбелязан Международен ден за борба с 
тютюнопушенето и вредата от употреба на наркотични вещества, чрез 
организиране конкурс на тема: „Не на цигарите и дрогата” сред възпитаниците 
на средищното училище в с. Ново село.  

3. Обхващане на бременните за провеждане на консултация с лекар – 
специалист по акушерство и гинекология, и своевременно постъпване в 
лечебно заведение за болнична помощ за раждане. 
 
 
ОБЩИНА  РУЖИНЦИ 

1. Осигурява се равен достъп до здравеопазване. Във всички населени 
места са отдадени помещения на общопрактикуващите лекари за обслужване 
на населението. 

2. В ПГ по СС „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. 
Ружинци, ОДЗ Ружинци, ЦДГ с. Черно поле работи здравен кабинет и има 
назначен медицински специалист, който се грижи за здравето на учениците и 
децата по график. В СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец и ЦДГ с. Дреновец -
също. 

3. В училищата и детските градини стриктно се спазва и прилага 
действащата нормативна уредба за здравословно хранене на учениците и 
децата. 

4. В ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Ружинци е проведа беседа с учениците от 1 до 5 
клас на тема „Необходимост и поддържане на лична хигиена“ от медицинския 
специалист Даниела Георгиева. А за учениците от 6 до 12 клас е проведена 
беседа на теми „Предпазване от нежелана бременност“, „Болести предавани 
по полов път“ и „Спин“. 

 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Проведена проба с МАНТУ и последваща имунизация с БЦЖ ваксина на 
ромското население в с. Чупрене от Личния лекар д-р Лазаров, съвместно с 
ромска фондация. 

2. В с. Чупрене е проведена беседа от д-р Лазаров, за предпазване от 
полово предавани болести и СПИН сред ромите, съвместно с кабинета за 
профилактика на СПИН и венерически болести. Раздадени са безплатни 
предпазни средства. 
 
.................. 

Не е получена информация за реализирани дейности в рамките на 
приоритет „Здравеопазване” от общините Бойница и Макреш.  
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3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ  

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Жилищни условия”: 
 
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, 

включително и на прилежащата техническа инфраструктура. 
 
Специфични цели: 

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и 
друго живеещо при подобни условия  население. 

2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с 
възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски 
квартали. 

3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, 
включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни 
условия  население. 

4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на 
съществуващи и новоотредени терени. 

5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура. 
6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища. 
7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване, в случай на 

принудително изваждане  на уязвими семейства от домовете, които 
обитават. 

8. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на   
образованието, културата и др. 

 
 
 
3.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Жилищни 

условия” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове 
за действие: 

 
 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
1. За подобряване на жизнената среда са поставени в ромския квартал 

допълнителни 4 бр. контейнери за сметосъбиране, с цел предотвратяване  на 
нерегламентирани сметища в квартала.  
 
 
ОБЩИНА БРЕГОВО 

1. Проучват се и се актуализират Устройствените планове на ромските 
квартали.  

2. Благоустрояват се и се извършва ремонт и поддръжка на уличното 
осветление.  

3. Редовно се почистват улици и тротоари в ромските квартали, като 
същевременно се залесяват и озеленяват.  



 
- 29 - 

Годишен мониторингов доклад за 2013г.  
на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

 

4. Изграждат се и поддържат детски площадки и игрища в ромските 
квартали. 

 
 

ОБЩИНА ВИДИН 
1. Дейност: Създаване на детски площадки и спортни съоръжения в кв. 

„Нов път“ Община Видин 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Дарение от частния бизнес  
Индикатори: Изградена една нова детска площадка  в кв. „Нов път“ 
 
2. Дейност: Рехабилитация на съществуващи социални жилища 
Отговорни институции: Община Видин 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Обща стойност на проекта: 4 000 000 лв. 
Източник: ОП „Регионално развитие”- 2007-2013, схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-02/2011  
Индикатори: Проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни 

социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и 
социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 
положение”, бенефициент Община Видин. Целеви групи по проекта: 

- Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; 
- Родители с деца, включително малолетни родители, многодетни 

семейства, деца с влошено здраве и увреждания; 
- Хора в риск от бедност и социално изключване. 
Основна цел: Осигуряване на съвременни социални жилища на хора в 

неравностойно и уязвимо положение и социално слаби. За целта от стари 
общински жилища са изведени общо 57 наематели (21 от кв. „Гео Милев” и 36 
от кв. „Строител”), редовно плащащи месечния наем и същите са настанени в 
други общински жилища, докато приключат СМР. Фирмата-изпълнител на 
СМР спазва сроковете за изпълнение по заложените строителни дейности. 
 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. Общината все по-активно започва да работи за подобряването на 
жилищните условията на роми, така и за постигането на интегрирано 
развитие. Започва настаняване на ромски семейства в общински жилища от 18 
апартамента, с които разполага общината, 8 апартамента са отдадени под наем 
на семейства роми. През 2013 година са извършени ремонти на два 
апартамента, за които от общинския бюджет бяха заделени 1000 лв. В резултат 
от изпълнението на планираните действия ще се постигнат очакваните 
резултати за създаването на по-благоприятна среда за обитаване. 

 
ОБЩИНА ДИМОВО 

1. За подобряване на жизнената среда в ромската махала в село Арчар са 
поставени 4 броя допълнителни контейнери за сметосъбиране, с цел 
предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища в квартала. 
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ОБЩИНА КУЛА 
1. В община Кула съществува практика, която датира от 2005 г., да се 

предоставят за ползване под наем общински жилища на безимотни ромски 
семейства. Осигуряването на по-добри битови условия предполага и успешно 
интегриране в местната общност. За съжаление, голяма част от настанените 
ромски семейства не заплащат определените им минимални наеми и не 
предприемат никакви действия за ремонт и благоустрояване на жилищата си, 
дори има случаи на повреждане и занемаряване на имотите. В тази насока ще 
бъдат насочени усилията на общинските власти – да се изгради у наемателите 
отговорно отношение към имотите, които обитават и желание да ги опазват 
като своя собственост. 

 
 
ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

1. Извършва се подобряване на инфраструктурата чрез ремонт на улици и 
подмяна на тротоари. 

2. Изградени са паркове и детски площадки в селата Ружинци, Бело поле и 
Дреновец. 
 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране 
на улици, изграждане на тротоари.  

2. Подменен е водопроводът до ромската махала в село Чупрене. 
 
.................. 
 

Не е получена информация за реализирани дейности в рамките на 
приоритет „Жилищни условия” от общините Бойница, Макреш и Ново село.  
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4.   ЗАЕТОСТ  

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Жилищни условия”: 
 
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до 

пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях. 
 

Специфични цели: 

1. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни 
условия  население от областта до пазар на труда и до различните 
инициативи за самостоятелна заетост. 

2. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго 
живеещо при подобни условия  население, включително в професии, 
традиционно характерни за етноса /дърводобив, билкарство, 
цветарство, строителство и ремонт на покриви и пътища, и пр./. 

3. Насърчаване на заетостта на "зелени работни места" чрез 
субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на 
качествена заетост и опазване на околната среда. 

4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на 
собствен бизнес. 

5. Стимулиране на трудовата мобилност сред общността в областта 
за достъп до сезонни работни места и работни места в значими 
инфраструктурни проекти /селско стопанство, строителство на 
магистрали и пътища/. 

6. Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в 
общините с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия  
население за активизиране на неактивните и продължително 
безработните лица. 

7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за 
партньори- лидерите сред общността в областта, ромските НПО и 
бизнес субекти. 

 
 
 
4.1. Изпълнение на областно ниво 
 
По данни на двете Дирекции „Бюро по труда” – Белоградчик и Видин, 

чиито териториален обхват покрива единадесетте общини в област Видин, през 
2013 г., регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми, са 
включени в следните дейности: 

1. Повишаване на конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на 
пазара на труда, чрез повишаване на пригодността за заетост и квалификация 
на безработните роми. 
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Включени са общо:  
� Д „Бюро по труда” – Белоградчик – 0 лица;  
 
� Д „Бюро по труда” Видин - 320 лица, в т.ч.: 

� Мотивация за активно търсене на работа -  277 безработни лица; 
� Професионална ориентация – 29 лица от ромски произход, до 29 
годишна възраст; 
� Ключови компетентности – включени са 14 лица, по ОП „РЧР”. 
 
2. Осигуряване на заетост на ромите: 

� Д „Бюро по труда” – Белоградчик – 721 лица, в т.ч: 
� Включени в програми и проекти – 684 безработни лица /по Национална 
програма „ОСПОЗ”/ 
� Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 1 лице; 
� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 36 лица. 
 

� Д „Бюро по труда” Видин – 98 лица, в т.ч.: 
� Включени в програми и проекти – 66 безработни лица от ромски 

произход, от тях: 
- По Национална програма „ОСПОЗ”- 40 лица; 
- По ОП „РЧР” – 11 лица. 

� Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 2 лица; 
� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 30 лица. 
 
3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на 

собствен бизнес за безработни лица от ромски произход – няма лица включени 
в обучения или разкрили собствен бизнес. 

4. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на 
трудовата реализация на ромите – Д „Бюро по труда” – Видин е провела 6 
срещи за привличане за партньори, сред лидерите от общността и ромски 
организации. 

5. В ДБТ – Видин работят двама ромски медиатори, от които един 
психолог. Тяхната работа е изцяло насочена към активиране и включване на 
пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и към 
насърчаването им за включване в обучение. Целта е подпомагане на трудовата 
и социална интеграция на лицата от тази уязвима група чрез предоставянето на 
достъпни, качествени и ефективни посреднически услуги.   

 
 
4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” 

съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за 
действие: 

 
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

Приоритетно се работи по следните проекти: 
1. Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. Към 31.12.2013 г. от  обслужени 38 потребители, 3-ма са 
от ромски произход. Назначени лични асистенти 34, от които 3-ма са от ромски 
произход; 
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2. Проект „Да се погрижим заедно за нашите близки” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”. От стартиране на проекта през 
месец февруари 2013 г.,  към 31.12.2013 г. са назначени домашни санитари и 
асистенти – 38 лица, от които 11 са от ромски произход; 

4. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” през 2013 г. са назначени 396 човека, от които за работа, свързана с 
неотложни аварийни дейности и извършване на неотложни аварийни работи е 
осигурена заетост на 346 лица.  

5. По програма „Подкрепа за заетост” през 2013 г. са наети на трудов 
договор 10 лица. По други мерки за насърчаване на заетост по ЗНЗ са наети 4 
лица.  
 
 
ОБЩИНА БРЕГОВО 

1. При разработване на общинските програми за трудова заетост са 
включени всички социално слаби лица, включително и от малцинствените 
групи. По НП „ОСПОЗ“ и ОП „РЧР“ са обхванати много лица от 
малцинствените групи. В проведените обучения към националните програми 
се провеждат обучения в сферата на строителството, услугите, екологията, 
градинарство.  

2. Въведен е граждански контрол върху разпределянето на помощи и 
средства.  

3. Непрекъснато се прилага практиката за обвързване на социалните 
помощи за деца с посещаването на училище. 

4. Разкрита е мрежа за социални услуги по местоживеене на нуждаещите 
се граждани. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1.Дейност: Разработване и изпълнение на проекти за повишаване на 
квалификацията и преквалификацията на ромите. Активиране на 
икономически неактивните и обезкуражените лица с оглед регистрацията им в 
дирекции „Бюро по труда”. 

- Осигуряване на професионално ориентиране; 
- Осигуряване на мотивационно обучение; 
Отговорни институции: Община Видин, Д „БТ”, НПО 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на 

проекта е 499 910 лв. 
Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-
1/4/5/6.0.01, Направление „Достъп до заетост“; 

Индикатори: Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент 
Община Видин; Създадено е звено за координация, избран е социален 
медиатор след проведен конкурс. Проектът стартира през месец септември 
2013г. 

 
2. Дейност: Развитие на социалното предприемачество и социалната 

икономика  
Отговорни институции: Община Видин, НПО 
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Времеви период 2012-2014 г. 
Средства:  Стойност на проекта: 181 145,12 лв. 
Източник: Финансовата подкрепа на АСП, ОП „РЧР“ (ЕСФ и Р България), 

схема за безвъзмездна помощ „Социално предприемачество” – Пилотна фаза 
BG051PO001-5.1.01-0025-C0001 

Индикатори: Проект „Предприемачество за интеграция“, 
изпълняван от Сдружение „СМЦ“ – Видин, Популяризиране и подкрепа на 
социални предприятия. Партньори: Бизнес център ЕООД, ЕраСтрой ООД.  

Основни дейности: създаден е Експертен съвет на проекта, 
Организирано обучение и супервизия на екипа на проекта, Разработена 
методика за професионално ориентиране и наставничество, трудово 
посредничество, Издаден сборник с материали. 

Целева група: безработни ромски младежи на възраст 18-30 години, 
отпадали от училище преди завършване на основно или средно образование, 
без професионална квалификация и трудов опит. Проектът е приключил. 
 

3. Дейност: Включване в субсидирани програми за заетост 
Отговорни институции: Община Видин, Д „БТ”, НПО 
Средства:  За 2102 г. на обща стойност 93 960 лв. 

           За 2103 г. на обща стойност 290 160 лв. 
Източник: Държавен бюджет 
Индикатори: През 2012  г. е осигурена заетост за 27 безработни лица от 

ромски произход. През 2013 год. е осигурена заетост на 78 безработни лица от 
ромски произход. 

 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

Към момента в изнесено работно място гр. Грамада на Отдел „Услуги по 
заетостта“ гр. Кула към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Видин са регистрирани 
181 безработни търсещи работа лица, като 6 от тях са се самоопределили като 
представители на ромската етническа група. Голям процент от лицата с ромски 
произход, при регистрацията си като безработни, предпочитат да не се 
самоопределят за представител на дадена етническа група или се 
самоопределят като българи. 

1. През периода 2011 – 2013 г. двама от самоопределилите се като роми 
безработни започнаха работа по Национална програма „От социални помощи 
към заетост“. Трети се включи в обучение за възрастни: „Спасител при 
бедствия, аварии и катастрофи“ и след успешно завършване на обучението е 
устроен на работа по схема „Развитие“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. 

2. Бяха проведени индивидуални срещи с цел информиране и консултиране 
за начините за самостоятелно търсене на работа, какви са обичайните въпроси 
задавани от работодател при интервю за работа, какво поведение трябва да 
спазват при среща с работодател и за подпомагане на лицата при подготовката 
на изискваните от работодателите документи за кандидатстване. В резултат 
лицата придобиха желание и увереност за по-активното им включване на 
пазара на труда. 

3. При откриването на работни места и включването в различни 
национални програми не е имало дискриминация на лицата от ромски 
произход при влизането на трудовия пазар. За намаляване разликите в 
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заетостта на ромското и неромското население е необходимо да се повиши 
образователно квалификационната степен на лицата от ромски произход. 

За 2013 година 
� ОП „РЧР“ схема „Развитие“ – 6 човека са назначени с дейност: 
„Работник поддръжка пътища“ 
� ОП „РЧР“ схема „Развитие“ – 52 човека са назначени с дейност: 
„Спасител при БАК“ 
� ОП „РЧР“ схема „Развитие“ – 8 човека са назначени с дейност: 
„Градинар“ 
� НП „ОСПОЗ“ на 6 часа – 8 човека са назначени с дейност: 

- „Поддръжка пътища“ – 2 човека; 
- „Градинар“ – 3 човека; 
- „Сметосъбирачи“ – 2 човека; 
- „Социални дейности“ – 1 човек; 

� НП „ОСПОЗ“ на 4 работни часа – 66 човека са назначени с дейност: 
„Сезонен работник“ 
� ОП „РЧР“ схема „Подкрепа за достоен живот“ – 13 човека са назначени 
с дейност: „Личен асистент“. 
� Всички лица, назначени по съответната програма, се назначават за 
определен период от време между 6 месеца и 1 година, с изключение на 
ОП „РЧР“ схема „Подкрепа за достоен живот“. 
 
 

ОБЩИНА ДИМОВО 
1. По Проект „Подкрепа за достоен живот“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, към 31.12.2013 г. от обслужени 27 
потребители, 12 лица са от ромски произход. Назначени лични асистенти: 27 
лица, от които 12 лица са от ромски произход.  

2. Проект „Топла храна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ – от стартирането на проекта, през месец октомври 2013 г., към 
31.12.2013 г. от него са се възползвали 225 лица. От тях 195 лица са от ромски 
произход.  

3. По Проект „Ново начало“ към 31.12.2013 г. са наети 9 лица на възраст до 
29 години. От тях 3 лица са от ромски произход. 
 
 
ОБЩИНА КУЛА 

1. През 2013 г. Община Кула бе най-големият работодател в района. По 
национални и оперативни програми работиха над 300 души, между които и 
много представители на ромската общност, попадащи в най-рисковите групи – 
трайно безработни лица, загубили трудовите си навици, безработни жени и 
младежи и др. 
 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

Приоритетно се работи по следните проекти:  
1. Проект „Подкрепа за достоен живот” по оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” (програма „Личен асистент“). Проектът се изпълнява от 
10.01.2011 г. и продължава да се изпълнява и към настоящия момент. 
Назначените лични асистенти са 30 лица, от които 3-ма са от ромски произход. 
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2. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез 
Агенция по заетостта, с Проект „Нов избор – развитие и реализация”, от 2011 г. 
до настоящия момент са обучени и назначени на работа със срок за наемане 12 
месеца на следните длъжности: Работник „Поддръжка на пътища” – 30 лица; 
„Техник-еколог“ – 5 лица; „Градинар“ – 12 лица; „Спасител при БАК“ – 3 лица; 
„Работник строителство“ – 10 лица, като от общо назначените лица 38 % са от 
ромски произход. 

3. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” от 2011 г. до настоящия момент са наети 40 човека, за работа свързана с 
неотложни и аварийни дейности е осигурена заетост на 127 лица. 

4. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез 
Агенцията по заетостта, е осигурена заетост на 30 лица на длъжност „Работник 
поддръжка на пътища“.  

 
 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 
1. Осигурява се равен достъп до заетост на представители на уязвимите 

групи по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“, Регионална 
програма за заетост, ОП „РЧР“ – „Подкрепа за заетост“ и „Подкрепа за 
достоен живот“. 

 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

Приоритетно се работи по следните проекти:  
1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез 

Агенция по заетостта, с Проект „Нов избор – развитие и реализация”, през 
2013г. са обучени и назначени в Общинска администрация – Чупрене следните 
специалисти: спасители при бедствия и аварии – 14 броя, работник отглеждащ 
цветя – 13 броя, земекопачи – 24 броя, работник поддръжка пътища – 49 лица. 
Общият брой на лицата, които са преквалифицирани и наети по тази схема е 
100, от които около 70% са представители на ромския етнос.  

2. По Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на 
заетост” през 2013 г. са назначени 108 човека, от които около 75% са от ромския 
етнос.  

3. По Регионална програма ”Заетост” през 2013 г. са назначени 15 човека, 
от които 5 са от ромския етнос.  

4. Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти). Периодът, 
през който се осъществява проекта е 08.11.2010 г. до 31.08.2014 г. От 
стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 30 потребители, от 
които 2-ма са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 30, от които 
5-ма са от ромски произход. 

5. Включване на местното население при реализацията на 
инфраструктурни проекти, благоустрояване, озеленяване.  
.................. 

 
Не е получена информация за реализирани дейности в рамките на 

приоритет „Заетост” от общините Бойница и Макреш.  
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5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Върховенство на закона и недискриминация”: 
 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с 
акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, 
недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност 
и на „език на омразата”.  

 
Специфични цели: 

1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на 
българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи 
към различни етнически групи. 

2. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за 
постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно 
участие в обществения живот. 

3. Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно 
прилагане на политиките за интеграция на ромите. 

4.  Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и 
консултации между публичния сектор, ромите и гражданските 
организации, работещи за интеграция на ромите. 

5.  Повишаване на административния капацитет и чувствителността 
на служителите и управленския състав в администрацията на всички 
нива по отношение правата на малцинствата, въпросите на 
недискриминацията и общуването в мултиетнична и 
мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и 
прилагане на политики за интеграция на ромите. Недопускане на 
двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по 
отношение на ромите и всички уязвими групи. 

6.   Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми 
на дискриминационни нагласи. 

7.  Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез 
всички форми, вкл. и спорт. 

8.  Повишаване на институционалната и на обществената 
чувствителност и нетърпимост към прояви на дискриминация и „език 
на омразата”. Приоритетно предприемане на мерки за превенция на 
етнически мотивирана радикализация, особено в младежка възраст. 

9. Насърчаване на културния плурализъм в медиите и прилагането на 
професионалните стандарти за етично отразяване на въпросите на 
ромите. 

10. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по 
отношение на борбата с престъпленията и проявите на 
дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа 
принадлежност. 

11. Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. 
Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и 
икономическо участие в обществения живот.  



 
- 38 - 

Годишен мониторингов доклад за 2013г.  
на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

 

12. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани 
услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на 
уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за 
защита правата на децата.  

13. Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора. 
14. Повишаване на правната култура на ромите, вкл. във връзка с 

придобиването, ползването и съхраняването на български лични 
документи. 

15. 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. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 

„Върховенство на закона и недискриминация” съгласно проведения 
мониторинг на Общинските планове за действие: 
 
 
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на тема „Насилието в 
училище и извън него”, „Междуличностни отношения”, „Асоциални прояви и 
последствията от тях”, съвместно с Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, в НУ „Васил 
Левски”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Васил Е. Априлов” – с. Рабиша, както и  
презентации на тема „Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни”, 
„Агресията и насилието в училище“. Раздадени са обобщени брошури на тема 
„Дискриминация, насилие, трафик на хора, правна помощ и омбудсман”. 
Раздадени брошури на родителите на децата в ОДЗ „Иглика” на тема „Как да 
преодолеем детската агресия“. От всички презентации и изнесени теми са 
обхванати 90% от редовно посещаващите училище ученици.  
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1. Дейност: Обучение по права на човека и права на детето в училище 
Отговорни институции: Д „СП“, Отдел "Закрила на детето“, Община 

Видин, доставчици на социални услуги, педагогически съветници в училищата 
Времеви период: 2012-2014 г. 
Източник: Програмата за подкрепа на неправителствените организации в 

България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 
Индикатори: Проект „Равни права за ромите“, Сдружение 

„Организация ДРОМ“  
Основни цели:  
- Подобряване на информацията и разбирането за права на човека;  
- Насърчаване и защита на основните права на човека;  
- Ограничаване на расизма и ксенофобията в българското общество.  
Открито Бюро за Безплатна правна помощ и консултации на 

роми и социално слаби лица, които не са роми;  
Източник: Институт „Отворено общество” 
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Индикатори: Проект „Ромите в Европейските градове – София и 
Видин“, изпълняван от Сдружение „Организация ДРОМ”. Изследване относно 
ефективността на политиките, на местно и национално ниво, по отношение на 
ромското включване. 
 

2. Дейност: Засилване на дейността на Общинската МКБППНМ чрез 
включване на представители и от общността или НПО в комисията, и засилване 
ролята на обществените възпитатели. 

Отговорни институции: Община Видин, РУП, представители на 
общността 

Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства:  Не е  необходимо 
Индикатори:  2012 г. 
Брой възпитателни дела – 150; 
Брой възпитателни дела за малолетни и непълнолетни от ромски произход 

– 53; 
Брой малолетни и непълнолетни от ромски произход, преминали през 

МКБППНМ – 41 лица; 
Обществени възпитатели  
- брой случаи на работа със семейства на деца от ромски произход – 12; 
- брой случаи на работа с деца от ромски произход – 14; 

2013 г. 
Брой възпитателни дела – 125; 
Брой възпитателни дела за малолетни и непълнолетни от ромски произход 

– 50; 
Брой малолетни и непълнолетни от ромски произход, преминали през 

МКБППНМ – 43 лица; 
Обществени възпитатели 
- брой случаи на работа със семейства на деца от ромски произход – 13; 
- брой случаи на работа с деца от ромски произход – 17; 

 
3. В община Видин, след проведена на 08.03.2013 г. работна среща, 

предизвикана от трагичен инцидент, в който три деца от ромския квартал „Нов 
път” загинаха при пожар, със Заповед № РД-02-11-377/12.03.2013 г. на кмета на 
община Видин бе назначена Комисия за координация на действията между 
държавните, местните институции и неправителствените организации за 
работа с хора от уязвими групи и бяха сформирани работни екипи за работа на 
терен. В състава на Комисията бяха включени представители на Общинска 
администрация, Областна администрация – Видин, Районно управление на 
Полицията – град Видин, Регионален инспекторат по образование – Видин, 
Регионална Дирекция за социално подпомагане за област Видин, Дирекция 
„Социално подпомагане” с териториален обхват Община Видин, представители 
на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Видин и Център за 
работа с деца на улицата, ситуиран в кв. „Нов път“. Разписани бяха конкретните 
дейности и задачи на Комисията и Работните екипи, изготвен бе план-график 
за извършване на улични обходи и провеждане на анкетното проучване.   

По време на обходите и извършеното анкетно проучване бе събрана 
информация, която включва:   
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� деца/лица/семейства, бездомни, живеещи в бараки, палатки, в лоши 
битово-хигиенни и материални условия (наличие или липса на вода, 
електроснабдяване и др.); 
� лица, в т.ч. децата над 14 години, притежаващи или не документ за 
самоличност; 
� трудова заетост, доходи, получават или не социални помощи; 
� постоянен адрес към момента на извършване на проучването в сравнение 
с предишен такъв; 
� друга информация за социалния статус. 

Проверени са над 150 семейства и домакинства, описани са 140 случая. 
Въз основа на извършените проверки бе изготвен доклад, съдържащ 
констатирани проблеми, мерки за предприемане и бе изготвен план за действие 
на Комисията за координация на действията между държавните, местните 
институции и неправителствените организации за работа с хора от уязвими 
групи. По време на проверките бяха  констатирани: 

� лица, които са със стар документ за самоличност (паспорт) и такива, 
които нямат издавани нови лични карти, включително и за лица на 
възраст 14-16 години. 
� лица с изтекъл срок на лична карта.  
� лица, настанили се на друго място, но с постоянен адрес по лична карта, 
различен от мястото, където са се установили да живеят.   

Въз основа на констатираното бяха изготвени три вида регистри:  
1. регистър на лицата от уязвими групи, установени след извършени 

обходи от екипите за работа на терен, без издавана до момента лична карта.  
2. регистър на лицата от уязвими групи, установени след извършени 

обходи от екипите за работа на терен, с изтекъл срок на лична карта.   
3. регистър на лицата от уязвими групи, установени след извършени 

обходи на екипите за работа на терен, с промяна на постоянния адрес. 
Личната карта е удостоверителен документ, издаден от компетентните 

органи на Република България с цел индивидуална идентификация на 
българските граждани и всеки български гражданин има право на документ за 
самоличност. Липсата на лична карта ограничава гражданските права на 
лицата и е пречка за регистрирането им в Дирекция „Бюро по труда” – Видин с 
цел включването им на пазара на труда, както и отпускането на социални 
помощи от Дирекция „Социално подпомагане”, при спазване на условията и 
изискванията на Закона за насърчаване на заетостта и Закона за социалното 
подпомагане. Издаването на лична карта е първата стъпка с цел социалното 
включване на лицата от уязвимите групи и възможността за предоставянето на 
образователна, здравна, трудова, социална подкрепа при спазване принципите 
на българското законодателство.  

Във връзка с необходимостта от издаване на документи за самоличност 
на лицата от горецитираните регистри, на основание чл.92, ал.8 от Закона за 
гражданската регистрация, със Заповед №РД-02-11-670/22.05.2013 г. на Кмета 
на община Видин, бе сформирана друга комисия, чиято задача бе да установи и 
извърши проверка на обстоятелствата на адресната регистрация на лицата, 
които не могат да представят документ по чл.92, ал.2 от Закона за гражданската 
регистрация (документ за собственост; документи за ползване на имота за 
жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от 
резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; 
други документи, доказващи собствеността или ползването на имота). 
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Комисията извърши допълнителни проверки в следните административни 
звена и институции: 

� Сектор „Административно обслужване на физически и юридически лица 
и гражданска регистрация“ (ЕСГРАОН) – Национална база данни 
„Население“, родствени връзки, направени записи за постоянен, настоящ 
адрес;   
� Отдел ТРБО на Дирекция „Устройство на територията” – разписна книга, 
идентификация на имоти, вписани в регистъра на кадастралния план на 
гр. Видин, собственици на имоти, административни номера и др.;  
� Отдел „Общинска собственост“ към Дирекция „Финансово-стопанска 
дейност и бюджет“ 
� Търговския публичен регистър на Агенцията по вписванията към 
Министерство на правосъдието; 
� Национална база данни „Население“ към служба ГРАО на МРРБ, сега 
МРР; 
� посещения на място и проведени разговор с лицата, които изразяват 
готовност да представят документ, доказващ ползвания от тях имот.   
Въз основа на обработената документация бе изготвено предложение до 

Общински съвет – Видин, и бе взето Решение № 119, с протокол № 8 от 
25.09.2013 г. за издаване по служебен път на 43 (четиридесет и три) броя лични 
карти и удостоверения за  постоянен адрес на лица от уязвими групи, на 
стойност 679 (шестстотин седемдесет и девет) лева. За целта се извършва 
превод на финансови средства за платена такса, съгласно Тарифа №4 за 
таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, 
от бюджета на Община Видин към Областна Дирекция на МВР – Видин. 
Решението на Общинския съвет е в сила от 17.10.2013 г. и Община Видин 
организира неговото изпълнение. 

 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации 
между институциите, уязвимите общности и гражданските организации, 
работещи за интеграция на уязвимите общности чрез: 

Обучение на администрацията на местно ниво; Съвместни дейности с 
администрация, доставчици на услуги. Разработване на процедури за 
координиране на дейността на различни институции за решаване на проблеми 
в сферата на закрила на децата, незаконното строителство и здравеопазването. 

2. 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. 

3. Работа със семействата от ромски произход за разбиране и спазване 
правата на децата. 
 
 
ОБЩИНА ДИМОВО 

1. Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на тема: „Насилието 
в училище и извън него“, „Междуличностни отношения“, „Асоциални прояви и 
последствията от тях“, съвместно с МКБППМН, в ОУ „Димитър Благоев“, СОУ 
„Христо Ботев“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както и презентации на тема 



 
- 42 - 

Годишен мониторингов доклад за 2013г.  
на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

 

„Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни“ и „Агресията и 
насилието в училище“. Раздадени са обобщени брошури на тема 
„Дискриминация, насилие, трафик на хора“. Раздадени са брошури на 
родителите на децата от ОДЗ „Слънце“ на тема „Как да преодолеем детската 
агресия“. Всички презентации и изнесени теми са обхванали 95% от редовно 
посещаващите училище ученици. 

 
 

ОБЩИНА КУЛА 
1. Като потребители на социални услуги /обществена трапезария, личен 

асистент на хора с увреждания, ЦСРИ/, предоставяни в общността от Община 
Кула бяха включени много представители на ромската общност и други 
граждани, живеещи в сходни условия – лица и семейства с ниски доходи, или 
без доказани доходи, скитащи и бездомни. Същите получават регулярно и 
помощи от БЧК, както и всички други социални мерки, осигурявани от 
държавата.  

2. И през 2013 г. в Община Кула периодично се провеждаха приемни на 
регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за 
Област Видин. На същите освен запознаването с основните документи, 
практики и норми на Комисията всички граждани на общината имат 
възможност да споделят и случаи, в който са били обект на дискриминационно 
отношение. Подадени сигнали за такива случаи не бяха регистрирани досега. 
 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

1. С цел контролиране и мониториране на Плана за действие на Община 
Ново село 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, съблюдаване 
процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни 
възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност, е 
сформиран Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Общинския план. 
 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Проведена е беседа с родители и ученици на тема „Различието между 
хората” в ОУ с. Горни Лом. Проведена е беседа с учениците и презентация на 
тема „За трафика на хора” в две училища в общината.  

2. От обществения възпитател в с. Горни Лом към Местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е 
проведена дискусия с учениците на тема „Без жертви на пътя”. 
 

............... 
Не е получена информация за реализирани дейности в рамките на 

приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” от общините 
Бойница, Брегово, Макреш и Ружинци.  
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6.  КУЛТУРА И МЕДИИ 

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Култура и медии”: 
 

КУЛТУРА 
 
Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на 

ромската общност до обществения културен живот и 
съхранение и развитие на ромската традиционна култура и 
творчество.  

Специфични цели:   
1.  Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на 

ромите. 
2. Стимулиране на ромската общност за активно участие в 

обществения културен живот. 
 
 

МЕДИИ 
 
Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено 

представяне на ромската общност, промяна на негативния образ 
на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” 
в печатните и електронни медии.  

Специфични цели: 
1. Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, 

култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения 
живот в печатните  и електронни медии. 

2. Насърчаване, мотивиране и стимулиране на  журналисти от 
ромски произход да работят в средствата за масова комуникация. 

3. Противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните 
и електронни медии.  

 
 
 
6.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и 

медии” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за 
действие: 
 
 
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

1. Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с 
етническо население, например участие на ромите в празника на Общината. 
Ежегодно се организира и чества „Васильовден”, на 14 януари, който е включен 
в културния календар на Община Белоградчик. 

2. Организиране и провеждане на спортни прояви – спортен полуден, 
състезания, игри и др. С отбелязването на Международния ден на спорта са 
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проведени състезания с децата от НУ „Васил Левски”, като са раздадени 
грамоти и награди. 

3. Отбелязан бе и Денят на детето в ОДЗ „Иглика”, на който бяха раздадени 
цветни балони и картички, изработени от децата, с които работи Местната 
комисия.  

4. Проведена е беседа и са раздадени брошури в ОДЗ „Иглика” на тема 
„Здравословно хранене и спорт”.  
 
 
ОБЩИНА БРЕГОВО 

1. Лицата от малцинствените групи са обхванати в честванията на всички 
официални празници, както и на традиционните ромски празници - 8 април,  
Василица, Гергьовден.  

2. В изпълнение на културния календар на Община Брегово, ромите 
активно участват в дейността на народните читалища.  

3. Децата и учениците взимат активно участие в културните и спортни 
изяви на училището, детската градина и ЦРД.  

4. Лица от ромски произход участват в спортните отбори на Община 
Брегово. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1. Дейност: Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и 
прояви с изтъкнати творци от етносите 

Времеви период: 2012-2014 г. 
Средства:  5 000 лв. 
Източник: НССЕИВ към МС и МК, частни спомоществователи, НПО 
Индикатори:  Концертно шоу „Мис Василица”; Ритуал „Кукерите”; 
Честване на 8 април – Международен ден на ромите; ХІІ Национален 

етнофестивал Видин 2013; Организиране на спектакъл по повод Национален 
ромски събор на занаятите и фолклора в България под мотото „Чрез езика на 
културата, образованието, занаятчийството към интеграция на етносите и 
малцинствата в България“. 

Изнесени са две представления на спектакъла в гр. София.  
 
2. Дейност:  Организиране на публични събития 
Идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на 

маргинализираните общности от сегрегираните градски райони. 
Обмен на опит и добри практики за реализацията на интегрирани 

интервенции за интеграция на маргинализирани групи на местно ниво  
Отговорни институции:  Община Видин 
Времеви период: 2013-2014 г. 
Средства: Стойност на Направление „Мерки за трайна десегрегация” 

249 882. лв. 
Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-
1/4/5/6.0.01; Направление „Мерки за трайна десегрегация“ 

Индикатори: Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент 
Община Видин, Направление „Достъп до образование”. Създадено е звено за 
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координация. Избран е правен медиатор, след проведен конкурс. Проектът е 
стартирал през месец септември 2013 г.  

 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. Дейностите в областта на културата в Община Грамада се осъществяват 
от две читалища: 

� Народно читалище „Пробуда –1908“, гр. Грамада. Читалището е с общо 
152 членове, от които 20 са от ромски произход. В Читалището има група за 
автентичен фолклор от 12 самодейци. От тях 10 са от ромски произход. В 
групата по художествено слово участват 8 деца, от които 5 са от ромски 
произход. В детския танцов състав „Хорце“ участват 28 деца, от които 22 деца са 
от ромски произход. Библиотеката към Читалището е целева по Програма 
„Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за 
всеки“. Предвид смесения етнически състав на населението в гр. Грамада, част 
от потребителите са от ромски произход. 

� Народно читалище „Просвета – 1928“, с. Тошевци. Общият брой 
членове на читалището е 55, от които - няма  от ромски произход. 
 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 
        1. С цел съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната 
етнокултура на ромите и създаване на условия за равен достъп на ромската 
общност до обществения културен живот, народните читалища на територията 
на общината реализират различни чествания. 

 
ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

1. Осигуряване на безплатен интернет достъп по Програма „Глобални 
библиотеки“ в читалищата на територията на Общината. 

 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Учениците от сформираната група „Да изразим себе си, чрез стих, песен 
и танц”, по Проект „УСПЕХ” към Основно училище „Христо Ботев“ с. Горни 
Лом, вземат активно участие в културните събития в Общината.    

2. Библиотеките към читалищата в селата Горни Лом и Чупрене, като 
целеви по програма „Българските библиотеки – място за достъп до 
информация за всеки”, се използват като интернет центрове от учениците и 
жителите на населените места. Голяма част от посетителите са от ромски етнос. 

 
................. 

Не е получена информация за реализирани дейности в рамките на 
приоритет „Култура и медии” от общините Бойница, Димово, Кула и 
Макреш.  
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Настоящият Годишен мониторингов доклад за изпълнението 

на Стратегията на Област Видин за интегриране на ромите 
(2012-2020 г.), през 2013 г. е разработен в съответствие с 
Помощните насоки за областно планиране, предоставени от 
Секретариата на НССЕИВ. Докладът е изготвен от Звеното за 
мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията и е приет 
от Областния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционни въпроси към Областна администрация Видин. 


