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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 стратегия 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.  Вторият период 2014-2020г. 
обхваща новия програмен период на Европейския съюз, с оглед финансова 
подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС.  

С решения на съответните Общински съвети във всички общини от област 
Видин са приети Общински планове за действие за периода 2012- 2014г.   В края 
на 2014г. стартира процесът на планиране на общинско ниво за периода 2014 – 
2020г. 

Областната стратегия 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 Стратегията на област Видин за 
интегриране на ромите е системата за оценка и мониторинг. Съгласно 
Помощните насоки за областно планиране, предоставени от Секретариата на 
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 
въпроси, 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. 
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В съответствие с тези цели със Заповед № ОС 0601/2 от 19.12.2014 г. на 
Областния управител на Област Видин е определен съставът на Звеното 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, Видин и 
Кула, 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 
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 ежегодния 
мониторинг и оценяването са основа за актуализиране на стратегията по 
отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в 
хода на тяхното изпълнение.  

Настоящият документ е вторият 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.   

 

Забележка: В Областна администрация Видин не бе представен 
мониторингов доклад за изпълнението през 2014г. на Плана за действие от 
община Макреш, поради което настоящият доклад не включва информация за 
реализираните дейности в тази община. 
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ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2014г. 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. 

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. 
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1.1. Изпълнение на областно ниво по данни на РИО - Видин:  
 
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 2013-2014 година на територията на област Видин 
са функционирали 38 училища и 39 детски градини. Образователната 
структура на училищата е 1 начално училище, 15 основни училища, 12 средни 
общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 7 професионални 
гимназии и 1 специално училище. 

В началото на учебната 2013/2014 година в училищата от област Видин са 
се обучавали 9280 ученици дневна форма на обучение, което е с 174 ученици 
по-малко спрямо учебната 2012/2013 година. Учениците са разпределени в 471 
паралелки със средна пълняемост 19,70 ученици в паралелка, което е с 5 
паралелки по-малко спрямо предходната година и спад в пълняемостта на 
паралелките с 0,16 ученици. Броят на слетите паралелки е 23 броя, което е с 1 
паралелка повече от предходната учебна година.   

Учениците, подлежащи на задължително обучение от І до ІХ клас 
включително в края на учебната 2013/2014 година, са 7079 ученици, което е с 18 
ученици по-малко спрямо края на І учебен срок. 

Грижата за оптималния обхват на учениците в задължителната училищна 
възраст в област Видин, съгласно чл. 7 и чл.20 от ЗНП, започва от дейностите 
по приемането на децата в подготвителна група. 

Обхватът и задържането на децата от задължителната предучилищна 
възраст за област Видин през учебната 2013 – 2014 година е, както следва: 
 

Брой деца  в началото на 
учебната година  
 

Брой деца в края на 
учебната година  
 

Отпаднали и 
преместени деца  
 

5 год. 6 год. 5 год. 6 год. 5- 6 год. 
631 деца 563 деца 573 деца 526 деца 95 деца 
 

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

  
През учебната 2014-2015 година на територията на област Видин 

функционират 37 училища и 39 детски градини. Образователната структура на 
училищата е 1 начално училище, 14 основни училища, 13 средни 
общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 6 професионални 
гимназии и 1 специално училище. 

Към месец декември 2014 година общият брой на учениците в училищата е 
9157 ученици и 25 ученици с множество увреждания. Общият брой на 
подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст е 7112 ученици 
от І до ІХ клас вкл. В 9 училища са формирани подготвителни групи с 192 деца. 
В подготвителни групи в детските градини са обхванати общо 1196 деца, от 
които 671 деца са 5-годишни и 525 деца са 6-годишни. 
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� Създаване на мрежа от защитени и средищни училища с оглед 
осигуряване на равен достъп до образование. 

За учебната 2014/2015 г.  в Списъка на средищните училища от област 
Видин  са включени 22 училища. 

За учебната 2014/2015 г.  в Списък на защитените училища Видин  са 
включени  6 училища. 

 
Изводи относно дейността на средищните и защитени училища: 
- Разработени и приети от педагогическия съвет училищни програми за 

обхвата и задържането на учениците в училище. 
- Подобряване на материалната база и 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 и други желаещи в групи ПИГ - 
формирани  104 групи с общ брой ученици – 2517.  

- Създаване на благоприятна образователна среда за децата със специални 
образователни потребности. 

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 

Средищните училища разполагат с училищни автобуси, с които осигуряват 
безплатен транспорт на пътуващи ученици до 16-годишна възраст. За 
учениците от гимназиален етап, които са подлежащи, общинските 
администрации осигуряват транспорта на пътуващите ученици, чрез 
транспортни схеми на извозване от населените места, в които няма училище. 

В началото на всяка учебна година 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 МПС. 

Осъществяваният контрол дисциплинира системата по отношение на 
организацията на транспорта на учениците, а също така и при организирането 
на екскурзиите.  

 
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. 

� В ОУ „Епископ Софроний Врачански” за учебната 2014/2015 година са 
обхванати 76 деца в 4 подготвителни групи, а в  ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин, 
33 деца, от които 21 деца 5-годишни и 12 деца 6-годишни. Училището и 
детската градина се намират в кв. „Нов път” /квартал с компактно ромско 
население/ и в тях се обучават само ромски деца и ученици.  
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� Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 
учениците, за които българският език не е майчин език. 

Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа 
за всеки ученик”, която подпомага, както мотивираните ученици, така и 
изоставащите ученици. За учебната 2014/2015 г. са формирани 55 групи в 4 
Модула с общ брой обхванати ученици – 359. 

 
� 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). 

Педагогическият колектив на ОУ „Еп. Софроний Врачански” гр. Видин се 
стреми да създава и осигурява позитивна образователна среда за децата, които 
се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на 
стартовите им позиции в начален и прогимназиален етап.  

Учителите участват в квалификационни курсове, семинари и обмяна на 
опит, което е предпоставка за повишаване на качеството на преподаване и 
учене  в училището. Подобрява се материалната база чрез участие в 
Национални програми към МОН за модернизиране на МТБ. За учебната 2014 – 
2015 г. в училището са формирани 30 групи за извънкласни дейности по проект 
„УСПЕХ”, финансиран с европейски средства. 

ОУ „Еп. Софроний Врачански” гр. Видин и ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин са 
включени и работят по проект на Община Видин „ Реализация чрез 
интеграция” по ОП РЧР,  съфинансирана от Европейския социален фонд. 
Проектът е насочен към деца с риск от отпадане от училище. В проекта са 
включени 13 училища от община Видин и 1 детска градина. В ОУ „Еп. 
Софроний Врачански” гр. Видин по проекта са формирани 14 групи с обхванати 
около 85 ученици, в ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин са формирани 4 групи с 
обхванати 30 деца. 

 
� 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. 

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

- Със заповеди на началника на РИО – Видин са разпоредени 12 
/дванадесет/ текущи проверки в училища от област Видин за учебната 
2013/2014 година.  

- Директорите на училищата, обект на текущите проверки, 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 2013/2014 и 2014/2015 година за всички ученици  от І до VІІ 
клас са осигурени учебници и учебни помагала, съгласно Постановление № 104 
от 10.05.2003 година. 
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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. 

� Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред 
децата и учениците. 

Училищните комисии подобряват своята работа. При възникнали случаи 
на агресия все по-често се търси съдействието на отдел „Закрила на детето” към 
Д „СП” , както и съдействието на специалистите от Център за обществена 
подкрепа – Видин. 

Негативно влияние върху отношенията между учениците оказва 
семейната среда, заниженият контрол от страна на родителите, които в 
повечето случаи са в чужбина и децата са поверени на грижите на бабите и 
дядовците.  Необходимо е общинските администрации да се включват по-
активно при решаване на проблемни казуси, пред които се изправят 
училищните ръководства.  

 
По СЦ 4: Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно 

образование. 
� Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна 

задължителна предучилищна подготовка. 
Регионален инспекторат по образованието – Видин  отчита положителна 

тенденция и ефект от въвеждането на двугодишната задължителна 
предучилищна подготовка. Децата се социализират и придобиват навици и 
готовност за постъпване в първи клас. детската градина и училището планират 
и извършват дейности, в които активно участие взимат родителите на децата. 
Ангажираността на родителите във връзка с различни празнични програми, 
викторини и състезания създават чувство на съпричастност и ангажираност към 
училищната общност. 

Организират се работни срещи с учителите от подготвителните групи за 
обмяна на добри практики. 
 

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. 
За учебната 2013/2014 година  училищата от област Видин са планирали и 

извършили дейности за обхват и превенция, които се свеждат до следното: 
- Разработени училищни програми за превенция и намаляване броя на 

учениците, които напускат училище, насочени главно към активизиране на 
диалога с родителите; 

- 22 училища от област Видин прилагат целодневна организация на 
учебния процес по Проект „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес”. Обхванати са всички пътуващи ученици към средищни училища и са 
формирани 100 групи с общ брой ученици – 2416, което е 40,19 % от общия 
брой ученици от І до VІІІ клас; 

- От учебната 2013/2014 година ОУ „Васил Левски” с. Бойница работи по 
Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул 
„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;  

- 13 училища, които не са средищни, са включени и работят по Проект 
„Успех”, като са формирани 182 групи с общ брой ученици 1975 ученици; 
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- Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо 
обучение”; 

- Участие на 3 училища от регион Видин в Национална програма „На 
училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие”, която програма е насочена към 
учениците, които допускат неизвинени отсъствия; 

- Участие на училищата от регион Видин в Национална програма „С грижа 
за всеки ученик”. Формирани 63 групи в 4 Модула с общ брой обхванати 
ученици – 409; 

- 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 училищата; 

- Формиране в училищата на неформални клубове по интереси и 
разширяване участието на учениците в учебния процес; 

- Регламентирани допълнителни часове за консултации с учителите 
специалисти по предмети; 

- Осигурени условия за ресурсно подпомагане на учениците със 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”; 
- Активно участие на общообразователните училища и професионалните 

гимназии във всички проекти с финансиране от ЕС 
- Регионални срещи на педагогическите съветници и психолози, които 

прилагат мерки на училищно ниво – работа с ученици в риск; 
- Участие на 6 училища в работата по проект „Качествено образование за 

ромските деца от област Видин” финансиран от Фондация „Тръст за социална 
инициатива – гр. София на Сдружение „Организация „Дром”, където бяха 
формирани 16 групи от ІV, VІІ и ХІІ клас по български език и литература и 
математика с цел успешно представяне на НВО и ДЗИ 2014 г. 

- Съвместни дейности с неправителствени организации, които работят с 
родителите за приемане на образованието като ценност и неговата 
необходимост за бъдеща реализация. 

Видно от представените анализи за учебната 2013/2014 година, всички 
училища от региона са предприели мерки за ограничаване броя на учениците, 
които напускат училище, чрез формиране на училищни политики, планиране и 
осъществяване на дейности, които са насочени конкретно към учениците в 
риск. Намаляващият брой на трайно непосещаващите училище ученици 
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показва, че предприетите мерки и планираните дейности са навременни и 
ефективни.  

 

 
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”. 
Приключило  обучение на 1 група за ограмотяване и 4 групи в V клас в 4 

училища от областта – втора фаза на проекта.  
Координиране на дейностите по стартиране и провеждане на обучението 

на 2 групи с 25 човека за ограмотяване, 1 група в V клас с 10 човека и 3 групи в 
VІ клас с 32 човека. Групите са формирани в 3 училища от област Видин – трета 
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 2013-2014 година 3 /три/ 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 изпълненението 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 2013-2014 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. 
Продължават дейностите по  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.  

Приета е  Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности.  
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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: 

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 за учебната 2013/2014 година.  

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 2013-2014 г 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. 
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. 
За учебната 2013/2014 г. 13 училища, които не са средищни, са включени и 

работят по Проект „Успех”, като са формирани 182 групи с общ брой ученици 
1975 ученици.  

Включените училища, в т. ч.  ОУ „Епископ Софроний Врачански” – Видин, 
не са средищни. Сформираните групи и направления по видове дейности, 
гарантират осмисляне на свободното време на учениците и развиване на 
талантите им.  

Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо обучение, 
насочен към децата и учениците със специални образователни потребности.  

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

и засилване на участието им в училищния живот. 
� За учебната 2013/2014 година в Годишен план за дейността на 

училището ръководствата и педагогическите колегии за планирали и 
реализирали дейности, свързани с мотивирането и приобщаването на 
родителите към образователния процес, училищната общност и участие в 
извънкласните дейности. Чрез включването на родителите в живота на 
училището се цели подобряване на комуникацията между училище и родители, 
ученици и учители. Планираните и реализиране дейности са по отношение на:  

- ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, Ден на отворените врати, където 
родителите могат да присъстват в учебни часове по избор, като акцентът е 
поставен  в ІV клас; 
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- ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, участие на родителите при 
подготовката за откриване на кабинет по история и цивилизаця; 

- ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, индивидуална работа с 
родителите на деца и ученици, които подлежат на постъпване в подготвителна 
група и първи клас; 

- Организиране на общи дейности – разговори и беседи, с представители 
на Свободен младежки център; 

- ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, участие на родителите при 
реализиране на дейностите, планирани по проект „УСПЕХ” – пътувания, 
организиране на тържества, състезания, изработване на изделия и др; 

- ОУ „Еп. Софроний Врачански” – Видин, проведена среща на проф. 
Кючуков с родителите на децата от подготвителна група и І клас; 

- Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година, в края 
на І учебен срок  и за информиране относно дейностите по национлано външно 
оценяване в ІV и VІІ клас и държавни зрелостни изпити – проведени общо 108 
родителски срещи във всички училища в област Видин; 

- Организиране на срещи с екипа на общински съвет по наркотични 
вещества – Видин с ученици и родители от всички класове по определен 
график във връзка с разяснителни кампании за вредата от алкохола, 
тютюнопушенето и наркотичните вещества. При срещите се организират 
дискусии, мултимедийни презентации, викторини, дебати. Към ОСНВ участват 
като доброволци ученици от всички училища от община Видин. 

- В малките общини, където има обществени възпитатели, се работи с 
родителите на деца в риск. 

Диалогът с родителите е затруднен поради това, че голяма част от 
родителите са в чужбина и контролът е поверен на баби, дядовци или роднини. 
Остро стои въпросът за необходимостта от професионалисти – психолози или 
педагогически съветници, които да подпомагат училищните ръководства в 
оказването на психологическа подкрепа както на децата, така и на родителите. 
Все още е малък броят на училищата, които разполагат с такъв специалист 
поради ограничения бюджет.  

 
 
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. 

За учебната 2013/2014 година квалификационната дейност на РИО – Видин 
бе насочена към  директорите на образователни институции по отношение 
управление и административна дейност на директора, към учителите по 
отношение на оценяването и подобряването на качеството на преподаване по 
различните учебни предмети. В изпълнение на планираната квалификационна 
дейност на РИО - Видин, експертите с контролни функции реализираха 50 
семинара, тренинги, методически работни срещи и 25 открити уроци по 
различните КОО области и дейността на директора по отношение на: 

- Специфика на преподаване и учене в условия на слети класове и 
билингвизъм, проектно базирано учене в начален етап; 

- Прилагане на проектния метод в обучението в различните КОО; 
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- Работни срещи с училищните психолози и педагогически съветници по 
отношение, агресията в училище, проявите на дискриминация, съпричастност 
към хората с невромускулни заболявания. 

Средният брой на обучените учители по отделните теми е 30 броя. 
Старшите експерти по предмети от РИО – Видин са оказали методическа 

помощ на учителите по съответните учебни предмети, при подготовката и 
обмяната на добри практики. 

 
По НП „Квалификация” за 2014 година в планираните обучителни 

дейности са се включили директори и педагогически специалисти, както 
следва: 

- Обучение „Специфика на обучението в слети паралелки в 
прогимназиален етап на основната образователна степен” -  2 учители; 

- Квалификационен курс на тема: „Създаване на привлекателна и 
мотивираща образователна среда в образователните институции” -  1 екип от 2 
учители. 

- Информация до училищата относно възможността за участие в 
четвърта  Национална учителска програма за обучение на учители по физика и 
астрономия в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН). 

 
По Проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите 

специалисти” по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз са преминали обучение общ брой педагогически 
специалисти от училища и детски градини от област Видин – 733 учители, 
директори и помощник-директори.  Обученията са по следните теми: 

- За работа в групите за задължителна предучилищна подготовка – 83 
учители; 

- За работа в интеркултурна среда – 102 учители; 
- За работа с деца и ученици със СОП – 105 учители; 
- За оценяване постиженията на учениците – 124 учители; 
- За превенция на училищното насилия, агресия и др. – 160 учители. 

Квалификационната дейност по Проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневната организация на учебния процес" се изразява в преминато 
обучение на 45 директори и счетоводители и 84 възпитатели. Финансирането 
на обучителните тренинги и семинари е за сметка на проекта.  

Повишаването на квалификацията на учителите и обхвата на децата в 
целодневна организация на учебния процес, осигуряването на безплатен 
транспорт за децата и учениците до 16-годишна възраст, осигуряването на 
безплатни учебници и помагала за децата от ПГ и учениците от І до VІІ клас, 
включването на училищата в работата по различните проекти с европейско 
финансиране и национални програми към Министерство на образованието и 
науката, гарантира равен достъп до образование, задържането на учениците в 
училище и осигуряване на възможности за развиване на техните таланти и 
осмисляне на свободното им време. 
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1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 
„Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските 
планове за действие: 

 
 
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

На територията на общината има 4 учебни заведения – СОУ ”Христо 
Ботев”, НУ „Васил Левски”, ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша и ОДЗ „Иглика”. 

1. В СОУ ” Христо Ботев”, гр. Белоградчик: 
- работи се активно с родителите чрез провеждане на родителски срещи, 

разговори с педагозите и дискусии. 
- провеждат се следните извънкласните дейности: мажоретен състав, 

групи по „Здравно образование”, група по „математика” в VI клас за 
напреднали, процентното участие на деца от малцинството в тях е около 15%.  

- работи се по следните проекти: 
• „Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес” по ОП „РЧР”. Обхванати са около 100 ученика, сред които 
процентното участие на деца от ромски произход е около 75%; 
• „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” към 
ЕС – проекта обхваща  всички ученици от  VIII до XII клас, от които 24 
са от ромски произход; 
• „Качествено образование за ромските деца в Област Видин” към 
Тръст за социална алтернатива по споразумение със Сдружение 
„Организация ДРОМ”. По този проект училището участва с девет групи 
ученици за учебната 2013/2014г. , като преобладаващо участие имат 
децата от ромски произход – около 35 ученика. През настоящата учебна 
година се обучават седем групи деца, от които 46 са от ромски 
произход; 
• В Националната програма „С грижа за всеки ученик” към МОН са 
обхванати 10 преподаватели с 11 групи деца, в които участват общо 21 
ученика  от ромски произход; 
• По проект „Квалификация на педагогическите специалисти към ЕС 
през учебната 2013/2014г. четирима преподаватели са взели участие в 
обучение на тема „Учители за формиране на знания, умения и 
компетентности за работа в интеркултурна среда”; 
• В Националната програма към МОН „На училище без отсъствия” се 
работи по утвърдени програми и механизми за намаляване на 
неизвинените отсъствия в училище и реинтегриране на отпаднали от 
училище деца, подлежащи на задължително обучение. Дейностите по 
тази програма са насочени предимно към ромските деца.  

 

2.  В НУ „Васил Левски”, гр. Белоградчик: 
- Всички деца, подлежащи на задължително обучение, са обхванати.  
- С родителите се работи активно и постоянно. Провеждат се родителски 

срещи, консултации и дискусии.  
- Провеждат се следните извънкласни дейности в областта на изкуствата, 

спорта и чужди езици: Клуб „Шах” – 10% участие на деца от ромски произход, 
Секция „Футбол” – 65% участие на децата от ромски произход, „Пътешествия в 
света на английския език” – 58% участие на деца от малцинствената група, 
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„Пеем и танцуваме” – децата от ромски произход има участие 52%, „Да творим 
заедно” – 22% е участието на децата от ромски произход.  

- Проекти, по които работи училището: 
• „Образование и мултикултурно общуване без граници”; 
• „Интегрирано образование за ромските деца в област Видин” – към 
Организация Дром; 
• „Живей активно – живей дълго” – ЕС, финансиран от Център за 
развитие на човешките ресурси; 
• „Подобряване на качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация” към МОН.  
 

3. В ОУ „Васил Априлов”, с. Рабиша: 
- периодично се провеждат родителски срещи, консултации и дискусии. 
 
4. В ОДЗ ”Иглика“, гр. Белоградчик: 
През новата учебна година броя на децата от квартал Карловица се е 

увеличил двойно. Причината за това е участието на Детската градина в два 
проекта, които са ориентирани към обхвашане на децата от ромски произход от 
най-ранна детска възраст и подпомагането на техните родители с месечните 
такси:  

- През учебната 2013/2014г. ОДЗ “Иглика” работи по Националната 
програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително 
обучение по български език за деца от подготвителните групи” – обхванати са 
12 деца от ромски произход.  

- През новата учебна година ОДЗ работи по проект „Готови за училище 
2014/2015г.”, в който са включени 25 деца от ромски произход. 

 
5. В периода 10.10.2013 – 10.10.2014г. е реализиран проекта „Равни в 

училище“ BG051PO001 - 4.1.05-0257, с бенефициент Община Белоградчик, с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, схема BG 051PO001–4.1.05 „Образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз. Договорът за безвъзмездна финансова 
помощ е на стойност 84 560,94 лв. 

Основната цел на проекта е да се създадат по-добри условия за успешна 
социална и трудова реализация на ученици от ромското етническо малцинство 
в община Белоградчик, чрез подобряване на условията за равен достъп до 
образование и обучение и засилване на мотивацията на децата за включване в 
образователния процес. Специфични цели: 1. Да се мотивират децата и 
учениците от малцинствените групи в община Белоградчик да получат по-
добро образование, чрез прилагане на съвременни методически решения за по-
качествен учебен процес и използване на придобитите знания в 
извънучилищни дейности; 2. Да се привлекат децата и учениците от 
етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в 
състояние на изключеност; 3. Да се повиши квалификацията на учителите за 
работа с деца и ученици от малцинствените групи в учебно и извънучебно 
време;  4. Да се повиши капацитета на родителите от изолирани етнически 
общности за отглеждане на децата. Партньори по проекта са Начално училище 
„Васил Левски“, Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ и ОДЗ 
„Иглика“. Целева група по проекта са деца и ученици от ромски произход с 
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дефицити от знания и необходимост от допълнителни учебни занимания и 
адаптиране към учебния процес; родители на ромски деца и ученици; учители. 

 

 
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.  
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 БОЙНИЦА 

1. Обхванати са всички подлежащи на задължително обучение деца в ДГ, 
живеещи на територията на общината. 

2. Подсигуряват се безплатни комплекти и помагала на всички деца в 
детските градини. Осигурени са безплатни учебници и на учениците от І до VІІ 
клас в училищата на територията на общината. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

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

•  Проект: ,Всички деца с равен старт в училище”, бенефициент Община 
Видин. 

Назначени са социални работни  и здравни медиатори, с работно място 
детските заведениия. Потребители на услугите са 1 098 деца на възраст от 0 до 7 
години и 1 273 родители на деца от 0 до 7 години. 

Асоциирани партньори: детски заведения 
Източник: МТСП със средства от държавно гарантиран заем от Световната 

банка  
Средства: 1 504 408 лв. 
 
2. По 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. 

•  Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин, 
Направление: „Достъп до образование”. Създадено е звено за координация, 
избран е образователен медиатор след проведен конкурс. Дейностите по 
Проекта се реализират през цялата 2014 г. 

Проведени са обществени поръчки по реда на ЗОП  и са избрани 
изпълнители по следните поръчки:   
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I. „Осигуряване на обучение по медиация”; “Осигуряване на обучение по 
шахмат„;“Организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат” “Организиране  
и провеждане на курсове за ограмотяване на 40 възрастни” 

II. „Доставка на помагала за осъществяване на извънкласни занимания на 
изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система”-
учебните помага са раздадени. 

III. Предстои избор на изпълнител за „Организиране на зелено и бяло 
училище за деца с осигурен транспорт и групова застраховка” 

По проекта  - 19 асоциирани партньори, училища и  ЦДГ №19 „Звънче  
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. 

 
3. По Дейност: Осигуряване на условия и насърчаване на интегрираното 

образование (магнитен ефект) 

• Проект  „Реализация чрез интеграция”. Сформирани са 134 групи в 
училищата и ЦДГ-асоциирани партньори, като броят на децата, обхванати  по 
Проекта е 670. 

Отговорни институции: Община Видин, училища,  училищни 
настоятелства и НПО, 19 асоциирани партньори, училища и  ЦДГ №19 „Звънче”  

Източник на средства: ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ «ИНТЕГРА»; Бюджетна линия: BG051PO001-
1/4/5/6.0.01. Направление «Достъп до образование  
 

• Проект „Равен шанс: достъп до средно образование” реализира се от 
Сдружение „Организация Дром” в продължение на 1 година, считано от месец 
септември 2014 г.  Програмата  осигурява транспортни карти, учебници и 
помагала, материали за професионално обучение на учениците от VIII-XII клас 
и при необходимост осигуряване на  наем за общежитие или квартира. 

Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. 
 
•  Проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-

2015“ реализира се от Сдружение „Организация Дром” в продължение на 1 
година, считано от месец септември 2014 г.  

Основни  задачи: осигуряване на  достъп до качествено образование на 
ромските деца; включване на  ромските родители  в училищния живот на 
децата; повишаване вниманието върху интегрираното и качествено обучение на 
ромските деца; организиране и провеждане на допълнителни групи за 
подготовка на учениците за успешно представяне на държавните зрелостни 
изпити. В допълнение към тези групи ще бъдат сформирани и групи за 
ограмотяване за учениците от начален курс на обучение. 

Проектът е  финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. 
 

4. По Дейност: Развитие на целодневна организация на обучението и 
други форми за превенция на училищната неуспеваемост и отпадането от 
училище 

• Проект „Интерфейс”, изпълняван от Сдружение СМЦ – Видин. 
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Проектът е приключил през месец септември, изпълняван е в 
продължение на 1 година,  считано от 17.09.2013 год. 

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”. 
Основни дейности: 
- 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. 
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“ 

 
5. По Дейност: Осигуряване на безплатни учебни помагала и учебници 

за учениците от І до VІІ клас на всички училища в община Видин 
•   Увеличена  училищната посещаемост при учениците І-VІІ клас и на 

децата 5-6 годишни от задължителна предучилищна възраст. 
Отговорни институции: МОН 
Източник: Държавен бюджет 
 
 
6. По Дейност: Предоставяне на социално-образователни услуги за 

отпаднали и отпадащи от училище, работа с родителите. 
•  функциониране на Център за работа с деца на улицата, 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. 

Източник: Делегиран държавен бюджет 
 
7. По Дейност: Квалификация на учители, директори и други 

педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. 
•  Проект  „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин  

Направление:  „Достъп до образование”.  
В проекта са включени 130 учители, които работят с учениците от целевите 

групи 
Източник на средства:  ОП РЧР, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ «ИНТЕГРА»; Бюджетна линия: BG051PO001-
1/4/5/6.0.01 Направление «Достъп до образование» 
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ОБЩИНА ГРАМАДА 
1. Втора година се изпълнява проект „ Включващо обучение” по схема BG 

051PO001-4.1.07 по ОПРЧР, дейност: Ранно оценяване и превенция на 
обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст.  Важен елемент 
от проекта е да се привлекат родителите, като партньори за образователната 
интеграция на децата, като и да се стимулира участието на семейството в 
живота на детската градина. 

2. Трета година се работи допълнително по образователно направление 
„Български език“ с деца от Подготвителна група 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 отпуснати общо за 2014 г. -  
5 750 лв.  

3. Значително е подобрена материалната база в СОУ „Христо Ботев“ – 
частично е сменена дограма на стойност 8 795 лв. Извършена е оптимизация 
на отоплителната система, чрез подмяна на отоплителни тела и ремонт на 
нафтово стопанство на стойност 4 205 лв., с което са се подобрили енергийните 
показатели на сградата.  

4. 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.  

5. Сдружение от частни лица „За любов и мир“ предостави безвъзмездна 
помощ от дрехи, играчки, учебни помагала. 

6. Осигурен е транспорт на всички деца до ОДЗ и СОУ - Грамада от 
населеното място и близките села, както и закуска и обяд за децата с 
целодневна форма на обучение. 

 
 
 
ОБЩИНА ДИМОВО 

1. По Дейност „Разработване и въвеждане на програма за овладяване на 
българския език”. 

•   В детската градина в с. Арчар, работи възпитател, който е от кв. Бабуя, 
където ромското население е най-многобройно. Той помага за по-лесната 
адаптация и интеграция на децата и усвояването на български език. 

 
2. По Дейност „Осъществяване на обучения в дух на толерантност, чрез 

съхраняване и развитие на културната идентичност на децата” 
• Представени са традиционни празници от родния край. Цел - 

социализиране на децата от етносните групи. Работено е с децата от начален 
курс. 

• Проведени са четири обучения с децата от 8-12 клас на тема 
„Прегръдката не убива, дискриминацията -ДА!” 

 
3. По Дейност „Превенция на отпадане от училище на ромските 

ученици” 
• След началото на 2014-2015 учебна година беше извършена проверка 

относно обхващането на всички деца подлежащи на задължително обучение. В 
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резултат на проверката беше установено, че на територията на община Димово 
няма необхванати деца. 

• След подаден сигнал от директора на ОДЗ „Кокиче“ с. Арчар за деца, 
които системно не посещават детската градина бяха изпратени уведомителни 
писма на родителите. 

 
4. По Дейност „Повишаване на ангажимента на родителите и засилване 

на сътрудничеството”  
• Проведени са обучения и беседи в СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар от 

обществените възпитатели към Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с ученици и 
техните родители. Участвали 23 родители. Изготвен е Семеен план при 
бедствия. 
 
 
ОБЩИНА КУЛА 

1. Няма необхванати подлежащи ромски деца в СОУ „Васил Левски“ и 
ОДЗ „Звънче“ - гр. Кула.  

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.  

4. 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.  

5. През учебната 2013-214 година СОУ „Васил Левски” работи по проект 
на програма „Нов шанс за успех”  за ограмотяване на възрастни, в следствие 
на което 10 лица, предимно от ромски произход, получиха удостоверение за 
успешно завършен начален етап на средно образование. 

 
 
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); 
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4. Сформиран шах клуб в училището и включване на децата в уязвимо 
положение; 

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

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

 
 
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. 
 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

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

В ОУ „Акад. М. Димитров” – с. Чупрене 47 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 ОПРЧР. 
Учениците имат подсигурен обяд.     

В ОУ „Хр. Ботев“ – с. Горни Лом 40 ученика от І до V клас са включени в 
целодневна организация на учебния процес. Те са разпределени в 2 групи па 20 
ученика. 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 2014 г. броят на 
обхванатите деца в детските градини е 57, като по-голяма част от тях са от 
ромски произход. 

3.  Двете училища в общината провеждат самостоятелна форма  на 
обучение на лица, които имат навършени 16 г., но нямат завършено основно 
образование. Броят на обучените е 16 лица, всички 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 7.  

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

7.   Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети. 
8. В  ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни Лом е започнал проект „Готови за 

училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество”. Сдружение 
„Организация Дром“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“,  ще 
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осъществява проекта за област Видин, с финансовата подкрепа на Фондация 
„Америка за България“ в сътрудничество със Световната банка. 

В проекта са включени деца на възраст 3 - 5 години, които са в 
неравностойно положение. Ще се работи с родителите и учителите, а детското 
заведение ще бъде подпомогнато с техническо оборудване. Продължителността 
на проекта е десет месеца. Проектът цели подобряване на обхвата и 
посещаемостта в детски градини на деца от уязвими общности. По проекта се 
покриват такси за детска градина, осигурява се допълнително стимулиране въз 
основа на редовно посещение на детската градина и се предвижда подобрен 
достъп до информация за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 5-
годишна възраст.  

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

 
 
 

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 областно ниво по данни на РЗИ - Видин:  
 
По здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етническите малцинства, и във връзка с изпълнение на 
Заповед №РД-01-172/15.07.2014 год. на Министъра на здравеопазването, през 
2014 г. в РЗИ-Видин са получени от РЗИ-Пазарджик един брой мобилна 
клинична лаборатория и един брой мобилен ехограф.  

След разглеждане и класиране на представените предложения за 
сключване на договори за медицинско обслужване на здравно неосигурени 
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лица от ромски произход, на 01.09.2014 год. е сключен договор за извършване 
на 600 лабораторни изследвания - пълна кръвна картина и кръвна захар и 600 
ехографски изследвания - ехография на коремни органи и пикочо-отделителна 
система. 

След изтичане срока на действие на договора на 15.11.2014 год., е 
извършена проверка за изпълнението на поетите с договора задължения  
Проверяващата комисия е извършила проверката за съответствие на 
представените в РЗИ - Видин отчети, касаещи 918 клинични изследвания и 760 
ехографски изследвания за период 01.09.2014 до 15.11.2014 год. съгласно чл.1, 
т.1 и т.2 от сключения договор с отчетната документация. Отчетено е, че са 
спазени  изискванията  на договора.  

 
От РЗИ Видин са изнесени 25 лекции пред 354 момичета от шестите и 

седмите класове от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент 
Охридски“, ОУ „Епископ Софроний Врачански“ в кв. Нов път, ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ с. Бело поле, СОУ „Н. Вапцаров“ с. Дреновец и СОУ „Христо Ботев“ 
с. Арчар на следните теми: 

- „Промените в моето тяло. Особености на пубертетния период. РМШ“; 
- „Опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и 

начини за предпазване“; 
- „Злоупотреба с алкохол и рискове от нежелана и ранна бременност“; 
- “Полово предавани болести” и Какво знаем и не знаем за 

ХИВ/СПИН”. 
Организирани и проведени са родителски срещи с родители на деца от кв. 

Нов път гр. Видин с цел повишаване на здравните знания, относно рисковите 
фактори, начини за предпазване от инфекциозни, онкологични, 
сърдечносъдови и наследствени болести. 

През периода е изнесена 1 лекция пред 11 ученика от Градско училищно 
общежитие гр. Видин на тема: „Задължителни и препоръчителни имунизации в 
Република България и РМШ“. 

 Оказана е ОМП на 8 медицински фелдшери от видински училища 
относно провеждане на разяснителна кампания за необходимостта от 
ваксиниране на населението със задължителни имунизации по Националния 
имунизационен календар и РМШ. 

 
 
 
2.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 

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

 
 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
1. В Общината е създадена необходимата мрежа от лечебни заведения за 

болнична и извънболнична помощ, което гарантира качественото 
обслужване и поддържане на здравето на населението. 

За здравеопазването в община Белоградчик се грижат здравните 
заведения МБАЛ – Белоградчик,  Център за спешна медицинска помощ, 
Здравен пункт и регистрирани 4 общопрактикуващи лекари, които имат 
сключен договор с РЗОК.  
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В селата Праужда, Рабиша, Салаш и Дъбравка са назначени здравни 
работници-фелдшери, които да спомогнат за подобряване на здравния статус 
на населението в тези места.  

В селата Стакевци, Боровица и квартал „Карловица” в града са 
назначени медицински сестри, които осигуряват адекватна медицинска 
консултация, както и провеждат необходимите манипулации.  

2. Здравният пункт в квартал „Карловица”, където се помещава и 
здравният медиатор, средно месечно обслужва около 264 души, като е 
достигнал и до 380 души през летния период.  

Работата на здравният медиатор включва и работа на терен. Медиаторът 
обхожда рискови групи, семейства и провежда беседи за здравеопазването, 
съобщава на родителите, когато децата трябва да бъдат имунизирани. 
Информира лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и 
задължения и за правата им като пациенти, съвместно с личните лекари.  

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 на лица до здравни институции, настаняване в здравни 
заведения. 

Здравният медиатор регулярно провежда беседи в здравния кабинет в 
квартала на теми като „Бременност в ранна възраст”, „Болести, предавани по 
полов път”, „Лична хигиена”. Те целят да осигурят здравна просвета на 
ромското население и да повлияят на тяхното мислене. 

3. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните работи непрекъснато чрез беседи, срещи, 
разговори, презентации за превенция на тютюнопушенето, употребата на 
алкохол, превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално 
предавани инфекции.  

4. През юли 2014г. в Младежки дом гр. Белоградчик бяха извършени 
дентални профилактични прегледи на децата в неравностойно положение от 
града от Дентален център „Биодент” гр. Елин Пелин. Специално внимание бе 
обърнато на децата в неравностойно положение, при които лечението е по-
специфично. При тях успешно се прилага лечението под обща анестезия, 
което има много предимства при лекуването на тези деца. В Белоградчик 
бяха прегледани всички желаещи, голяма част от които жители на кв. 
Карловица. 

5. През целия предходен период бе предоставяна и социалната услуга 
„Обществена трапезария” на етапи, съгласно подписваните договори между 
Община Белоградчик и Фонд „Социална закрила” към МТСП. Потребителите 
на услугата са 90 лица, голяма част от които също жители на ромския квартал 
в града. Безплатен топъл обяд се предоставя на хора от следните целеви 
групи: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на 
чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социалното подпомагане; 2. Лица 
с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 3. Самотно 
живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 4. Скитащи и 
бездомни лица. 

6.Община Белоградчик работи по проект „Изграждане и развитие на 
информационен център на територията на Община Белоградчик”, 
финансиран по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, 
Договор за отпускане на финансиране № 05/321/01252 от 27.11.2012г., който 
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до голяма степен има принос за по-добро развитие на здравеопазването в 
Общината. Стойността на проекта е 392 181,60 лв. 

Общата цел на проекта е подобряване на условията за живот в община 
Белоградчик чрез изграждане на центрове, използващи информационни и 
комуникационни технологии за предоставяне на услуги на населението, 
услуги за бизнеса и осигуряване достъп до предоставяне на здравни съвети, с 
приоритет към хора в неравностойно положение и уязвими групи. 

Конкретни цели на проекта са:  
- Изграждане и оборудване на информационно - комуникационен 

координационен център в град Белоградчик, който чрез средствата на 
информационните и комуникационни технологии да предоставя услуги за 
населението и услуги за бизнеса, да координира предоставянето на здравни 
съвети и да подпомага процесите при управление на кризи в общината; 

- Изграждане и оборудване на 10 центъра в населените места в община 
Белоградчик, които да предоставят услуги и здравни съвети за населението 
на място чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии, 
с приоритет хора в неравностойно положение и уязвими групи. 

Предвижда се координационният информационно-комуникационен 
център да бъде разположен в сградата на общинска администрация в гр. 
Белоградчик, а останалите 10 информационно-комуникационни центрове в 
селата Боровица, Вещица, Гранитово, Дъбравка, Праужда, Рабиша, Раяновци, 
Салаш, Стакевци и Чифлик. Основните функции на центровете в селата са 
свързани с предоставяне на достъп до услуги за гражданите и бизнеса и 
предоставяне на здравни съвети за населението на тези места, предимно хора 
в уязвими групи. В центровете ще се предоставят консултации и съвети от 
специалистите на общината по график. Ще бъдат оборудвани с компютърна 
техника със съответното системно осигуряване и комуникационна 
свързаност. Ще има компютър, чрез който може да се осъществява връзка с 
общинския център и изнесено работно място за предоставяне на услуги на 
гражданите. На отделен компютър ще бъде инсталиран специализиран 
софтуер, който ще осигурява връзка с лекарите за предоставяне на здравните 
съвети. Към него ще бъдат свързани лесни за използване портативни уреди за 
измерване на кръвна захар, кръвно налягане и ЕКГ. Резултатите от 
измерванията ще достигат в реално време до личния лекар и той ще може да 
реагира своевременно при наличие на критични стойности. 

Проектът е в процес на изпълнение и предстои да приключи до 
15.07.2015 г. 

 
 
ОБЩИНА БОЙНИЦА 

1. През отчетния период са имунизирани всички деца и възрастни 
подлежащи на имунизация. 

 
 

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

оказва необходимата помощ за тяхното записване при лекар.  
2. Организират се кампании за профилактика на болести.  
3. Организират се профилактични прегледи и ваксинации.  
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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. По Дейност: Откриване на случаи и подобряването на лечението на 
туберкулозата: 

• 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 (01/2014 - 12/2014). Основни 
дейности: 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. 

Средства: 11 400 евро 
Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез 

Министерство на здравеопазването  
 
• Проект „Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на 

туберкулоза в ромската общност”, изпълняван от Сдружение „Свободен 
младежки център“ – Видин. Продължителност 10 месеца (01/2014 - 10/2014). 
Основни дейности: извършване на картографиране при разработване на нови 
места за работа на терен; консултиране и информиране за туберкулоза, 
разпространение на специфично адаптирани и пилотирани здравно-
образователни материали; оценка на потребностите на клиентите - дефиниране 
на проблем; конкретни оплаквания, рисково поведение; мотивиране на 
клиентите за изследване и лечение на туберкулоза; издирване на случаи с 
положителен резултат за туберкулоза с цел лечение, консултиране и обратна 
връзка за лечението; насочване и придружаване до здравни институции и 
служби и др. Проектът е приключил. 

Средства: 11 261 евро 
Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез 

Министерство на здравеопазването  
 

2. По 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.  

• Продължава ваксинирането на девойки  на 12  годишна възраст в община 
Видин срещу човешкия папилонен вирус, като за 2014 г. са ваксинирани 35 
девойки. 

• Продължава разяснителната кампания сред всички училища в община 
Видин с участие на медицинските специалисти в училищата. 

Източник на средства: Държавен бюджет. Безплатно поставяне на 
ваксината 
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3. По Дейност: Организиране и провеждане на здравно-информационни 
кампании в места с компактно ромско население 

• 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.  

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“. 

 

4. По 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. 

• 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. Проектът е приключил 
през месец ноември 2014 г. 

Средства: Обща стойност на проекта: 42 401 швейцарски франка 
Източник: Финансовата подкрепа на Швейцарско-българска програма за 

сътрудничество  
 

 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. Беседи и разпространение на информационни материали, организиране 
на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца. 

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

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

4. 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“.  

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

 
ОБЩИНА ДИМОВО 

1. По Дейност „Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и 
техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност”  

•  проведени са консултации и беседи с родители и ученици съвместно с 
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. 

 
2. По Дейност „Разработване и прилагане на програми за превенция на 

СПИН и „ сексуално предавани инфекции“ 
• Проведени беседи с ученици от 8-12 клас  
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• На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в 
училищата се раздаваха презервативи и брошури. 

• „Да победим туберколозата“- беседа с  ученици и техните родители 
 

3. По Дейност „Информиране на лица от ромската общност за здравно 
осигурителните им права и задължения и за правата им като пациенти” - 
съвместно с личните лекари. 

 
 
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 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 СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Ружинци, ОДЗ Ружинци и 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. 

 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1.  Организират се профилактични прегледи и ваксинации сред децата. 
2. За възпитаване на здравна култура у учениците, периодично се 

подготвят и изнасят беседи от медицинският фелдшер в училищата за 
заболявания и превенцията им. 
 

 
.................. 
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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. Община Белоградчик изпълнява обект „Обществена трапезария за 
сезонно ползване в УПИ I-365, кв. 3 по плана на гр. Белоградчик”, който се 
намира в кв. Карловица.  Финансирането е от капиталови разходи за 2014г. на 
Община Белоградчик, а стойността на проекта - 115 000,00 лв. 
Строителството е стартирало в началото на октомври 2014г. и към 01.12.2014 
г. е завършен грубият строеж, като към момента се доизгражда покривната 
конструкция. 

Предвижда се изграждане на зала за обществена трапезария с капацитет 
120 места, санитарен възел с тоалетни и помещение за кухненски бокс, в 
което няма да се приготвя храна. Сградата е монолитна конструкция на един 
етаж,  с вход от улица за възможност за ползване на вътрешния двор.  

Предназначението й е за сезонно използване от съсредоточеното в 
квартала  население от ромски произход. Всеки, който желае, ще може да 
използва сградата за честване на празници, семейни тържества, всякакви 
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обществени прояви и културни мероприятия. Сградата ще е много практична 
за провеждане на информационни беседи и кампании, предвид големия 
капацитет от места. 
 
 
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.  

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

 
 

ОБЩИНА БОЙНИЦА 
1. Подобрена е техническата структура в населените места в общината. По 

проекти, финансирани от РА на ДФЗ – по мярка 322 бяха асфалтирани улици в 
с. Раброво и с.Бойница с обща дължина 6 130 м; по мярка 321 – беше 
ремонтирано Защитено жилище за лица с психически разстройства, читалище 
„Надежда- 1903”, с. Бойница и ІV класен път с.Бойница – Хайдук чешма с 
дължина 13,6 км. Беше подменена и водопроводната мрежа в с. Бойница. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1. По Дейност: Рехабилитация на съществуващи социални жилища. 
• 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. Със 
заповед  № РД-02-11-894/19.11.2014 г. на Кмета на Община Видин е 
сформирана комисия с представители от експерти на общинска администрация 
Видин с цел определяне специфични правила за настаняване под наем и 
условията за кандидатстване и настаняване под наем в социалните жилища   на 
лицата  и семействата от целевите групи по Проекта. 

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  
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ОБЩИНА ГРАМАДА 
1. Настаняване на ромски семейства в общински жилища - от 18 

апартамента, с които разполага общината, 8 апартамента са отдадени под наем 
на семейства роми. През 2014 година са извършени ремонти на два 
апартамента, за които от общинския бюджет бяха заделени 1000 лв.  

 
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. Почистване на речното корито, което преминава през ромската махала в 

с.Чупрене.  
 
 
 

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

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. 
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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 Дирекции „Бюро 

по труда”: 
 
По данни на трите Дирекции „Бюро по труда” – Белоградчик, Видин и 

Кула, чиито териториален обхват покрива единадесетте общини в област 
Видин: 

- към 31.12.2014 г. в ДБТ - Белоградчик /за територията на общините 
Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене/ са регистрирани 1009 безработни 
лица, които са се самоопределили като роми, което представлява 31 % от общия 
брой безработни лица. 

- през 2014г. ДБТ - Видин /за територията на общини Видин, Брегово, 
Ново село / е работило с 216 лица, които са се самоопределили като роми. 

- към 31.12.2014г. от регистрираните безработни лица в ДБТ - Кула /за 
територията на общините Кула, Бойница, Грамада и Макреш/– 16 лица са 
се самоопределили като роми. Данните, получени от ДБТ – Кула са за 
последното тримесечие, предвид факта че статутът й на дирекция е възстановен 
от 12.09.2014г. 
 

Регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми, са 
включени в следните дейности: 
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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. 

� Д „Бюро по труда”- Видин - 223 лица, в т.ч.: 
� Мотивация за активно търсене на работа -  133 лица; 
� Професионална ориентация – 12 лица; 
� Професионална квалификация – 5 лица, по ОП „РЧР”; 
� Обучение за придобиване на ключови компетентости – 5 лица. 
 

� Д „Бюро по труда” - Кула – 5 лица. 
 
 

2. Осигуряване на заетост на ромите: 
� Д „Бюро по труда” – Белоградчик: 
� Включени в програми и проекти /Национална програма „От социални 

помощи към осигуряване на заетост „Национална програма „Асистенти 
на хора с увреждания”, Регионални програми, Национална програма за 
възобновяване и опазване на българската гора, Национална програма 
„Сигурност”, Оперативна програма „Подкрепа за заетост”/– 299 
безработни лица от ромски произход (дял сред  всички лица, постъпили 
на работа чрез различните програми за заетост - 32%.) 

� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 42 лица (дял спрямо 
общо устроените на първичен пазар лица - 12 %). 
 

� Д „Бюро по труда” Видин – 68 лица, в т.ч.: 
� Включени в програми и проекти: 

- По Национална програма „ОСПОЗ”- 27 лица; 
- По ОП „РЧР” – 24 лица. 

� Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 1 лица; 
� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 9 лица. 

 
� Д „Бюро по труда” – Кула /данни за последното тримесечие на 2014г./: 
� Включени в програми и проекти: 

- По Национална програма „ОСПОЗ”- 8 лица; 
- По ОП „РЧР” – 2 лица. 

 
3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на 

трудовата реализация на ромите  
� Дирекция „Бюро по труда” - Видин е провела 10 срещи за привличане за 

партньори, сред лидерите от общността и ромски организации. 
 

4. 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, продължително безработни лица и младежи до 
29г., 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.   
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4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” 
съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за 
действие: 

 
 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
Към 01.12.2014г. в Дирекция „Бюро по труда”- Белоградчик са 

регистрирани 1069 безработни лица, живеещи на територията на Община 
Белоградчик, а равнището на безработицата е 39 %. 458 от тези лица са се 
самоопределили като роми, което представлява 42,8% от общия брой 
безработни лица. 

1. През 2014 година на територията на Община Белоградчик са 
реализирани следните програми: 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”; 
национална програма „Асистенти на хора с увреждания”; Регионална 
програма; Национална програма за възобновяване и опазване на българската 
гора; Национална програма „Сигурност”; Оперативна програма „РЧР” проект 
„Подкрепа за заетост”. 

 
2. Освен по горепосочените програми, Общината приоритетно е 

работила и по следните: 
- Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”. Към 01.12.2014г. от обслужените 34 
потребители, 4 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 32 , от 
които 4 са от малцинствената група; 

- Проект „Да се погрижим заедно за нашите близки” по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”. От стартирането на проекта през 
месец февруари 2013г.  до приключването на проекта в края на март 2014г. са 
назначени домашни санитари и асистенти - 38 бр., от които 11 са от ромски 
произход. След приключване на проекта от началото на април 2014г. е 
създадено „Звено за предоставяне на услуги в домашна среда” към Домашен 
социален патронаж. В него са назначени 8 лица на 4-часов работен ден, които 
обгрижват 16 самотноживеещи възрастни хора, които не могат да се обслужват 
сами в ежедневието или са с трайни увреждания. 

- По програмата „Старт на кариерата” през 2014г. на Община 
Белоградчик са одобрени 4 работни места. 

 
 

ОБЩИНА БОЙНИЦА 
1. Голяма част от трайно безработните бяха включени в програмите, 

финансирани от ЕС, посредством които преминаха обучение и започнаха 
работа по придобитата специалност, а именно: ОПРЧР „Развитие”, проект 
„Подкрепа за заетост”, „Ново начало”, „Старт на кариерата” и др. 

2. Петима младежи придобиха стаж по изучаваната от тях специалност по 
програма „Старт на кариерата” и „Ново начало”. 

3. През 2014 успешно приключи третия проект по ОПРЧР „За достоен и 
независим живот”, чрез който бяха наети на работа 2- ма социални асистенти и 
18 домашни санитари, които се грижеха за общо 46 възрастни хора. 
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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.По 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. 

• 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. Проведена е 
обществени поръчки по реда на ЗОП  с  предмет: „Изготвяне на социални 
оценки и индивидуални планове за трайна интеграция на представителите на 
целевите групи по проект „Реализация чрез интеграция” 

- Изготвени са 453 социални оценки и 453 индивидуални плана за трайна 
интеграция на представители на целевите групи по проекта. 

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“. 

 
 
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 
235 безработни търсещи работа лица, като 3 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. 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. 
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2.  От ноември 2014г. ежемесечно се провежда и Ателие за търсене на 
работа, при което интересуващите се консултират за професионалното им 
развитие. 

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 
заетостта на ромското и неромското население е необходимо да се повиши 
образователно квалификационната степен на лицата от ромски произход. 

 
За 2014 година: 
- ОП РЧР, схема „ Развитие ”- 20 бр. лица с дейности: „Работник 

поддръжка пътища”, „Озеленители” и „ Организатор дейности”. 
- ОП РЧР, схема „ Развитие ”- 3 човека са назначени с дейност: „Общ 

работник поддръжка сгради” 
- НП ОСПОЗ – общо са били назначени 106 човека с различни  дейности: 
- НП ОСПОЗ на 4 часа – 14 човека са назначени с дейност: „Сезонен 

работник” Аварийна група. 
- ОП РЧР, схема „Подкрепа за достоен живот”- 13 човека са назначени с 

дейност: „Личен асистент. 
- По Регионална програма за заетост на община Грамада – 9 бр. лица – 

дейност „работник поддръжка”, „Пазач – невъоръжена охрана”. 
- по НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – 3 бр. лица с 

дейност „Шофьор” и „Социални дейности”. 
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“  са назначени 27 лични асистенти, от които 12 
са от ромски произход; 

2. По Проект „Обществена трапезария“  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ -  от стартиране на проекта през месец 
октомври 2014г. към 31.12.2014г. ползвателите на услугата са 196, от които 134 
са от ромски произход. 
 
 
ОБЩИНА КУЛА 

1. През 2014 г. Община Кула бе работодател по няколко програми и 
осигури временна заетост на 175 души, като бе спазен паритетния принцип за 
включване на представители на ромския етнос, попадащи в най-рисковите 
групи– трайно безработни лица, загубили трудовите си навици, безработни 
жени и младежи и др. 
 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

Община Ново село води целенасочена социална политика като се 
ангажира с реализирането на редица социални програми и проекти, свързани с 
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осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част, от които са от 
ромския етнос. 

Приоритетно се работи по следните проекти:  
1. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост”  – 45 лица на длъжност „работник аварийна група”, назначени на етапи 
от 26.08.2013 г., като последните са освободени на 01.03.2014 г. 

2. По чл.52, ал.2 от ЗНЗ – 1 лице на длъжност „чистач” за период от 6 
месеца от 27.09.2013 г. до 26.03.2014 г. 

3. По Регионална програма за заетост – 7 лица на длъжност „работник 
копач на гробове” и 2 лица – на длъжност „портиери”, период на заетост от 
01.04 до 30.09.2014 г. 

4. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост”  – 1 лице на длъжност „работник брегова ивица” за 8 месеца от 01.03 до 
31.10.2014 г. 

5. По проект „Подкрепа за заетост” – 3 лица на длъжност „градинар 
сезонен” за срок от 6 месеца. 

 
 

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, Проект “Подкрепа за заетост” през 2014 са назначени в 
общинска администрация – Чупрене  3 лица,  като 2 от тях са от ромски 
произход.  

2. По Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на 
заетост” през 2014 г. са назначени 120 човека, от които около 83 % са от 
ромския етнос.  

3. Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма “Развитие 
на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти). Периодът, през който 
се осъществява проекта, е от 08.11.2010 г. до 31.12.2014 г. От стартирането на 
проекта до настоящия момент са обслужени 30 потребители, от които 2 са от 
ромски произход. Назначените лични асистенти са 30, от които 5 са от ромски 
произход;  

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

.................. 
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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.  
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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 областно ниво:  
 
� Планиране на политиките за интеграция на ромите  
През 2014г. в област Видин стартира изготвянето на общинските планове 

за действие за новия програмен период 2014-2020г. в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на ромите(2012-2020г.). Действащите в 
момента общински планове обхващат периода 2012-2014г.  

Очаква се процесът на планиране да приключи в началото на 2015г. 
 

� Социални услуги, насочени към защита правата на децата, повишаване 
на родителския капацитет  и 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. 

На територията на област Видин през 2014 г. функционират три Центъра 
за обществена подкрепа, два Центъра за работа с деца на улицата и Кризисен 
център.  Три от посочените услуги се реализират в Комплекса за социални 
услуги – Видин. 

 
Център за обществена подкрепа /ЦОП/– Видин 
Доставчик на услугата е община Видин. Ползватели на услугите, 

предоставяни в центъра, са деца в училищна възраст от т. н. група „деца в риск”. 
Капацитетът през 2014 г. е 30 места, а броя на ползвателите – 52.  

Услугата е насочена към повишаване благосъстоянието на децата от 
рисковите групи /с отклоняващо се поведение, живеещи в семейства с риск от 
разпадане, застрашени или отпаднали от училище, напускащи специализирани 
институции/, подпомагане социалната интеграция на деца в риск, предоставяне 
възможност за образователно и професионално развитие, обучение в умения за 
самостоятелен живот, семейно консултиране на родителите за справянето им с 
проблемите на децата.  

На основание подписано споразумение за сътрудничество и партньорство с 
всички училища на територията на Община Видин и подадени заявки за 
презентации, през 2014 г. ЦОП е представил 27 групови работи по първична 
превенция на обществено значими проблеми пред 651 ученици от І до ХІ клас.  

Осъществени са две групови работи с  родители на видински ученици.  
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На основание подадени сигнали от МКБППМН и училища са проверени и 
11 сигнала за деца в риск. 
 

Център за обществена подкрепа  – Ново село 
Доставчик на услугата е община Ново село. ЦОП - Ново село е комплекс от 

социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на 
изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, 
превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална 
интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в 
риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, 
консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 
Основната цел на ЦОП е да подобри качеството на живот на децата в семейната 
и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да 
отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото 
семейство. 

Капацитетът на услугата за 2014 г. е 15 места, а ползвателите през годината 
са 19 деца.  

 

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ гр. Видин 
Доставчик на услугата от 03.09.2010 г. е Сдружение „Свободен младежки 

център” - Видин. ЦРДУ е разположен в кв. Нов път /квартал с компактно 
ромско население/. Ползват се 250 кв.м. от сградата на ОУ „Епископ Софроний 
Врачански“. Използва се и двора на училището. 

Капацитетът на услугата през 2014 г. е 15 места, а ползвателите през 
годината са 18 деца. Потребителите на социалната услуга са деца на улицата във 
възрастова група 5-18 години – неглижирани, просещи, отпадали от училище и 
др. от ромския етнос. 

Целите на услугата са: превенция на попадането на деца на улицата и 
отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи 
трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото 
семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-
хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.  

През 2013-2014 г. услугата участва в Програма за подкрепа на фамилното 
действие /FASP/, която се реализира по Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество. Проектът цели развитието на капацитетът на НПО за 
подпомагане на семействата на децата на улицата за положително действие, за 
подобряване тяхното качество на живот и по този начин - за предотвратяване 
експлоатацията на детски труд. Четирима души от персонала са включени в 
изпълнението на проекта.  

 

Комплекс за социални услуги - Видин /КСУ/ 
Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по социални 

дейности и практики“. Към комплекса функционират „Център за обществена 
подкрепа“, „Кризисен център, „Наблюдавано жилище“ и „Център за работа с 
деца на улицата“. 

 

„Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, 
предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на 
децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на 
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насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на 
деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на 
деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, 
обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и 
подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

  ЦОП предоставя следните услуги: семейно консултиране, развитие на 
родителски умения, превенция на насилието и неглижирането, семейно 
планиране, програма ранна превенция на изоставянето, приемна грижа, 
осиновяване, превенция на отпадането от училище, превенция и работа с деца с 
отклоняващо се поведение,  реинтеграция и развитие на социални умения, 
психологическо консултиране и семейна медиация, специализирани групови 
програми за деца и за родители, с наложени мерки по ЗДН, за позитивно 
родителство и други. 

  В ЦОП  се предоставя услугата „Подготовка за изслушване и разпит на 
деца”.  Във тази връзка в ЦОП е разкрито  специализирано  помещение за 
разпит на деца, участващи в правни процедури.  Услугата има за цел да 
подготви детето и родителите за предстоящо участие в съдебни процедури, да 
намали тревожността и да се защити психиката на детето, да се гарантират 
правата му на свидетел или потърпевш от престъплението, както и да се набере 
надеждна информация за целите на правосъдието. Клиентите ще бъдат 
насочвани с направление от ОЗД, молба от родител и по заявка на съд и 
прокуратура.    

 Целевите групи, ползващи социалната услуга ЦОП са  деца и родители от 
следните целеви групи: 

Деца от 0 до 18 години в риск, които включват: деца, жертва на 
злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 
унизително отношение или наказание в/ или извън семейството му; деца за 
които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо,  
нравствено,  интелектуално и социално развитие; деца с  увреждания; деца, 
необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от 
училище; деца и младежи в специализирани институции или услуги от 
резидентен тип и техните семейства; младежи, напускащи специализирани 
институции или услуги от резидентен тип; бременни жени, родители, за които 
ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; 
кандидати за /или вече одобрени приемни семейства; кандидати за /или вече 
одобрени осиновители. 

Капацитетът на ЦОП за 2014 г. е 40 места, а ползвателите за предходната 
година са 225 лица г. 

 
"Кризисен център" /КЦ/ е комплекс от социални услуги за деца и лица, 

пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се 
предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална 
подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на 
потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага 
незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. 

Услугите, предоставяни в КЦ: са основани на индивидуалния подход и 
оценка на конкретните потребности на детето /лицето; съдействат и изграждат 
способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации; 
подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за 
овластяване и социално включване; възстановяват и повишават уменията за 
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социално включване; предоставят подкрепа за предотвратяване на 
последствията от травмата; предоставяните в КЦ услуги, осигуряват защитена 
среда за деца и лица, преживели насилие, трафик или друга форма на 
експлоатация.  

Услугите в КЦ са насочени към оказване на кризисна интервенция, 
индивидуална подкрепа и консултиране на пострадалите с подходящ експерт – 
социален работник, психолог или юрист.  

Кризисният център в гр. Видин е профилиран  за  деца, пострадали от 
домашно насилие, с възможност да предоставя услуги и за деца, жертва на 
други форми на насилие, каквито са:  експлоатация, въвличане в извършване 
на престъпление, трафик и т.н. Услугата се предоставя на областно ниво. От 
практиката по приложението на ЗЗД се очертават много случаи, които налагат 
спешно извеждане на детето от среда, в която има основателен риск за живота и 
здравето му и случаи на тежки семейни кризи, при които се налага децата да 
ползват услугите на Кризисния център поради преживяно насилие.  

Социалната услуга предоставя подкрепа и закрила на : 
- деца до 18 години, жертви на насилие; 
- деца до 18 години, с девиантно поведение  и  в конфликт със закона; 
- деца до 18 години, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел 

сексуална или трудова експлоатация. 
Капацитетът на КЦ за 2014 г. е 6 места, а броя на ползвателите е 10 лица 

 

„Център за работа с деца на улицата“ – целта на услугата е 
повишаване на качеството на живот на деца в риск. Услугата цели да 
подпомогне родителите на децата, като споделена родителска отговорност за 
успешното възпитание и образование, създаване на условия за развитието на 
всяко дете и неговото успешно социално включване, помощ и подкрепа за 
преодоляване на трудностите чрез предоставяне на възможно най-близки до 
семейната среда условия и отношения, подкрепа на дейността по превенция на 
отпадане от училище, намаляване броя на просещите и скитащи деца. 

Центърът за работа с деца на улицата предоставя сигурна и безопасна 
среда за децата посредством  услуги насочени към:  

- изграждане на умения -  умения за общуване с учители и съученици; 
подготовка на уроците; общуване; приятелски взаимоотношения; хигиенни 
навици; умения за самооценка; справяне с трудности; правилно разпределение 
на времето; грижа за здравето. 

- образователна подкрепа – изграждане на мотивация за учене; защо е 
необходимо да имаме образование; самостоятелно и редовно подготвяне на 
уроците; редовно посещение на училище; включване на децата в клубове по 
интереси. 

- социална работа със семейството – оценяване на семейната среда – 
възможности, ресурси, условия и взаимоотношения в семейството; работа с 
родителите и детето за подобряване на връзките родител-дете; работа с 
разширеното семейство за изграждане на подкрепяща мрежа за детето; 
семейно консултиране; застъпничество при решаване на конкретни проблеми 
на семейството. 

- посрещане на неотложни нужди на децата – храна, дрехи, хигиенни и 
здравни грижи за децата и изграждане на трудови навици. 

- важна насока в работа на социалната услуга е подобряване и 
стимулиране на училищната подкрепа, връзката със семейството и превенция 
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на асоциалното поведение. Децата се обучават в групи за социални умения и 
ателиета по интереси. Всяко дете в дневния център се ползва от:  

- индивидуална социална работа - наличие на социален работник, водещ 
на случая, който ще изгражда връзка на близост и доверие и ще оказва 
подкрепа на детето и неговите родители в зависимост от индивидуалната 
оценка на нуждите; 

- включване в групова работа съобразно основните проблемни зони; 
- социална работа с родителите за изграждане на умения за родителстване; 
- съдействие за посещение в общообразователно училище и подкрепа при 

риск от отпадане. 
Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са деца на 

улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на 
родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Те могат да бъдат деца, 
които: 

- Пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, 
придружавани от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които 
прекарват деня си на улицата, но вечер се прибират в дом. 

- Живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални 
групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си 
среда и са развили устойчиви навици за  “уличен начин на живот”. 

Капацитетът на ЦРДУ е 15 места. Ползвателите на услугата през 2014 
година са 18 деца.  

 

� Гарантиране правата на гражданите и защита на обществения ред. 
В ОДМВР - Видин през 2014 г. са проведени обучения по правата на 

човека и проблемите на малцинствата, в рамките на учебната програма за 
провеждане на занятия по специалната и практическа подготовка на 
служителите, без откъсване от работа, като са обучени общо 476 служители по 
следните теми: 

- „Умения за работа с представители на ромската общност - особености 
на тактическите действия при осъществяване на полицейски правомощия в 
тази среда "; 

- „Ромски общности - традиции, бит, култура. Особености на 
тактическите действия за осъществяване на полицейските правомощия - 
умения за работа с представители на ромските общности "; 

- „Повишаване адекватността на оценката на създалата се фактическа 
обстановка при посещение на сигнал за извършени групови нарушения на 
обществения ред в райони с компактно ромско население, с оглед издаване на 
своевременна организация и координация по привличане на допълнителни 
полицейски сили за възстановяване на обществения ред"; 

- „Особености на тактическите действия при осъществяване на 
полицейските правомощия - умения за работа с представители на ромската 
общност"; 

- „Повишаване на познанията и подготовка на полицейските служители 
за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на 
човека"; 

- „Прилагане проблемно-ориентирания подход за осигуряване на реда и 
сигурността в ромските общности. Идентифициране на проблеми на 
обществения ред и сигурност в местните ромски общности"; 
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- „Повишаване на познанията и подготовка на полицейските служители 
за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на 
човека. Разглеждане на казуси относно извършени групови нарушения на 
обществения ред и др. противоправни деяния в райони с компактно ромско 
население"; 

- „Запознаване на състава с организационните мерки за недопускане на 
корупционни действия и организацията на работата по разкриване на 
корупция в системата на МВР"; 

- „Повишаването на познанията и подготовката на полицейските 
служители за спазване на стандартите по правата на човека при изпълнение на 
служебните им задължения. Разглеждане на Етичния кодекс на служителите от 
МВР с полицейски правомощия" и „Повишаване на подготовката на 
служителите с полицейски правомощия за работа в мултиетническа среда"; 

- „Осъществяване на полицейска дейност в райони с концентрирано 
население от ромски произход и методи на въздействие при проблемни 
ситуации". 

На територията на ОДМВР - Видин на база проведените обучения на 
състава по модела „Полиция в близост до обществото" са изведени общо 4 
проблема и са разработени 8 работни карти, отнасящи се до ромското 
население на обслужваната територия. За решаване на изведените проблеми 
като партньори по отделните работни карти са привлечени: Община Видин, 
РИО – Видин, РД „Социално подпомагане” – Видин, Център за работа с деца на 
улицата – Видин, Комплекс за социални услуги – Видин, Община Димово, 
МКОСР – Димово, Община Ружинци, представители на МЗХ и частни фирми. 
Партньорите са изпълнили заложените мероприятия по работните карти, като 
през 2014 г. след направен анализ по реализирането на проектите, същите са 
приключени.  

 
 

5.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 
„Върховенство на закона и недискриминация” съгласно проведения 
мониторинг на Общинските планове за действие: 
 
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

1. Периодично 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.  

2. През 2014г. в заседателната зала на община Белоградчик юристи от 
Адвокатска колегия – Видин даваха безплатни правни консултации на 
социално слаби граждани. Дейността е по проект „Подобряване на достъпа на 
уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за „гореща 
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линия за първична правна помощ“ и регионални центрове за консултиране“, 
реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2009-
2014 г., програма BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в 
областта на съдебната власт“. Целта на проекта е да бъде облекчен достъпа до 
правосъдие на гражданите в неравностойно социално положение. Такива бяха 
дадени и в няколко села от Общината. 
 
 
ОБЩИНА БОЙНИЦА 

През последните три години община Бойница участва в редица програми, 
предлагащи възможности за дейности, подпомагащи работата с лица от 
уязвими общности. Общината има три успешно приключили проекта по 
ОПРЧР и др., предполагащи възможности за партньорства и развитие на 
социалните услуги на територията на общността. 
 
 
ОБЩИНА ВИДИН 

1. По Дейност: Обучение по права на човека и права на детето в училище 
• Проект „Равни права за ромите“, Сдружение „Организация ДРОМ“ с 

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 е Бюро за Безплатна правна помощ и консултации на роми и 

социално слаби лица и „Център по медиация”. Проектът е приключил през 
месец септември 2014 г. 

Източник на средства: Програмата за подкрепа на неправителствените 
организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 

 
 

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

През 2014 г.: 
- Брой възпитателни дела – 84; 
- Брой възпитателни дела за малолетни и непълнолетни от ромски 

произход – 22; 
- Брой малолетни и непълнолетни от ромски произход, преминали през 

МКБППНМ – 22 лица. 
 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. На територията на Община Грамада няма регистрирани 
междуетнически конфликти.  

2. Броят на учениците от ромски произход регистрирани с 
противообществени прояви и преминали през МКБППМН е 6. 

3. Националната програма „Работа на полицията в училищата”, която се 
реализира в СОУ „ Христо Ботев”. В началото на учебната 2014 г. е изготвен 
план за провеждане на беседи с учениците от всички класове. Проведени са  6 
броя занятия на различни теми. 
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5. С деца от ромски произход се провеждат занятия и по програмата 
„Детска полицейска академия”. Обхванати са общо 15 деца на възраст 10-13 г. С 
тях работят инспектор детска педагогическа стая и двама полицейски 
инспектори от РУ  Кула. 
 

 
ОБЩИНА ДИМОВО 

1. По Дейност „Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри 
„насилието в училище и извън него“, „междуличностни отношения“, 
„асоциални прояви и последствията от тях“: 

•  проведени презентации и изнесени беседи, 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 2014 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. Изнесена е лекция от общественият възпитател пред учениците от ОУ 
„Акад. Михаил Димитров” с.Чупрене  на  тема ”Агресията – причини и начини 
да се справим с нея”.  

 
............... 
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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 областно ниво по данни на Регионален 
експертно-консултантски и информационен център „Читалища” - 
Видин:  

 
Водещата роля за постигане на приоритетна цел „Култура” в приоритет 

„Култура и медии” на Стратегията на област Видин за интеграция на ромите 
2012 – 2020 е определена на читалищата от област Видин, като центрове за 
развитие на местната общност. 
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 В област Видин функционират общо 77 читалища, разпределени по 
общини са както следва: общ. Белоградчик – 6, общ. Бойница – 4, общ. Брегово 
– 9, общ. Видин – 23, общ. Грамада – 2, общ. Димово – 7, общ. Кула – 5, общ. 
Макреш – 4, общ. Ново село – 5, общ. Ружинци – 6 и общ. Чупрене – 6. 
 По предоставена информация от читалища се наблюдава увеличаване на 
броя представители на ромския етнос, включени в различните читалищни 
дейности и участващи в общите събрания и ръководните органи на 
читалищата. Най-активно е включването във формите за развитие на 
художествената самодейност и библиотечно обслужване, използване на 
интернет и обучение за работа с компютри.  

 По проект “Глобални библиотеки – България” са обхванати общо 28 
читалищни библиотеки в областта, които са свързани в глобалната мрежа и 
осигуряват достъп до информация. Библиотеките са ремонтирани и оборудвани 
с нови компютри, което спомага и за по-лесното намиране на информация и 
възможности за работа, образование и др. 

 
 
Информация, предоставена от сдружение „Културен център за 

социална демокрация и защита правата на човека”,Видин – член на 
Областния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси: 

 
За четиринадесети път се провежда Националният етнофестивал с 

международно участие от Румъния, Сърбия, Украйна и Македония. Целта на 
фестивала е откриване на деца таланти и подпомагане на тяхното образование 
в училищата по изкуства в Котел, Широка лъка, Пловдив и София при условие 
на задължително присъствие и резултати в училище и  на репетиции. Работи се 
със състави от Белоградчик, Димово, кв. Нов път - Видин, Враца, Септември. 
Фестивалите се финансират от Министерство на културата, Министерство на 
образованието и науката, НССЕИВ, община, спонсори и приятели.  

 
 
 

6.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и 
медии” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за 
действие: 

 
 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
1. Дейностите в областта на културата се осъществяват от Народно 

читалище „Развитие - 1893” гр. Белоградчик, Младежки дом и Детски 
комплекс, към които  функционират: 

- Към Народно читалище „Развитие - 1893”: Литературен клуб; Група 
„Орхидея”; Духов оркестър – възрастни; Духов оркестър – младежи; Естрадна 
група „Феникс”; Кино клуб. 

- Библиотеката към Читалището е целева по програма „Българските 
библиотеки – място за достъп до информация за всеки. Към библиотеката има 
изградена компютърна зала по програма „Глобални библиотеки”.  
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- Към „Детския комплекс” функционират 11 групи, в 6 от които са се 
включили деца от ромски произход: „Етноси и традиции”; „Етнография”; 
„Вокална група”; „Краезнание” ; Школа „Народни танци”; „Фолклор”. 

- Към Младежкия дом: Клуб „Спортни танци”; Танцов състав „Калина”; 
Спортен клуб „Ориентиране”; Корекционна работа с деца с езиково-говорно 
проблеми; Клуб по реално айкидо; Футболен клуб – юноши – младша възраст; 
две формации за деца от възрастовата група от 7 до 11 години. 

- На територията на общината функционират: Футболен клуб " Балкан" 
и Волейболен клуб „Град”. 

- В СК „Балкан” се развиват: Спортен бридж; Шахмат; Джудо и Самбо. 
В голямата част от клубовете активно участие вземат и представители на 

ромската общност. В някои от детските и юношеските спортни отбори те 
формират над 80% от участниците. 

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо 
развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община 
Белоградчик.  

 

 
ОБЩИНА БОЙНИЦА 

1. На територията на общината съществуват четири читалища в селата 
Бойница, Шишенци, Бориловец и Раброво. Всички те развиват културна и 
просветна дейност чрез библиотеки и различни групи по изкуства.  

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

•  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.  

Средства:  5 000 лв. 
Източник: НССЕИВ към МС и МК, частни спомоществователи, НПО 
 
2. По Дейност:  - Организиране на публични събития. Идентифициране 

на мерки за подобряване социалното включване на маргинализираните 
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общности от сегрегираните градски райони. - Обмен на опит и добри практики 
за реализацията на интегрирани интервенции за интеграция на 
маргинализирани групи на местно ниво  

•  Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин, 
Направление „Достъп до образование”. Създадено е звено за координация. 
Избран е правен медиатор, след проведен конкурс. Проектът е стартирал през 
месец септември 2013 г.  Проведена е обществена поръчка и е избран 
изпълнител  за организиране и провеждане на публични събития, срещи и 
дискусии. 

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“ 

 
•  Проект „Качествено образование за ромските деца от област Видин 2014-

2015“ - реализира се в продължение на 1 година, считано от месец септември 
2014 г.  

Дейности: 
-   сформиране на клуб „ Знание“ и „Млад журналист“ 
- провеждане на обучения и беседи с гимназисти, относно тяхното 

кариерно развитие, за тази цел ще се създадат клубове „Моето бъдеще“ 
Източник на средства: Сдружение „Организация Дром” и финансиран от 

Фондация „Тръст за социална алтернатива” 
 

 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. Дейностите в областта на културата в Община Грамада се осъществяват 
от две читалища - Народно читалище „ Пробуда - 1908“, гр. Грамада и Народно 
читалище „ Просвета  - 1928“,с. Тошевци 

• В Читалище „Пробуда –1908“, гр. Грамада 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 22 деца, от които 18 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. 
 
 
ОБЩИНА ДИМОВО 

1. По Дейност „Организиране и провеждане на празници извън рамките 
на кварталите с етническо население.”  

•  Ежегодно се организира фолклорен фестивал „Жива вода“, който е 
включен в културния календар на Община Димово. 

 
 2. По Дейност „Организиране и провеждане на спортни прояви – 

спортен полуден, състезания, игри и др.” 
•  За отбелязването на международния ден на спорта са проведени 

състезания с децата от училищата,  като са раздадени грамоти и награди. 
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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. Дейностите в областта на 
културата  в общината се осъществяват от общо 5 читалища, но само в с. Ново 
село има лица, самоопределили  се роми. 

•  Към Народно читалище „Земеделец - 1874”, с. Ново село функционират 
Новоселски ансамбъл за автентичен фолклор; Женска битова група; Танцова 
формация „Гъмза”; Детски танцов състав; Духов оркестър. 

•  Библиотеката към читалището е целева по програма „Българските 
библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, и в предвид смесения 
етнически състав на селото, то част от потребителите са от ромски произход. 
 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Настоящият Годишен мониторингов доклад за изпълнението 

на Стратегията на Област Видин за интегриране на ромите 
(2012-2020 г.), през 2014 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. 


