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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).  

С решения на съответните Общински съвети във всичките единадесет 
общини от област Видин са приети Общински планове за действие за периода 
2014-2020г., в продължение на предходните Планове, обхващащи периода 2012 
- 2014г.    

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. 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. 
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.  

В съответствие с тези цели със Заповед № ОС 0601/1 от 21.12.2015 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 
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Стратегията, който се представя за одобрение на Областния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

Настоящият документ е трети Годишен мониторингов доклад за 
изпълнението на Стратегията на Област Видин за интегриране на ромите 2012-
2020г. Той отчита извършеното по шестте приоритета от Стратегията, 
съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и 
прилагането на мерките в съответните общини.  

При неговото разработване бяха идентифицирани следните проблеми, 
касаещи системата за мониторинг и оценка на политиките в сферата на 
интеграция на ромите: 

- При разработването на Стратегията е използвана основно статическа 
информация на база етнически признак от извършеното преброяване през 
2011г. Такива данни не съществуват за периода след 2011г., поради което не 
може да се проследят промените в тях. 

- Държавните и местни институции не поддържат информация за 
етническата принадлежност на лицата. В случаите, в които съществува тази 
информация, тя се събира на база самоопределяне, и често не отразява 
коректно ситуацията, тъй като лицата използват правото си да не се 
самоопределят. 

- Голяма част от дейностите, касаещи ромската общност, са част от общата 
стратегия за борба с бедността и изключването, поради което тези дейности 
са насочени към различни групи в обществото, които не са определени на 
база етническия произход на лицата – напр. към деца в риск, безработни, 
социално слаби лица и семейства и пр. 

- Към момента на изготвяне на Доклада - в началото на календарната година 
м. януари-февруари, в по-голямата част от сферите на дейност не са 
изготвени и обобщени статистическите данни за предходната година. Тази 
информация е налична за 2014г., която не е предмет на настоящия анализ. 

- липса на разработена система от индикатори на ниво Стратегия, на базата 
на които да се отчита текущото състояние и тенденциите в развитието на 
процесите; 

- липса на индикатори на ниво проекти и дейност – като цяло няма оценка, 
какво е конкретното влияние на реализираните проекти и дейности към 
адресираните проблеми; 

- липса на конкретика в част от Годишните мониторингови доклади на 
Общинските планове за действие. 

 

Настоящият Мониторингов доклад систематизира и представя 
информация за дейностите, реализирани през 2015г., от съответните 
институции, идентифицирани като водещи по отношение на процеса на 
интеграция на ромите в отделните сфери, а именно – общините, РИО – Видин, 
РЗИ – Видин, Дирекции „Бюро по труда“ – Белоградчик, Видин и Кула, РЕКИЦ 
„Читалища“, ОД „МВР“ – Видин, РП- Видин на Комисията за защита от 
дискриминация, РДСП – Видин, както и НПО, участващи в работата на 
ОССЕИВ и Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията.  
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Информацията е подадена от съответните институции и включва, както 
дейности, насочени директно към ромите, така и дейности, насочени към 
цялото общество или отделни негови групи, но адресиращи проблеми, важни и 
за ромската общност. 

Докладът представя информацията за изпълнените дейности, 
разпределена по приоритетите на Областната стратегия 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 в изпълнение на Стратегията на област Видин за 
интегриране на ромите.   

 

Забележка: В Областна администрация Видин не бе представен 
мониторингов доклад за изпълнението през 2015г. на Плана за действие от 
община Макреш, поради което настоящият доклад не включва информация за 
реализираните дейности от тази община. 
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ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2015г. 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 Регионален инспекторат по образованието – Видин: 

Регионален инспекторат по образованието – Видин не събира и не 
обработва статистически данни за брой ученици, самоопределили се като роми. 
Предоставената информация съдържа планираните и извършени дейности от 
РИО – Видин и училищата и детските градини от област Видин по отношение 
образованието на децата и учениците от областта, осигуряването на равен 
достъп до образование, социализация и успешна реализация. 

 
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. 

• За учебната 2014-2015 година на територията на област Видин 
функционират 37 училища и 39 детски градини. Образователната структура на 
училищата е 1 начално училище, 15 основни училища, 13 средни 
общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 6 професионални 
гимназии и 1 специално училище. 

В началото на учебната 2014/2015 година в училищата от област Видин се 
обучават 9182 ученици дневна форма на обучение, което е с 98 ученици по-
малко спрямо учебната 2013/2014 година. Учениците са разпределени в 470 
паралелки със средна пълняемост 19,54 ученици в паралелка, което е с 1 
паралелка по-малко спрямо предходната година и спад в пълняемостта на 
паралелките с 0,16 ученици. Броят на слетите паралелки е 22 броя, което е с 1 
паралелка по-малко от предходната учебна година.  В тях са обхванати 275 
ученици.  

Учениците, подлежащи на задължително обучение от І до ІХ клас 
включително, в края на учебната година, са 6888 ученици, което е с 249 
ученици по-малко спрямо началото на учебната година - 7137 ученици. 

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. Обхванатите 5 и 6-годишни 
деца в подготвителните групи за учебната 2014/2015 година в училищата и 
детските градини в област Видин са общо 1274 деца в 10 училища и 39 детски 
градини. Децата са разпределени в 39 смесени групи, 14 самостоятелни 5-
годишни и 17 самостоятелни 6-годишни. 
 

В края на първи учебен срок на учебната 2015/2016 година 
обхванатите 5 и 6-годишни деца в подготвителните групи в училищата и 
детските градини в област Видин са общо 1188 деца в 9 училища и  37 детски 
градини. Децата са разпределени в 68 самостоятелни и смесени групи. 

За учебната 2015-2016 година на територията на област Видин 
функционират 36 училища и 37 детски градини. Образователната структура на 
училищата е 1 начално училище, 14 основни училища, 13 средни 
общообразователни училища, 2 профилирани гимназии, 5 професионални 
гимназии и 1 специално училище. 

В края на първи учебен срок на учебната 2015/2016 година общият брой на 
учениците в училищата е 8645 ученици. Общият брой на подлежащите на 
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задължително обучение до 16-годишна възраст е 6733  ученици от І до ІХ клас 
вкл. В 9 училища са формирани подготвителни групи с 186 деца. В 
подготвителни групи в детските градини са обхванати общо 1002 деца 5 и  6-
годишни. 

 
• 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 2015/2016 година са 
обхванати 52 деца в 4 подготвителни групи, а в  ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин, 
21 деца, от които 11 деца 5-годишни и 10 деца 6-годишни. Училището и детската 
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градина се намират в кв. „Нов път” /квартал с компактно ромско население/ и в 
тях се обучават само ромски деца и ученици.  

 
• 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. 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. 

През учебната 2014-2015 г. 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 бе насочен към деца с риск от отпадане от училище. В 
проекта бяха включени 13 училища от община Видин и 1 детска градина. В ОУ 
„Еп. Софроний Врачански” гр. Видин по проекта бяха формирани 14 групи с 
обхванати около 85 ученици, в ЦДГ № 19 „Звънче” гр. Видин - 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: 

- извършил е 11 текущи проверки в училища от област Видин за учебната 
2014/2015 година, едната, от които е в рамките на цялостна проверка; 

- 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. Със заповед на директора е регламентирано възстановяването 
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на учебниците от родителите, когато те не са съхранявани по надлежния ред от 
ученика и са негодни за употреба преди изтичане на срока им. 

- За учебната 2014/2015 и 2015/2016 година за всички ученици  от І до VІІ 
клас са осигурени учебници и учебни помагала, съгласно Постановление № 104 
от 10.05.2003 година. Извършените текущи проверки не са констатирали 
нарушения от страна на директора във връзка с изпълнение на 
Постановлението. 
 
 

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. 

- Мотивиране и подпомагане на детските градини и училищата за 
създаване на екипи за работа с дете и ученик по конкретен случай (брой детски 
градини и училища с екипи - 39 ДГ и 37 училища). 

- Участие на експерти в комисии на Отдел „Закрила на детето“, ОС на БЧК, 
Областен център по наркотични вещества, Местни комисии за БППМН, ОД на 
МВР. 

- Подобряване условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата 
и учениците – изградени координационни съвети; провеждане на беседи, 
презентации и срещи със специалисти; група „SOS приятели“ 

- Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред 
децата и учениците – Класните ръководители провеждат занятия в часа на 
класа, посветени на насилието. С помощта на учениците приемат ценности, 
правила и последици при прояви на тормоз и насилие. Изграждане на комисии 
БППМН. 

- Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични 
вещества сред децата и учениците (стимулиране на педагогическите 
специалисти за обучение в програми за работа с родителите). 

- Чрез МКБППМН, Общинските съвети по превенция на наркотични 
вещества – провеждане на срещи, презентации с учениците организиране на 
спортни мероприятия и анти-спин кампании. 

- Развитие на личността на детето чрез програми за гражданско, здравно 
образование и предприемачески умения. 

- Беседи  и презентации с подходящи учебни теми в ЧК. Теми от цикъл 
„Моето първо работно място“. 

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.  
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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. 

 
Общият брой трайно непосещаващи ученици за учебната 2014/2015 

година е 57 ученици, което съставлява 0,62 % от общия брой ученици. Трайно 
непосещаващите, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна 
възраст, които са напуснали училище за периода 15.09.2014 г. – 30.06.2015 г., са 
29 ученици или 0,32 % от общия брой на учениците за областта. За учебната 
2013/2014 година броят на напусналите училище за същия период е 27 
ученици.  

През последните 7 години се очертава трайна тенденция към задържане 
и намаляване на броя на учениците, които трайно не посещават училище. 

Най-голям е броят на отпадналите ученици по семейни причини в 
прогимназиален етап. Запазва се тенденцията от предходната година делът на 
трайно не посещаващите училище ученици да е съсредоточен в V и VІ клас – 11 
ученици, което е с 1 ученик повече от предходната година. Броят на 
отпадналите ученици от начален етап са общо 4, като спрямо същия период за 
миналата учебна година е с 3-ма ученици по-малко. В гимназиален етап 
учениците, които трайно не посещават училище, са общо 14 бр. - основно от ІХ 
клас, който е преходен и адаптационен, и 4 ученици от Х клас. Причините са: 
нисък социален статус на родителите и/или трудова миграция, липса на 
родителски контрол и демотивация на учениците. Причина за отпадане от 
училище са и ранните бракове. В последните 6 години няма ученици, които са 
напуснали училище поради слаб успех. 

В Регионален инспекторат по образованието – Видин са постъпили 
доклади от директорите на училища от област Видин с анализ на причините за 
трайно непосещаващите училище ученици. Посочени са предприетите мерки и 
превенция за намаляване броя на учениците, които отпадат от образователната 
система.  

Училищните ръководства планират разнообразни дейности, които са 
насочени към мотивиране на учениците и задържането им в училище, както и 
по-добра комуникация с родителите на учениците. Все по-често родителите се 
включват в дейности, организирани от училището.  
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Планираните мерки и реализираните дейности за обхват и превенция на 
отпадане от училище на ученици за учебната 2014/2015 година, 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. 

- Създаване на регистри и картотеки на ученици в риск от отпадане от 
училище. 

- 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  104 групи с общ брой ученици – 2517.  

- 13 училища, които не са средищни, са включени и работят по Проект 
„Успех”, като са формирани  182 групи с общ брой ученици 2204 ученици. 

- Участие на 3 училища и 1 детска градина в Проект „Включващо 
обучение”. 

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

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

- Ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”. 
- Училищата от област Видин работят по различните национални 

програми към Министерството на образованието и науката:  
-  Национална програма „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“ образование”- участие на ПГ„Проф. д-р Асен 
Златаров”-Видин; 

- Национална програма „ИКТ в училище”; 
- Национална програма „Училището – територия на ученика”, Модул 

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” – участие 
на ПУ „Петър Берон“ – гр. Видин; 

- Национална програма  „Модернизация на материалната база в 
училище“, Модул „Подобряване на училищната среда“, Модул „ Достъпна 
архитектурна среда“ 2014 г.- участие на ПУ „Петър Берон“ – гр. Видин, Модул 
„Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в 
задължителна  предучилищна и училищна възраст“; 

- Национална програма „Квалификация“ за обучение на педагогически 
специалисти; 

- Координация и контрол на дейностите, свързани с проектите по ПМС 
№129 /11.07.2000г. 

- 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; 
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- 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; 
- Включване на Център за кариерно ориентиране в училищното 

образование по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното 
образование” в дейности в училищата чрез провеждане на беседи в часа на 
класа във връзка с необходимостта от образование и професия.  

- Организиране на интерактивна дискусия с ученици от VІІ и VІІІ клас за 
възможностите за образование в гимназиален етап през учебната 2015/2016 
година по метода на Световно кафене - „Моят избор сега – инвестиция в 
бъдещето”. 

- Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на 
добри практики на интегрирано обучение в детските заведения и училища, в 
които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности 
съвместно с Ресурсен център, гр. Видин. 

- Ден на отворени врати - Социална интеграция на децата и учениците в 
неравностойно положение. 

- Методическо подпомагане на ресурсните учители в подкрепа на 
артистичните изяви на децата със СОП - Стимулиране на артистичните изяви 
на децата и учениците със СОП. 

- Кръгла маса: Създаване на възможност за развитие личността на ученика 
в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, 
включени в целодневната организация на учебния процес. 

-  Участие на ученици в работата по европейски проекти.  
- Участие на училища и детски градини от община Видин в проект с 

европейско финансиране „Интегра”. 
- Прилагане на мерки на училищно ниво с участието и помощта на 

педагогическите съветници и психолозите.  
- 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 2014/2015 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 
показва, че предприетите мерки и планираните дейности са навременни и 
ефективни.  
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По СЦ 6: Ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни 
роми. 

• Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене. 
РИО - Видин организира и координира дейностите по проект „Нов шанс за 

успех“. През учебната 2014/2015 г. в неговия четвърти етап работят 2 училища: 
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Димово  и СОУ „Св.св. Кирил и Методий“- 
с.Ново село. Формирани са  3 групи за обучение в 7.  клас с 34 лица. От тях 25 са 
приключили успешно обучението и са получили удостоверения за завършен 
клас. Процентът на успеваемост е 73,5%, което е добър знак за полезността на 
проекта, който наистина дава нов шанс на необразованите да продължат да 
променят живота си , като се квалифицират постоянно.  

Част от завършилите и получили удостоверения за завършен клас 
продължават обучението си в следващия клас в самостоятелна форма на 
обучение. 

РИО-Видин  работи и по проекта „Националните координатори за 
изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“. Проектът се 
осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален 
координатор за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за 
предоставяне на безвъзмездни средства №  2014 – 2461 / 001 – 001 между   
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на 
Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на 
Република България. 

За постигане на националните цели и на приоритетни направления от 
Европейската програма  за  учене на  възрастни   проектът  предлага дейности, 
 които  ще укрепят взаимодействието на заинтересованите страни на всички 
нива на управление -местно, областно, национално.  

 
• 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.  

 
 
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. 

Участие на 3 училища и 1 детска градина в проект „Включващо обучение”. 
Участие на 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”, която програма подпомага както мотивираните ученици, така 
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и изоставащите ученици; формирани са 55 групи в 4 модула с общ брой 
обхванати ученици – 359. 

 
 

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: 

През учебната 2014/2015 г. училищата от област Видин активно се 
включиха в извънучилищните дейности, залегнали в Националния календар 
на Министерството на образованието и науката.  

Децата и учениците от 26 училища взеха участие в 28 състезания, 
викторини, конкурси, фестивали, конференции и пленери, организирани на 
международно и национално ниво. В тях се включиха общо 4524 участници. 

Голям интерес предизвика организирания от РСПБЗН, Министерство на 
образованието и науката, ОУПБЗН – Видин и РИО – Видин международен 
конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. За него рисунки изпратиха 
64 деца и ученици от 11 детски градини и 14 училища. 

В националните изяви на екологична тематика, залегнали в направление 
„Наука и техника” взеха участие най-много училища и ученици. В проявите, 
свързани с Деня на Земята – 22 април се включиха 494 ученика от 32 училища. 
Зелена седмица бе отбелязана в 29 училища от 193 ученика. 456 деца и ученици 
от 21 училища се включиха в инициативите посветени на 5 юни – Световния 
ден на околната среда. Традиционния Ден на р. Дунав - 29 юни, организиран от 
МОСВ, Министерство на образованието и науката и РИО – Видин бе отбелязан 
с различни дейности в 11 училища с 308 участници.  

В областния кръг на националния турнир на МПО „Млад огнеборец” за 
преходната купа „Юлиян Манзаров” се включиха 12 училища със 136 ученика. 

Ученици от училища в областния град, от Центровете за работа с деца в гр. 
Брегово и гр. Белоградчик изпратиха творби и се наредиха сред призьорите в 
националните конкурси, утвърдени в направление изкуство: „От Коледа до 
Васильовден”, „Лазарка мома гиздава”, „Рецептите на баба”, „Казанлъшка 
роза”, „Малките нашенци”, в националната изложба-конкурс „Трифон Зарезан” 
и др. 

Продължи традиционното участие в следните конкурси и състезания: 
„Национално състезание по български език и литература”; „Живеем в земята на 
Ботев”, Националния конкурс за поезия „Петя Дубарова”, „Българските 
архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети”, „Мадарският конник 
– символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”, 
детския конкурс „Диньо Маринов”, „Не се гаси туй що не гасне”, „Водата – 
извор на живот”, „Златна есен – плодовете на есента”, НУС „Защита от 
бедствия, аварии и катастрофи” и др. 

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

и засилване на участието им в училищния живот. 
За учебната 2014/2005 година ръководствата и педагогическите колегии на 

училищата и детските градини са планирали и реализирали дейности, 
свързани с мотивирането и приобщаването на родителите към образователния 
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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:  

- Организиране на Дни на отворените врати; 
- Участие на родителите при подготовката и реализирането на тържества, 

базари във връзка с традиционни празници; 
- 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; 
- 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; 

- 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; 

Все още процентът на училищата, в които работят психолози и 
педагогически съветници, е малък. Причината е недостиг на средства в 
бюджета на училищата, за да бъдат назначени специалисти, които да 
подпомагат училищните ръководства в оказването на психологическа 
подкрепа, както на децата, така и на родителите.  

 
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. 

Съгласно План за квалификационната дейност за учебната 2014/2015 г., 
Регионален инспекторат по образованието – Видин координира и подпомага 
организацията на обученията по НП «Квалификация» за 2014 и 2015 г., 
обучения по Каталога на НИОКСО и др., организирани от Министерството на 
образованието и науката. 

По Национална програма „Квалификация”: 
- Национална кръгла маса по проблемите на квалификацията на 

учителите по английски език – 3-ма учители; 
- „Първа долекарска помощ” - 2 групи с общ брой 36 учители; 
- „Превенция на бедствията и авариите” - 21 учители; 
- „Интерактивни подходи за работа с деца” – 3-ма учители; 
- „Изследователски подход в образованието по математика” – 2-ма 

учители; 
- „Използване на програмен продукт „AutoCAD” – 1 учител; 
- „Права на малцинствата, стереотипизация и политики на толерантност”– 

3-ма учители; 
По НИОКСО: 
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- Работа със заинтересовани страни – 2-ма учители; 
- ЗОП – 2 директори; 
- Дуална система – 1 директор; 
- Педагогически контрол и оценяване труда на учителя – 3-ма директори; 
- Организация на педагогическата среда – 3-ма учители; 
- Формиране на управленски компетентности на директора – 4-ма 

директори; 
- Работа с деца и ученици в неравностойно положение – 3-ма учители. 

 

 
� По информация на Сдружение „Организация ДРОМ”, член на 

Областния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси: 

Реализирани проекти  на областно ниво: 

• 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.  

Осигурен е достъп до качествено образование на 800 ромски деца; 
Обучени родители  на децата в клуб „SОS родители“; Организирани и 
провеждани допълнителни групи  по основни предмети за подготовка на 
учениците за успешно представяне на ДЗИ. В допълнение към тези групи са 
сформирани и групи за ограмотяване за учениците от начален  и 
прогимназиална степен на обучение. Проектът е приключил.  

Средства: 58 073 лв. за целия период   
Източник: Проектът е  финансиран от Фондация „Тръст за социална 

алтернатива”. 
 

• Проект: „Готови за училище 2014-2015“ (проект на национално ниво, 
реализиран в 240 общини).  

Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики 
информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в 
детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в 
ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно 
положение. Да се увеличи обхвата и посещаемостта в детските градини: ранна 
интервенция с икономически ползи за обществото. 

На местно ниво се реализира от Сдружение „Организация Дром” в 
сътрудничество с детски градини в гр. Белоградчик,  с. Бело поле, с. Василовци, 
гр. Видин, с. Горни Лом, с. Долни Цибър, гр. Дунавци; с. Крива бара,  гр. Лом, 
с.Ружинци. Реализира се в периода м. септември 2014 г. - м. май 2015 г. 

Заплащат се месечни такси и се предоставят ваучери за храна на избрани 
25 деца и семействата им. 

Средства: 22 000 лв. 
Източник: Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална 

алтернатива” и Световната банка. 
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1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет 
„Образование” съгласно проведения мониторинг на Общинските 
планове за действие: 
 
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

Община Белоградчик има добре развита образователна структура. На 
територията й има 4 учебни заведения – СОУ ”Христо Ботев”, НУ „Васил 
Левски”, ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша и ОДЗ „Иглика”. За учениците и децата 
са създадени добри условия за обучение. Сградният фонд е в много добро 
състояние. Във всички училища е гарантирано правото на равен достъп до 
качествено образование.  

На територията на община Белоградчик не съществува сериозен проблем 
с обхвата на децата в детските градини, предучилищното образование и 
училищата. 

1. В СОУ ” Христо Ботев” се обучават около 324 ученика,  в паралелки от 
пети до дванадесети клас, като по неформално преброяване 95-110 от тях са от 
ромски произход. Данните са взети от анкети, правени по времето на 
изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили 
като роми.  

В последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на 
учениците, постъпващи в пети клас главно поради намаляване на 
раждаемостта. За 2015г. има отпаднали ученици – 1 бр. Новозаписани деца от 
ромски произход – 40 бр. Изготвени индивидуални програми за деца 
застрашени от отпадане от училище – 9 бр.;   

• На 155 ученици са раздадени учебници и учебни помагала.  
• Обучени са 5 бр. педагогически специалисти за работа в мултикултурна 

среда.  
• Проведени са 3бр. спортни мероприятия и прояви с общо 312 деца. 

Организирани и проведени са празници извън рамките на кварталите с 
етническо население – 2 бр. с общо 312 ученици.  

• Обхванати деца от етносите и подпомагане на записването им в 
училище по изкуства – 1 бр. 

• С родителите се работи активно чрез провеждане на родителски срещи, 
разговори с педагозите и дискусии.  

• Извънкласните дейности са: мажоретен състав, групи по „Здравно 
образование”, група по „математика” в VI клас за напреднали, процентното 
участие на деца от малцинството в тях е около 16%.  

• Програми  по които работи училището са:  
- „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП „РЧР”. 
До средата на 2015г. са изпълнявани дейностите по проект, а в момента 
училището само организира и провежда програмата.  Обхванати са около 100 
ученика, сред които процентното участие на деца от ромски произход е около 
75%; 

- „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 
2014/2015г. , като преобладаващо участие имат децата от ромски произход – 
около 35 ученика. Проекта е приключил  април 2015г.  
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- В Националната програма „С грижа за всеки ученик” към МОН в 2 групи, 
обхванати  10 ученика от ромски произход; 

- 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.  

 
2. В НУ „Васил Левски” се обучават 227 ученика, в подготвителна 

паралелка и паралелки от първи до пети клас, като 135 от тях са от ромски 
произход за 2015г. Новозаписани деца от малцинствата – 30 бр.  Две деца от I 
клас системно не посещават учебни занятия.  

• Изработена е Годишна училищна програма за превенция на отпадане 
от училище.  

• Проведени 7 бр. мероприятия – празници,  извън рамките на 
кварталите с етническо население. Проведени 4 бр. спортни мероприятия и 
прояви, с обхванати 105 деца и ученици.  

• Всички деца, подлежащи на задължително обучение, са обхванати.  
• С родителите се работи активно и постоянно. Провеждат се родителски 

срещи, консултации и дискусии. В училищните настоятелства са участвали 3 –
ма родители на деца от ромски произход.  

• През 2015г. са обучени  16 бр. педагогически специалисти за работа в 
мултикултурна среда.  

• Програми, по които работи училището през миналия планов период: 
- Национална програма „Грижа за всеки ученик” за деца, които 

българския език не е майчин. 
- „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация” към МОН. До юни 2015г. по 
проект, към момента училището осигурява необходимата организация за  
програма съгласно възможностите, заложени в законовите норми и 
регламенти. 

Училището в момента подготвя проект за кандидатстване в партньорство 
с училища от още пет държави-  Румъния, Италия, Англия, Литва и Полша по 
Програма „Еразъм Плюс” - Многостранно партньорство.  

 
3. В ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша се обучават 55 деца за 2015г. От тях 54 

са от ромски произход. Децата в първи клас, подлежащи на задължително 
обучение, са обхванати. През 2015г. са отпаднали от училище трима ученика, и 
тримата от ромски произход.  Новозаписани са 6 ученика.  

• Училището е приело и работи по програми: Училищна програма за 
задържане учениците в училището и намаляване броя на безпричинните 
отклонения от учебни занятия, Програма за приобщаване на родителите –
роми към образователния процес на техните деца и засилване на участието им 
в училищния живот.  

• В училището са организирани и проведени 6 бр. мероприятия, в 
които са взели участие 54 ученика. Проведени са 2 бр. спортни мероприятия, с 
участието на 54 ученика. 

• В училището периодично се провеждат родителски срещи, 
консултации и дискусии.  
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4. ОДЗ ”Иглика“ е единственото детско заведение в общината, което 
изцяло задоволява нуждите от детско заведение. През 2015 г.  в детската 
градина са обучавани 167 деца в общо 6 групи, от които 66 от ромски произход. 
/Данните са взети от анкети, правени по времето на изпълнение на европейски 
проекти, където самите деца са се самоопределили като роми/.   

Детската градина работи втора година по проет «Готови за училище», 
където са обхванати 15 деца от ромски произход.  

 

 
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 обучение деца и ученици (до 8 клас 
включително) на възраст от 3 до 14 г., като им е осигурена подходяща 
образователна среда в зависимост от индивидуалните потребности на всяко 
дете/ученик. 

2.  Всички деца, които посещават детската градина и филиала към нея на 
територията на община Бойница са освободени от такса, същата се заплаща 
изцяло от Общинска администрация Бойница. 

3. Общинска администрация Бойница осигурява също безплатни 
комплекти и помагала на всички деца, посещаващи детската градина.  
 
 
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. 
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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, 
Проектът е приключил на 17 декември 2015 г. Направление: „Достъп до 
образование”: Създадено е звено за координация; Избран  е образователен 
медиатор, след проведен конкурс. Дейностите по Проекта са реализирани през 
2015 г. Основни дейности: 

I. „Осигуряване на обучение по медиация”; “Осигуряване на обучение по 
шахмат:“Организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат” – проведени са 
6 турнира по шахмат; “Организиране  и провеждане на курсове за ограмотяване 
на 40 възрастни” - обучени са 40 възрастни, като бяха осигурени 5 учители по 
предметите български език и литература, математика, човекът и природата, 
човекът и обществото.  

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

III. „Организиране на зелено и бяло училище за деца с осигурен транспорт 
и групова застраховка” бяха организирани и проведени: - бяло училище в 
гр.Троян; - зелено училище – к.к. Боровец. Общият брой ученици, участвали в 
бялото и зеленото училище - 300, с 13 ръководители. 

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”. Дейността за индивидуално 
обучение е приключила на 30.06.2015 г. 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  

 
4. По Дейност: Подпомагане на ученици от бедни семейства за успешно 

обучение в средна училищна степен. 
• Проект „Равен шанс: достъп до средно образование” реализира се от 

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

Осигурени са 43 транспортни карти, учебници и помагала, материали за 
професионално обучение на ученици от VIII-XII клас. Проектът е приключил. 

Средства: Съгласно утвърдения бюджет на Фондацията  4 700 лв. 
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Източник: Проектът е финансиран от Фондация „Тръст за социална 
алтернатива”. 

 
5. По Дейност: Развитие на целодневна организация на обучението и 

други форми за превенция на училищната неуспеваемост и отпадането от 
училище 

• Прилага се в средищните общински училища. 
6. 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 
 
7. 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 2014г. – 25; за 2015г. – 25. Ограничен 
брой на отпадналите ученици, общо 50 деца са получили социални и 
образователни услуги. 

Източник: Делегиран държавен бюджет 
 
8. 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 бяха включени 130 учители, които работят с учениците от 

целевите групи. Проектът е приключил на 17 декември 2015 г.  
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» 
 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

1. В ОДЗ „ Тодор Титоренков” и СОУ „ Христо Ботев”– гр. Грамада голяма 
част от децата са от ромски произход и от социално слаби семейства. През 2015 
г. по данни на ОДЗ” Тодор Титоренков” и СОУ „ Христо Ботев” се провеждат 
следните политики  и мерки за образователна интеграция на ученици от 
етническите малцинства. 

- Участие в проекта „Училищен плод”; 
- Проведени 2бр. родителски срещи на тема - „Езикът, който ни събира и 

разделя”, съвместно с деца и ученици, които имат проблеми в езиковото 
развитие; 

- Кръгла маса с родители, учители и специалисти за работа с деца със 
СОП.  

2. По проект „ Включващо обучение” се осигурява подкрепяща среда за 
равен достъп до образование и за отваряне на образователната система.  Важен 
елемент от проекта е да се привлекат родителите като партньори за 
образователната интеграция на децата, както и да се стимулира участието на 



 
- 23 - 

Годишен мониторингов доклад за 2015г.  
на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

 

семейството в живота на детската градина. Оборудвани са ресурсни кабинети с 
необходимата техника , апаратура, учебни помагала и пособия. 

3. На 01.06.2015г. по случай деня на детето в СОУ „Христо Ботев”  се 
проведе карнавал съвместно с децата от ОДЗ „Тодор Титоренков”. След това в 
НЧ „ Пробуда - 1908” учениците от Училище „ Христо Ботев” изнесоха 
програма, по случай патронния празник на училището.  

4. За децата от СОУ” Христо Ботев” се осигурява целодневна организиция 
на учебния процес и безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и 
за децата от ОДЗ „ Тодор Титоренков” до с. Тошевци.  

5. Община Грамада е запазила столовото хранене в училище. Разходите за 
храна на деца от V до VІІІ клас се поемат ежегодно от общинския бюджет.    

6. Общински съвет Грамада прие решение за отпускане на стипендии за 
деца и студенти от общинския бюджет, като са отпуснати общо за 2015 г. - 6000 
лв. Също така са подпомогнати  всички деца ученици за началото на учебната 
година, с което се насърчава повишаването на образователното равнище и 
пълноценната им интеграция и адаптация.    

7. Значително е подобрена материалната база в СОУ „ Христо Ботев” – 
частично е сменена дограма на стойност 6 137 лв.  

8. Червеният кръст предостави безвъзмезна помощ от дрехи, играчки, 
учебни помагала.  

 
 
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 2015-2016 учебна година беше извършена проверка 

относно обхващането на всички деца подлежащи на задължително обучение. В 
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 
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противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с ученици и 
техните родители. Участвали 23 родители.  
 
 
ОБЩИНА КУЛА 

1. Съгласно решение на Общински съвет – Кула всички новородени 
деца от община Кула получават сумата 150 лева, както и 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. 

2. СОУ „Васил Левски“ – гр. Кула работи по по проект „Включващо 
обучение“ по ОП „РЧР“, насочено към ученици със специални образователни 
потребности /СОП/, между които има много ромски деца.  

3. 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.  

 
 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

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

начален етап на обучение); 
3. Целодневна форма на обучение (за деца от начален етап на обучение); 
4. Работа с деца със специални образователни потребности в ЦОП, с. Ново 

село 
5. През 2015 г. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ново село бяха одобрени 

по ОП „РЧР” с проект „Нов шанс за успех”, който обхваща възрастни роми и 
тяхното ограмотяване до 7 клас. В момента се обучават 40 лица в 4 групи. 

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 5 клас дава резултат и води до намаляване на броя на отпадащите ученици. 
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3. За стимулиране на редовното посещение на учебните занятия роля има 
осигуряването на учебници, транспорт, закуска и обяд. В началото на всяка 
учебна година на първокласниците се подаряват учебни пособия и помагала. 
 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

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

В ОУ „Акад. М. Димитров” – с. Чупрене 44 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 през учебната 2014/2015г. 40 ученика от І 
до V клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Те са 
разпределени в 2 групи по 20 ученика. Обучението е по Националната 
програма  “Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на 
целодневното обучение на учениците”. 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 2015 г. броят на 
обхванатите деца в детските градини е 50, 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. През учебната 2014/2015 година в самостоятелна форма са се 
обучавали 21 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 8.  

5. В училището в с. Горни Лом се реализира Проект „УСПЕХ“ с обхват 30 
ученика, който приключи през м. април 2015г. 

6.   Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети. 
7. В  ЦДГ „Христо Ботев” с. Горни Лом през учебната 2014/2015 година е 

изпълняван проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено 
общество” със съдействието на Сдружение „Организация Дром“ и Фондация 
„Тръст за социална алтернатива“. В проекта са включени 12 деца на възраст 3 - 5 
години, които са в неравностойно положение. За работата по проекта на 
детската градина беше предоставен лаптоп. 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 допълнителни 
материали за работа на децата. Проектът продължава и през учебната 
2015/2016 година.  

 
.................. 
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2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

„Здравеопазване”: 
 

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

 

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

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

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

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

на дискриминационни нагласи в здравното обслужване. 
 
 
 
 
 
2. 1. Изпълнение на областно ниво:  
 
 
� По информация на Регионална здравна инспекция - Видин:  
 
І. Провеждане на профилактични прегледи на здравно неосигурени 

лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни 
заведения в населени места от област Видин. 

Със заповед № РД-01-229/05.10.2015 г. на Министъра на 
здравеопазването е предоставена безвъзмездно на РЗИ – Видин следната 
движима вещ – частна държавна собственост, а именно: 1 брой мобилен 
педиатричен кабинет „MERCEDES ATEGO”, от РЗИ – Монтана. Мобилната 
единица е предоставена за провеждане на профилактични прегледи на здравно 
неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до 
лечебни заведения в населени места от област Видин. 

След провеждането на процедура по избор на лечебно заведение и 
съгласно сключен договор от 21.10.2015 г. между МЦ „Здраве“ ЕООД гр. Видин 
и РЗИ – Видин за извършване на профилактични прегледи, на лечебното 
заведение е  предоставен 1 брой мобилен педиатричен кабинет „MERCEDES 
ATEGO”. Профилактичните педиатрични прегледи са осъществени от двама 
лекари – специалисти по „Детски болести”, непосредствено заети с извършване 
на педиатричните  прегледи. 
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През периода 21.10.2015 г. до 20.11.2015 г. са извършени общо 514 броя 
педиатрични прегледи на деца от гр. Видин, кв. „Нов път“, с. Дреновец, с. 
Ружинци, с. Бело поле, с. Гюргич и с. Дражинци. Прегледите са извършени 
след предварително съгласуване, съдействие  и организационна помощ от 
страна на РЗИ – Видин  и медиаторите, назначени към община Видин.   

Дейността на мобилния педиатричен кабинет е организирана на място в 
гр. Видин, кв. „Нов път“, с. Дреновец и с. Ружинци, след предварително 
оповестен работен график. 

Отчетен е голям  интерес и удовлетвореност от страна на пациентите. 
Прегледите са извършени без затруднения и проблеми.   

От  извършените 514 броя профилактични педиатрични прегледи при 
значително малък брой от децата – 28 бр. са установени заболявания, а 
именно: затлъстяване, бронхиална астма, бронхити, сърдечни заболявания и 
гръбначни изкривявания. На тези деца е назначена съответната терапия и 
консултация със съответните профилни специалисти. 
  

Основните изводи от провеждането на профилактични прегледи на 
здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен 
достъп до лечебни заведения в населени места от област Видин са следните: 

• Въпреки кратките срокове за организация, подбор на лечебно 
заведение,  информираност на населението и др. се отчита много добро 
изпълнение на профилактичните прегледи от медицинските екипи на терен. 

• Добра координация между медицинските екипи, здравните медиатори 
по населени места и РЗИ – Видин. 

• Коректно отчитане на дейностите, съгласно изискванията на МЗ. 
Прегледите са отразени в амбулаторен лист, като номерацията е 
последователна за целия период на дейност. Спазени са правата на пациентите 
за информирано съгласие – прегледите са извършвани със съгласието на 
пациентите, удостоверено с подпис в амбулаторен лист. 

• Активен контрол е осъществен от страна на РЗИ – Видин по 
изпълнение на профилактичната програма, здравните изисквания  и 
стопанисване на мобилната техника. 

• През периода на извършване на прегледите се наблюдава гъвкавост и 
динамика на графика на провеждане на прегледите в мобилните единици, с 
цел обхващане с профилактични прегледи на максимален брой лица. 

• Осъществените профилактични прегледи за пореден път потвърдиха 
проблемите, свързани с медицинското обслужване на лицата от ромски 
произход, обусловени от ниската здравна култура на ромския етнос, 
подценяването на профилактичните прегледи и запазения висок относителен 
дял на здравно неосигурени лица сред ромската общност. 

• Изключителна удовлетвореност от профилактичните прегледи, поради 
трудния достъп до специализирана и високотехнологична  медицинска помощ 
на ромите, като много от тях са започнали своевременно лечение поради 
диагностицирано заболяване. 

• Значим остава проблема за по-нататъшното проследяване и евентуално 
лечение на децата на здравно неосигурените родители, обхванати в програмата, 
при които е открит здравен проблем при профилактичното изследване. 
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ІІ. Здравно-профилактична дейност. 

• През отчетния период са изнесени следните лекции: 
- 3 лекции пред 44 момичета от СОУ „Христо Ботев“ с. Арчар, Градско 

ученическо общежитие гр. Видин и ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр. 
Видин на тема: Промените в моето тяло и начините за предпазване от 
нежелана бременност; Опасностите, които крие ранната бременност за майката 
и детето и Рак на маточната шийка. На същата тема беше изнесена 1 лекция 
пред сборна група родители от кв. Нов път през четвъртото тримесечие. 

- 4 лекции пред 47 медицински сестри и фелдшери от видинските 
училища и 19 момичета от ОУ „Епископ Софроний Врачански“ гр. Видин, 
персонал на ЦДГ „Звънче“ кв. Нов път и ГУО гр. Видин на тема: „СПИН – 
начини на предаване и предпазване. Какво знаем и не знаем за СПИН. 
Статистически данни за разпространението на инфекцията в световен и 
национален мащаб. 17 май – международен ден за съпричастност със 
засегнатите от ХИВ/СПИН“. 

- 8 беседи пред 126 ученика и 23 фелдшери от Видински училища на 
следните теми: Вредата от алкохола, Злоупотреба с алкохол и рискове от 
нежелана и ранна бременност; Алкохола – скрития враг на младите хора; 
Алкохолни отравяния. Цироза на черния дроб; Наркоманията – един сериозен 
проблем; Движението  - това е здраве. 

• Оказана е ОМП на 5 медицински фелдшери от Видински училища и 2 
медиатори от кв. „Нов път“ относно провеждане на разяснителна кампания за 
необходимостта от ваксиниране на населението със задължителни имунизации 
по Националния имунизационен календар и РМШ. 

 
� По данни на РДСП – Видин броят на регистрирани случаи за 2015г. 

на майки под 18 години в Дирекциите „Социално подпомагане”, действащи на 
територията на Област Видин, е 38. В Дирекциите „Социално подпомагане” не 
се поддържа информация относно етническата принадлежност на 
непълнолетните майки. 

 
 
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.  

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.  
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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 250 души, като е 
достигнал и до 340 души през летния период.  

Работата на здравния 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 2015г. бе предоставяна без прекъсване и социалната услуга 
„Обществена трапезария” чрез подписваните договори между Община 
Белоградчик и Фонд „Социална закрила” към МТСП, а през летния период по 
проект „Топъл обяд” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. 
Капацитетът на услугата е 90 лица, голяма част от които също жители на 
ромския квартал в града, подлежащи на социално подпомагане по чл.9 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  

5. Изградените по проект 10 информационни центъра в селата до голяма 
степен има принос за по-добро развитие на здравеопазването в Общината, 
като 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. 

Центровете са в селата Боровица, Вещица, Гранитово, Дъбравка, 
Праужда, Рабиша, Раяновци, Салаш, Стакевци и Чифлик. Проектът 
приключи на 15.07.2015 г. 

 
 

ОБЩИНА БОЙНИЦА 
1. Осигурява се равен достъп до здравеопазване. В с. Бойница и с. Раброво  

са отдадени помещения на общопрактикуващите лекари за обслужване на 
населението, а в останалите населени места от общината лекарите ходят в 
определени дни от седмицата по  график; 

2. Подобрена е здравната инфраструктура, като е ремонтирана аптеката в 
с. Бойница; 
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3. За възпитаване на здравна култура у учениците периодично се 
подготвят и изнасят беседи от медицинския специалист в училището и 
личните лекари относно заболявания и превенцията им; 

4. В ОУ „Васил Левски“ с. Бойница, в ОУ „Христо Ботев“ с. Раброво и  ЦДГ 
„Йонка Маркова“ с. Бойница с филиал ПДГ „Филип Гюров“ с. Раброво 
назначеният медицински специалист се грижи за здравето на учениците и 
децата по график; 

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

 
 

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.  
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. 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 от 01/2015 до 12/2015.  

Брой на обхванатите лица за годината - 1460. Извършени консултации, 
разпространени брошури за туберкулозата, както и  здравно-образователни 
материали. 

Средства: 5 287 евро 
Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария 

чрез Министерство на здравеопазването  
2. Проект „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и 

контрол на туберкулозата в ромската общност”, изпълняван от Сдружение 
„Свободен младежки център“ – Видин.  Брой на обхванатите лица за годината - 
626. 

Извършени основни дейности: картографиране при работа на терен; 
консултиране и информиране за туберкулозата, начин на разпространение; 
изготвени здравно-образователни материали; дефиниране на здравословния 
проблем; конкретни оплаквания; рисково поведение; мотивиране на клиентите 
за изследване и лечение на туберкулоза; издирване на случаи с положителен 
резултат за туберкулоза, за лечение, консултиране и обратна връзка от 
лечението; насочване и придружаване до здравни институции и служби и др.  

Проектът е започнал в месец март 2015 г. и е приключил в месец декември 
2015 г.  

Средства: 7 139 евро 
Източник: Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария 
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чрез Министерство на здравеопазването  

3. От месец март 2015 г. след проведен конкурс са назначени 2 бр. здравни 
медиатори.  Единият е на трудов договор с работодател Кмета на Община 
Видин, а другият е на граждански договор, сключен с Председателя на 
Националното сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”. 

Работено е по 58 индивидуални  случаи: работа на терен; провеждане на 
здравни беседи с участието на експерти от РЗИ-Видин по различни теми; 
работа с ОПЛ в кв. „Нов път”; организирани работни  срещи с представители на 
ДСП, лекари –специалисти, ДБТ, картотеката на ТЕЛК Видин и др. 
 

 

ОБЩИНА ГРАМАДА 
1. Беседи и разпространение на информационни материали, организиране 

на обучения за жени, ангажирани с отглеждането на малки деца. 
2. Информиране на лицата 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“, „Лечима ли е туберкулоза?”, 
„Туберкулоза - инфекциозно заболяване” и на тема „Профилактика на 
туберкулозното заболяване”.  

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  
• 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. 
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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. 

4. През 2015г. бе проведена кампания за скринингови изследвания за рак 
на млечната жлеза със съдействието на Центъра за защита на правата в 
здравеопазването.  

5. В училищата на територията на общината ежегодно се организират и 
изнасят здравни беседи във връзка с най-наболелите здравни проблеми и 
въпроси, вълнуващи учениците в различните възрастови групи. 
Разпространяват се диплянки и брошури. 

 
 
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. Ромското население в гр. Белоградчик е съсредоточено основно в 
квартал „Карловица”. Община Белоградчик изпълни обект „Обществена 
трапезария за сезонно ползване в УПИ I-365, кв. 3 по плана на гр. 
Белоградчик”, който допринася за благоустрояването на кв. Карловица.  

Финансирането е от капиталови разходи за 2014г. на Община 
Белоградчик, а стойността на проекта - 115 000,00 лв. Строителството стартира 
през 2014г. и завърши през 2015г.  Изградена бе зала за обществена трапезария 
с капацитет 120 места, санитарен възел с тоалетни и помещение за кухненски 
бокс, в което няма да се приготвя храна. Предназначението й е за сезонно 
използване от съсредоточеното в квартала население от ромски произход. 
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Всеки, който желае,  може да използва сградата за честване на празници, 
семейни тържества, всякакви обществени прояви и културни мероприятия.  

2. Извършено бе асфалтиране на ул.”Карловица” с дължина 250 м със 
средства от общинския бюджет. 

3. Друга дейност през 2015г. бе Обект: „Реконструкция на мрежа НН и 
изнасяне на електромерни табла от МТП №23” - Подмяна на електропроводни 
кабели в кв. „Карловица”. Изграден по проект и със средства на „ЧЕЗ 
Разпределение България”. 

4. За квартал „Карловица” са издадени Заповеди за отстъпено право на 
строеж за четири  имота. 
 
 
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. Изградени са детски кът „Екокомпас” в двора на Детската градина в         

с. Бойница и Зелена зона за отдих в с. Бойница, която представлява обособена 
зелена зона с беседка, пейки, кошчета и различна растителност; 

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

Настанени общо за двата комплекса – 152-ма,  като от тях   92 - възрастни  
и 60 - деца, разпределени, както  следва: ж.к. „Гео Милев”- 57 възрастни  и 51 
деца; ж.к.„Строител” - 35 възрастни  и 9 деца. Проектът е приключил през 
2015г.  

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 2015 г. са осигурени средства от бюджета на Община 
Грамада в размер на 1900 лв.  за извършени ремонти: подмяна на стъкла, 
боядисване, лепене на теракот. 

 
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. Изграден е площад и е реконструирана водопроводната 
мрежа в с. Дреновец. Изградени са спортни комплекси в селата Ружинци и 
Дреновец.   

 
 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране 

на улици, изграждане на тротоари.  
2. Подменен е водопровода до ромския квартал в с.Чупрене  
3. Почистване на речното корито, което преминава през ромската махала в 

с. Горни Лом.  
 

 
.................. 
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4.   ЗАЕТОСТ  

 
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет 

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

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

Специфични цели: 

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

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

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

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

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

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

7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за 
партньори- лидерите сред общността в областта, ромските НПО и 
бизнес субекти. 
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4.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Дирекции „Бюро 
по труда”: 

 
Данни за безработицата в област Видин към 31.12.2015г. 
 

Област и общини Регистрирани 
безработни  

Равнище на 
безработицата 

област Видин - общо 8 873 23,5 

община Белоградчик 960  35,0 

община Бойница 81 28,3 

община Брегово 541 34,9 

община Видин 3 847 14,6 

община Грамада 238 47,2 

община Димово  1 207 64,2 

община Кула 512 29,6 

община Макреш 142 44,7 

община Ново село 217 25,4 

община Ружинци 813 75,9 

община Чупрене 315 54,2 

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

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

▪ ДБТ - Белоградчик /за територията на общините Белоградчик, 
Димово, Ружинци и Чупрене/  

▪ ДБТ - Видин /за територията на общини Видин, Брегово, Ново село /  

▪ ДБТ - Кула /за територията на общините Кула, Бойница, Грамада и 
Макреш,  

 
регистрираните безработни лица, самоопределили се като роми, са 

включени в следните дейности през 2015г.: 
 
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” – Белоградчик - 103 лица, в т.ч.: 
▪ Преминали през ателие за търсене на работа – 103 лица от тях; 
▪ Мотивация за активно търсене на работа -  95 лица; 
▪ Професионална ориентация – 95 лица; 
През 2015 г. ДБТ- Белоградчик не е работило по ограмотяване на роми, 

поради липса на проекти и програми с такава насоченост. 
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� Д „Бюро по труда”- Видин - 261 лица, в т.ч.: 
� Мотивация за активно търсене на работа -  95 лица; 
� Професионална ориентация – 95 лица; 
През 2015г. Д „Бюро по труда” – Видин не е работило по ограмотяване на 

роми, поради липсата на проекти и програми с такава насоченост. 
 
� Д „Бюро по труда” - Кула. 

▪ Мотивация за активно търсене на работа -  12 лица; 
 
 

2. Осигуряване на заетост на ромите: 
� Д „Бюро по труда” – Белоградчик – 108 лица, в т.ч.: 
� По Оперативна програма „Развития на човешките ресурси” – 46 лица; 
� Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 1 лице;  
� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 25 лица. 
 
� Д „Бюро по труда” Видин – 71 лица, в т.ч.: 
� По програми по НПДЗ – 2015 – 3 лица; 
� По ОП „Развитие на човешките ресурси” – 49 лица. 
� Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – няма включени лица; 
� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 19 лица. 

 
� Д „Бюро по труда” – Кула – 10 лица, в т.ч.: 
� По ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Подкрепа за заетост” – 

3 лица.  
� Устроени на работа на първичен пазар на труда – 7 лица. 
 
3. Насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на 

трудовата реализация на ромите. 
� Дирекция „Бюро по труда” – Белоградчик е провела 4 срещи за 

привличане на партньори сред лидерите на общността, ромски 
организации и неправителствени организации работещи с етноса. 

� Дирекция „Бюро по труда” - Видин е провела 10 срещи за привличане 
за партньори, ромски организации и неправителствени организации 
работещи с етноса.  

 
4 . В ДБТ- Белоградчик работи един ромски медиатор, а в ДБТ – Видин - 

двама ромски медиатори. Тяхната работа е изцяло насочена за активиране и 
включване на пазара на труда, както и за насърчаването им за включване в 
обучения на неактивни, продължително безработни лица и младежи до 29 г. 
Основната цел е подпомагане на трудовата и социална интеграция на лицата от 
тази уязвима група чрез предоставянето на достъпни, качествени и ефективни 
посреднически услуги.  

5. Назначените в ДБТ – Видин по „Активиране на неактивни лица” 
психолог и кейс-мениджър подпомагат дейностите по включване на лицата в 
Ателие за търсене на работа и психологическо подпомагане, групово и 
индивидуално.  
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4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” 
съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за 
действие: 

 
 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 
Дирекция „Бюро по труда” Белоградчик обслужва четири  общини – 

Белоградчик, Димово, Ружинци и Чупрене, като броят на безработните към 
01.12.2015г. е 972 , живеещи на територията на Община Белоградчик. - 351 от 
тези лица са се самоопределили като роми, което представлява 37% от общия 
брой безработни лица; - 101 бр. са лица от ромски произход до 29 години. 

През 2015 година:  
 – постъпили на работа на първичния трудов пазар /включително и в 

страни от Европейския съюз/ -  23 лица от ромски произход; 
- включени в програми за заетост – 27 лица, самоопределили се като 

роми; 
- започнали работа по проекти в рамките на ОП „РЧР” – 33 лица от ромски 

произход; 
- назначен в Д „БТ” един трудов посредник – ромски медиатор. 
През 2015 година на територията на Община Белоградчик са реализирани 

следните проекти и програми:  
1. Регионална програма  за заетост – 15 работни места, от тях включени - 

9 роми; 
2. Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”. Към 01.12.2015г. от обслужените 44 
потребители, 3 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 42 , от 
които 3 са от малцинствената група; 

3. Програма КЛИО - от  3 работни места общо, включено 1 лице от 
ромски произход. 

4. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” -  74 работни места - включени 43 роми. 

5.  По програмата „Старт на кариерата” през 2015г. на Община 
Белоградчик са одобрени общо 2 работни места. 

 
Безработицата и ниските доходи обуславят рискова група социално слаби 

лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСП и 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). По 
данни на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Белоградчик броят на 
получаващите помощи по чл. 9 от ППЗСП към 01.12.2015г.  е 279  лица, от 
които приблизително 90 % са лица и семейства от кв. Карловица. Дирекцията 
не набира информация за етническото самоопределение на подпомаганите 
лица. 

 
 

ОБЩИНА БОЙНИЦА 
1. При разработване на общинските програми за трудова заетост са 

включени всички социално слаби лица, включително и лицата в сходна на 
ромите ситуация. По Национална програма ОСПОЗ, Регионална програма, 
Проект „Подкрепа за заетост“  и Проект „Нови възможности за грижа“ са 
обхванати много лица в сходна на ромите ситуация; 
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2.  Осъществява се  контрол върху разпределянето на помощи и средства;  
3. Непрекъснато се прилага практиката за обвързване на социалните 

помощи за деца с посещаването на училище; 
4. По проект „Обществена трапезария“ 27 от потребителите за периода 

01.01.2015 г. – 30.04.2015 г. и 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г. са социално слаби 
лица или лица в сходна на ромите ситуация.  
 
 
ОБЩИНА БРЕГОВО 

1. При разработване на общинските програми за трудова заетост са 
включени всички социално слаби лица, включително и от малцинствените 
групи.  

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

3. 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. 
Обучени 300 лица по различни направлениия (офис-деловодител, строител, 
продавач-консултант, ИКТ и английски език). От обучените 300 души на 
работа са назначени 200 души в периода месец март-септември 2015г.Проектът 
е приключил на 17 декември 2015 г. 

Средства: Стойност на направлението за целия период на действие на 
проекта е 499 910 лв. 

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

 
 
 
ОБЩИНА ГРАМАДА 

Към момента в изнесено работно място гр. Грамада на Дирекция „Бюро по 
труда“ гр. Кула са регистрирани 242 безработни търсещи работа лица, като 2 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 
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кандидатстване. В резултат лицата придобиха желание и увереност за по-
активното им включване на пазара на труда. 

2.  Ежемесечно се провежда 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. 

4. През 2015г. към Община Грамада започнаха работа 11 безработни по 
Проект „Достоен живот”, 10 - по Проект „Нови възможности за грижи”, 15 - по 
Регионална програма за заетост и 2 - по НП „ЗОХТУ”. Към Областна 
администрация Видин по Подкрепа за заетост – Общини бяха назначени 3-ма 
безработни, по Подкрепа за заетост – Реален сектор започнаха работа 7 
търсещи работа лица. На първичен пазар на труда бяха устроени 23 безработни. 

5. Приоритетно се работи с младежите до 29 години. Всички младежи са 
информирани и консултирани за Схема „Младежка заетост”. В резултат 5–ма 
младежи започнаха работа по проекта. 

  
 

ОБЩИНА ДИМОВО 
1. По Проект „Нова възможност за грижа“  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“  са назначени 35 лични асистенти, от които 14 
са от ромски произход; 

2. По Проект „Обществена трапезария“  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ -  от стартиране на проекта през месец 
октомври 2015г. към 31.12.2015г. ползвателите на услугата са 196, от които 134 
са от ромски произход. 
 
 
ОБЩИНА КУЛА 

Безработицата, особено дълготрайната безработица, ниското ниво на 
активност и недостатъчно ефективните програми са сред основните фактори за 
обедняване и социална изолация на ромския етнос. Неравностойното 
положение на ромите е свързано основно с тяхното по-ниско равнище на 
образование и квалификация. По информация от ДБТ – Кула по-голямата част 
от безработните роми в община Кула са с основно и по-ниско образование и без 
професионална квалификация, което ги поставя в неблагоприятно положение 
на пазара на труда. Поради това основната алтернатива за реализация на 
лицата от ромски етнос остава включването им в програми и мерки за заетост, 
финансирани от държавния бюджет или със средства на европейските фондове.  

1. През 2015 г. Община Кула бе работодател по няколко програми и 
осигури временна заетост на 15 души, като бе спазен  в известна степен 
паритетен 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. По НП „Старт на 
кариерата“ през 2015 г. бе включен един младеж от ромски произход, програма 
КЛИО – /2 бр./ - 1 ром; Регионална програма за заетост – /10 бр./ - 2 роми. За 
съжаление, броят на отпуснатите места по програми бе изключително малък 
през тази година. 
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ОБЩИНА НОВО СЕЛО 
Община Ново село води целенасочена социална политика, като се 

ангажира с реализирането на редица социални програми и проекти, свързани с 
осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част от които са от 
ромския етнос. 

Приоритетно се работи по следните проекти:  
1. по Регионална програма за заетост – 2 лица на длъжност „градинар”, 

период на заетост от 01.04 до 30.09.2015 г. 
2. по чл.36, ал.1 от ЗНЗ – 1 лице на длъжност „хигиенист”, период на 

заетост от 17.09.2015 г. до 16.09.2016 г. 
3. по „Нови възможности за грижа” – 7 лица „Личен асистент”, период от 

18.05.2015 г. до 29.02.2016 г. 
4. по Национална програма за заетост и обучение на продължително 

безработни лица – 2 лица на длъжност „сметосъбирач към ОП „БКС” 
към общ. Ново село от 15.06.2015 г. до 31.12.2015 г. 

5. по чл.53, А от ЗНЗ – 1 лице на длъжност „хигиенист”, период на заетост 
01.04.2015 г. до 31.03.2016 г. 

 
 

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

групи по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“ – общо 58 
бр., Регионална програма за заетост – 24 бр. заети, „Нови възможности за 
грижа“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – общо обхванати 18 бр.  и 
НП ЗОХТУ – 1 бр. зает. 

2. През 2015г. Общината предостави възможност за наемане на 
безработни лица до 29 г. с висше образование по програма „Старт на 
кариерата”, без да има проявен интерес от страна на младите хора. 

 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

Приоритетно се работи по следните проекти:  
1. По Регионална програма за заетост през 2015 г. са назначени 15 лица, 

като 5 от тях са от ромски произход.  
2. По Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на 

заетост” през 2015 г. са работили 70 човека, от които около 85 % са от ромския 
етнос.  

3. Проект – „Нови възможности за грижа” по оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти). Периодът, 
през който се осъществява проекта е 18.05.2015 г. до 29.02.2016 г. От 
стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 16 потребители, от 
които 2-ма са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 14, от които 
3-ма 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 2015г. в област Видин приключи разработването на общинските 

планове за действие за новия програмен период 2014-2020г. в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на ромите(2012-2020г.).  Планове бяха 
разработени от всичките единадесет общини в областта и приети от 
съответните Общински съвети.   
 

� Областен и общински съвети за сътрудничество по 
етнически и интеграционни въпроси: 

- През 2015г. Областният съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси (ОССЕИВ) проведе едно заседание /Протокол 
№19/05.03.2015г./.  На заседанието на 05.03.2015г.: 

1) е обсъден и приет Годишният мониторингов доклад за изпълнението 
през 2014г. на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите (2012-
2020г.);  

2) представени са разработените Общински планове за действие за 
периода 2014-2020г. в изпълнение на Стратегията на област Видин за 
интегриране на ромите (2012-2020г.). 

Поименният състав на ОССЕИВ е актуализиран два пъти през 2015г. със 
Заповеди № ОС0604/1/05.03.2015г. и ОС0604/2/21.12.2015г. на Областния 
управител на област Видин.  

 
- През 2015г. Общински съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси – Кула е провел две заседания.  
На заседанието на ОССЕИВ на 09.03.15 г. са обсъдени  следните теми: 

1) обсъждане на Общински план за интегриране на ромите 2014 – 2020 
година, приет с Решение 545/27.01.2015 г. на ОбС – Кула. 

2) анализ на данни от Дирекция „Бюро по труда“ – Кула и Дирекция 
„Социално подпомагане“, касаещи ситуацията на ромските семейства с 
община Кула. Констатирани проблеми и предложения за 
преодоляването им при отпускане на социални помощи и предоставяне 
на социални услуги. 
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На заседанието на 07.12.2015 г. ОССЕИВ е обсъден мониторингов  доклад  
за изпълнение на Общинския план за интеграция на ромите 2014 – 2020 
година и предприетите действия по него за изтичащата 2015 година. Бе 
разгледана и предоставена от СОУ „Васил Левски“ и Местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община 
Кула информация за допуснати противообществени прояви, извършени от 
ромски деца и младежи. 

 
- През 2015г. Общински съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси – Ружинци проведе две срещи – консултации, на 
които: 

1) е разгледан и съгласуван проекта на Общински план за действия за 
периода 2015-2020г. за интеграция на ромите в Община Ружинци; 

2) е разгледана и съгласувана Общинската програма за закрила на детето за 
2015г. 

Актуализиран е съставът му след проведените местни избори за общински 
съветници и кметове на 25.10.2015г. 

  
 

� Информация за дейността на Регионалното 
представителство на Комисията за защита от дискриминация – 
Видин за осъществените дейности през 2015г. в изпълнение на 
Стратегията на област Видин за интегриране на ромите /2012-
2020г./: 

В изпълнение на своите правомощия и задължения регионалният 
представител на КЗД оказва методическа помощ и дава независими 
консултации на граждани и физически лица, приема жалби, сигнали и молби, 
провежда информационни кампании за популяризиране на Закона за защита 
от дискриминация сред гражданите и осъществява административни функции, 
възложени от Комисията.  

За периода 2008-2014г. общият брой на консултациите на регионалния 
представител за Видин по признак „етническа принадлежност“ са 148 бр. През 
2015г. те са 68 бр., което е увеличение с два пъти само спрямо предходната 
2014г. /34 бр./. Споделените проблеми са от общностен и личен характер и 
касаят: липса или осуетен достъп до работни места, заведения за обществено 
хранене, спортни и развлекателни обекти, социални и здравни услуги, 
програми за заетост и т.н.; вербални обиди, подбуждане към дискриминация, 
тормоз, отказ на общините да решават социални и инфраструктурни проблеми 
в ромските квартали и др. 

От откриването на Регионалния офис на КЗД до 2014г. входените жалби по 
проблеми от етнически характер са 18, като за 2015г.  е  входена  само една 
жалба от гражданин от ромската общност, която е за множествена 
дискриминация – лично и обществено положение и семейно положение и не 
касае пряко етническата му принадлежност. 

Сред основните функции на Регионалните представителства на КЗД са 
информационната и превантивната дейност. Традиционни и почти ежегодни са 
посещенията на регионалния представител във Видинския и Белоградчишкия 
ромски квартали, както и в селищата и махалите с преобладаващо ромско 
население в Дунавци, Черно поле, Бело поле, Арчар, Медовница, Горни Лом и 
др.  В рамките на една календарна година се организират презентации и 
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приемни във всички населени места в областта и няма организирано 
мероприятие, на което да не присъстват представители на ромската общност, 
като в някои случаи са и преобладаващи. Значителен е броят на проявите, 
които са инициирани от регионалния представител или на които е присъствал 
по покана на организаторите по повод на Международния ден на ромите, 
Международния ден на толерантността и други събития от международен, 
национален и местен характер, свързани с празнично-обредната система и 
културния календар на ромското население. 

Във всяко от училищата извън областния град /голяма част от тях са с 
преобладаващ брой деца от ромската общност/ са проведени по две и повече 
презентации и приемни с педагогическия и непедагогическия персонал, а в 
някои от тях презентации и пред ученици в рамките на часа на класния 
ръководител или по повод някой от международните дни, свързани с 
толерантността в междуетническите отношения. В изцяло сегрегираното СОУ 
“Епископ Софроний Врачански“, кв. „Нов път”, гр. Видин е учреден Училищен 
обществен съвет за защита от дискриминация, който работи със собствен статут 
и план за годишната си дейност. Училището е най-често посещаваното учебно 
заведение с оглед съгласуване и провеждане на съвместни инициативи и 
извеждане на положителни практики. 

Постоянни са работните контакти между регионалния представител и 
неправителствените организации, които работят за интеграцията на ромското 
население във всички обществени и социални сфери на живота, като особено 
активно е сътрудничеството с „Организация Дром“ и „Културен център – 
Филчев“. 

 
 
� Гарантиране правата на гражданите и защита на 

обществения ред. 
В ОДМВР - Видин през 2015 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 282 служители по 
следните теми: 

-  „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 при изпълнение на служебните им задължения"; 

- „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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- „Психологически особености при работа с ромите"; 
- „Проблеми, свързани с престъпната дейност на ромското население"; 
- „Етносоциална структура, етнокултурни традиции, междуетнически 

отношения вътре в самия етнос”; 
- „Мерки по линия на битовата престъпност след ромите”; 
- „Повишаването на познанията и подготовката на полицейските 

служители за спазване на стандартите по правата на човека при изпълнение на 
служебните им задължения”; 

- „Повишаване на подготовката на служителите с полицейски 
правомощия за работа в мултиетническа среда". 

 
 

� 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, Кризисен 
център и Наблюдавано жилище.  Четири от посочените услуги се реализират в 
Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Видин. 

 
Център за обществена подкрепа /ЦОП/– Видин 
До 30.09.2015 г. доставчик на услугата е Община Видин. Считано от 

01.10.2015 г. след проведен конкурс доставчик на услугата е Фондация 
„Уникалните деца на Видин“. 

Ползватели на услугите, предоставяни в центъра, са деца в училищна 
възраст от т. н. група „деца в риск”. Капацитетът през 2015 г. остава непроменен 
- 30 места, а броя на ползвателите – 54, като това са потребители с 
регистрирани направения от Отдел „Закрила на детето” и самозаявили се 
клиенти. На основание на подписано споразумение за сътрудничество и 
партньорство с всички училища на територията на Община Видин и подадени 
заявки за презентации, през 2015 г. ЦОП - Видин е представил 10 групови 
работи по първична превенция на обществено значими проблеми. 

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.  
 

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 
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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 2015 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 2015 г. е 15 места, а ползвателите през 
годината са 24 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.  

 

 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин  
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 
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 
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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.  Във връзка с реализирането 
на услугата в ЦОП е разкрито  специализирано  помещение за разпит на деца, 
участващи в правни процедури, наричано „приветлива”, „специализирана” или 
„синя” стая. В тази услуга са обхванати деца от 4 до 18 годишна възраст, които 
са свидетели или жертви на престъпление по наказателни дела, както и деца, 
участващи в съдебни процедури по граждански дела.  

 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 годината са 
222 лица. 

 
"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 
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 
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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 2015 г. е 6 места, а броя на ползвателите е 9 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 
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 



 
- 51 - 

Годишен мониторингов доклад за 2015г.  
на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

 

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 2015 
година са 22 деца.  

 
„Наблюдавано жилище“ – дългосрочна социална услуга в 

общността за оказване на подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, 
на които предстои да напуснат или които са напуснали специализирана 
институция, преходно жилище или защитено жилище, както и на младежи в 
общността по пътя към техния самостоятелен живот. 

    Ползватели на услугата са младежи, напуснали специализирани 
институции и младежи в риск от общността навършили 18 години. 

В Наблюдаваното жилище се извършват следните дейности: 
- Подготовка за самостоятелен живот на младежи, напуснали 

специализирана институция, на които им предстои да водят независим начин 
на живот. 

- Администриране и контрол върху мястото за живеене, като част от 
услугата. 

- Консултиране, подкрепа и придружаване на младежи с оглед успешна 
социална интеграция и професионална реализация в прехода към 
самостоятелен живот: на младежи, които са приети в мястото за живеене; на 
младежи в риск от общността. 

- Обучение на младежи от общността: в социални и жизнени умения; по 
превенция на рисково поведение; други идентифицирани проблеми. 

- Обучение на доброволци за работа в наблюдавано жилище или за 
участие в дейности на услугата. 

- Разширяване на социалната мрежа и успешна социална интеграция на 
младежите. 

- Поддържане на регистър на младежите, напуснали специализираните 
институции в продължение на две години след това. 

Капацитетът на наблюдаваното жилище за 2015 г. е 4 места, а 
ползвателите са 3 лица. 

 
 

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. През 2015г. периодично са провеждани 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 
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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 са брошури 
на родителите на децата в ОДЗ „Иглика” на тема „Как да преодолеем детската 
агресия“. От всички презентации и изнесени теми са обхванати 90% от 
редовно посещаващите училище ученици.  
 
 
ОБЩИНА БОЙНИЦА 

1. Като потребители на социални услуги /обществена трапезария, личен 
асистент на хора с увреждания/, предоставяни в общността от Община Бойница 
бяха включени много граждани в сходна на ромите ситуация, както и семейства 
и лица с ниски доходи, или без доказани доходи. Същите получават регулярно 
и помощи от БЧК, както и всички други социални мерки, осигурявани от 
държавата;  

2. През 2015 г. в Община Бойница 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. До сега няма подадени сигнали за такива 
случаи. 
 
 
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.  
Проектът предостави безплатни правни консултации на над 150 граждани 

от ромски произход и социално слаби лица. Проведоха се обучения свързани с 
теми, като: права на човека, права на европейския гражданин, дискриминация, 
конституция, език на омразата и др. в с. Арчар, гр. Белоградчик, гр. Брегово, гр. 
Димово, гр. Дунавци и гр. Видин. Единственият за региона „Център по 
медиация“ бе установен и функционира успешно през изминалата година. 

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 2015 г.: 
Брой възпитателни дела – 69; Брой деца от ромски произход – 26; Брой  

рецидиви  от ромски произход  - 4, от които 1 дете с 3 възпитателни дела и 3 
деца с 2 възпитателни дела.  
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В сравнение с 2014 година, когато броят на възпитателните дела е бил 84, 
се наблюдава намаление с 15 бр. 
 
 
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” се 
реализира в СОУ „ Христо Ботев”. В началото на учебната 2015 г. е изготвен 
план за провеждане на беседи с учениците от всички класове. Проведени са 
занятия на различни теми с участие на полицейски инспектори и инспектор 
детска педагогическа стая. 

4. 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 2015 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. 

3. През 2015 г. МКБППМН – Кула е разгледала 10 възпитателни дела, 7 от 
извършителите на противообществени прояви са малолетни и непълнолетни 
роми.  Преобладават кражбите и проявите на агресивно поведение и бягства 
от училище и дома, както и случаите на нарушаване на обществения ред. 
Необходими са специфични мерки относно превенцията на 
противообществени и противозаконни прояви, които да обхванат цялата 
общност, но с фокус върху подкрепата на ромските деца и техните семейства. 
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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 РУЖИНЦИ 

1. Всяка година в училищата от общината от представители на РУ 
„Полиция” - Белоградчик се изнасят беседи и провеждат дискусии за 
намаляване на агресията в училищата, кражбите и други противообществени 
прояви. 

2. Свободното време на учениците освен в читалищата се ангажира и със 
занимания със спорт. На територията на общината е сформиран общински 
футболен клуб Ружинци, в който са картотекирани над 80 деца, разпределени в 
различни възрастови групи. Всяка година през месец юли-август се провежда 
Общински футболен турнир „Ружинско лято”, в него вземат участие отбори от 
общината. 

3. Организират се състезания по тенис на маса, шах и волейбол. Отборът 
на училище СОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Дреновец по тенис на маса всяка година е 
участник и победител н областните и зонални първенства на ученическите 
игри.  

4. За развитие на спорта, физическата култура и възпитания на младите 
хора са изградени модерни спортни комплекси в селата Ружинци и Дреновец, с 
игрища за футбол, волейбол и баскетбол. 
 
 
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

1. Основната цел е превенция в училищните общности за създаване на 
среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните.    

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

В област Видин функционират общо 79 читалища, разпределени по 
общини са както следва: общ. Белоградчик – 6, общ. Бойница – 4, общ. Брегово 
– 9, общ. Видин – 25, общ. Грамада – 2, общ. Димово – 7, общ. Кула – 5, общ. 
Макреш – 4, общ. Ново село – 5, общ. Ружинци – 6 и общ. Чупрене – 6.  
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По предоставена информация от читалища се наблюдава увеличаване на 
броя представители на ромския етнос, включени в различните читалищни 
дейности, изразяващи се в: разнообразни форми на художествената 
самодейност подпомагащи развитието на творческия потенциал и за 
съхраняване на местните традиции; предоставяне на литература, културна и 
литературна периодика и други съвременни информационни източници, чрез 
което библиотеките отговорят на потребности на читателите; достъп до 
интернет; организиране на обучения.  

 По проект “Глобални библиотеки – България” са обхванати общо 28 
читалищни библиотеки в областта, които са свързани в глобалната мрежа и 
чиято стратегическа цел е предоставянето на лесен и равноправен достъп до 
информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно 
ползване на интернет в обществените библиотеки.  

В част от населените места се е наложила традицията за отбелязване на 
ромски празници като Васильовден, Международният празник на ромите – 8-
ми април. С реализираните културни мероприятия и различните публични 
инициативи и събития читалищата предоставят възможност за реален равен 
достъп на ромите в обществения културен живот. Народно читалище „Мито 
Марков – 1912” с. Макреш ежегодно организира Международен фолклорен 
събор на етносите „Пее ми се, играе ми се.”, а на сцената в общ. Белоградчик 
гостуват ромски състави от страната и чужбина, което допринася за 
популяризирането на ромския фолклор. Също така представители на ромската 
общност участват и в общите събрания на значителна част от читалищата, на 
места и в ръководните органи (Настоятелство и Проверителна комисия). 

 
 
� 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: 

 
През 2015г. Сдружението е организирало и участвало в редица творчески 

изяви (концерти, фестивали, спектакли), свързани с отбелязването на 
официални и традиционни празници и провеждането на събори. 
Мероприятията са се реализирали в гр. Видин (вкл. в кв. „Нов път”), както и в 
други  населени места в областта. 
 
 

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 Народно читалище „Развитие - 1893” функционират 6 групи, в 4 
от които са се включили лица/деца от ромски произход: Литературен клуб; 
Духов оркестър – възрастни; Естрадна група „Феникс”; Група „Орхидея”. 
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- 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”.  

- Към „Детския комплекс” функционират 11 групи, в 3 от които са се 
включили деца от ромски произход: „ „Етнография”; Школа „Народни танци”; 
„Приложни изкуства”. 

- Към Младежкия дом функционират следните групи по интереси и 
спортни клубове: 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.  

- Обхванати талантливи деца от етнически произход и 
подпомагането им в записване в училища по изкуства  – 1 бр. 

 
 
ОБЩИНА БОЙНИЦА 

1. Осигуряване на безплатен интернет достъп по Програма  „Глобални 
библиотеки“ в читалището в село Бойница. 

2. Лицата, които са в сходна на ромите ситуация,  вземат активно участие в 
дейността на народните читалища, като се включват в честванията на всички 
официални и традиционни празници от културния календар на Община 
Бойница.  

3. Децата и учениците взимат активно участие в културните и спортни 
изяви на училищата и детската градина.  

 
 
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 



 
- 58 - 

Годишен мониторингов доклад за 2015г.  
на Стратегията на област Видин за интегриране на ромите 2012-2020г. 

 

•  Концертно шоу „Мис Василица”; Ритуал „Кукерите”; Честване на 8 април 
– Международен ден на ромите; ХV-ти Национален етнофестивал Видин 2015; 
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 
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”. Проведени публични събития и срещи 
по всички дейности на  проекта и по четирите направления  на проекта. 

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“ 

 
 
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 10 деца,  4 от които са от ромски произход. В групата по 
художествено слово участват 6 деца, от които 5 са от ромски произход. В 
детския танцов състав „Хорце“ участват 21 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. 

2. В навечерието на пролетните празници под надслов - „Северозападът 
пее и танцува” се състоя концерт, който събра малки и големи изпълнители от 
Северозападна България. В програмата участваха деца от ОДЗ „Тодор 
Титоренков” и СОУ „Христо Ботев” общо - 35 деца от тях 28 са от ромски 
произход.  

На 12.06.2015г. в с.Чупрене се проведе десети турлашки фолклорен събор 
„Када кум прасе и ти вречу” в него участваха и 18 участници, от които 15 са от 
ромски произход. 
 
 
ОБЩИНА ДИМОВО 

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

Осъществяват се дейности за културната интеграция на представителите 
на ромската общност, чрез включването им в културния живот и инициативи 
на община Кула. Читалищата са тези културни средища, които съхраняват 
обичаите и традициите, издирват, изучават, опазват и развиват културно-
историческото наследство и фолклорното богатство на региона. Акцент в 
работата им е развитието на любителското художествено творчество и 
пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа на читалищата, 
особено в малките населени места, е и библиотечното дело. Вратите на 
читалищата и техните библиотеки в община Кула са отворени за всички 
граждани. Участието във формите на художествената самодейност е според 
желанието и потребностите на гражданите, независимо от техния етнос. Във 
всички форми и състави на НЧ „Просвета 1882“ – гр. Кула участват ромски 
деца, младежи и възрастни. 
 
 
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 в читалищата в с. Ружинци и 
с. Дреновец. 

2. В културния календар на читалищата в с. Ружинци и с. Дреновец през 
м. април се провежда празник по случай деня на ромите. 

3. Децата от уязвимите групи вземат активно участие в провежданите 
мероприятия на читалищата от общината. 
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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 2015 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. 


