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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Община Алфатар 

Община Алфатар се състои от седем населени места: общински център (гр. Алфатар), 3 

кметства (с. Алеково, с. Бистра и с. Чуковец) и 3 кметски наместничества (с. Цар Асен, с. Васил 

Левски и с. Кутловица). 

1.1 Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес, област Силистра община 

Алфатар към дата 15.12.2019г. 

 

Населено място Постоянен 

адрес 

Настоящ 

адрес 

Постоянен 

и настоящ 

адрес 

гр.Алфатар 1467 1480 1248 

с.Алеково 449 463 378 

с.Бистра 594 403 360 

с.Васил Левски 50 66 44 

с.Кутловица 36 79 32 

с.Цар Асен 53 95 42 

с.Чуковец 440 280 261 

Всичко за общината 3089 2866 2365 

 

1.2.Брой на населението по етнически групи:  

Етнически състав на населението в Община Алфатар към 15.12.2019г. 

Населено място Лица отговорили на 

доброволния въпрос за 

етническа 

принадлежност 

Етническа група 

Българска Турска Ромска Други 

Община Алфатар 3089 1818 774 487 10 

с.Алеково 449 293 0 150 6 

гр.Алфатар 1467 1389 53 21 4 

с.Бистра 594 2 280 312 0 

С.Васил Левски 50 50 0 0 0 

С.Кутловица 36 36 0 0 0 

С.Цар Асен 53 48 1 4 0 

С.Чуковец 440 0 440 0 0 

(по данни на АПОН при Община Алфатар) 

 

В община Алфатар, ромите са третата по големина етническа група. Ромското население е 

концентрирано в селата: Бистра и Алеково. 

Село Бистра е с най-висок положителен естествен прираст за последните години. 

На фона на застаряващото население като цяло, се очертават проблемите с ранните бракове и 

високата раждаемост на ромски деца, в семейства с недостатъчни възможности за отглеждане на 

дете и родителски практики, препятстващи социализирането на децата в по-късна възраст. 

Такива са: ниска или липсваща хигиенна култура; невладеенето и неупотребата на български 

език в младите ромски семейства; проблеми, придружени от безработица и изолираност. 
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Брой експерти работещи по етническите и интеграционните въпроси, 

здравни/образователни/трудови медиатори или други - 0,5 бр.- мл.експерт „Интеграция на 

малцинствата” 

 

2. Общински план за интегриране на ромите 

Общинският план за интегриране на ромите в Община Алфатар 2014-2020г. е приет от ОбС – 

Алфатар  с Протокол №52 от 30.01.2015г. и Решение №436. Същият определя и планира задачите 

и усилията на местната власт, НПО и общността към проблемите на етническите групи в 

общината.  

Планът за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014-2020г.) отчита ситуацията на 

тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка. Изпълнението 

му има за цел да повиши статуса на ромите до нивата на статуса на мнозинството на гражданите 

в община Алфатар и включването им във всички форми на обществения, икономическия, 

културния живот на община Алфатар. За целта се анализираха шест приоритета: образование, 

здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, върховенство на закона и 

недискриминация, култура и медии, от които се съставиха задачите, дейностите и отговорните 

институции по изпълнението на плана. 

С изпълнение на заложените приоритети, цели и мерки се цели повишаване статуса на ромите 

до нивата на статуса на гражданите в Община Алфатар и включването им във всички форми на 

обществения, икономическия и културния живот на общината, подобряване благосъстоянието 

им, активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност и съпричастност. 

ПРОБЛЕМИ: 

- постоянен отрицателен естествен прираст и намаляване общия брой на населението; 

- застаряване на населението; 

- висока степен на безработица сред етническите малцинства в община Алфатар; 

- ниски доходи на заетите в трудово правни отношения, поради липса на образование и 

квалификация; 

- липса на насърчаване социално-икономическата интеграция на етническите малцинства 

чрез мерки за обучение, заетост и предприемачество в общината.  

Общинския план за развитие на Община Алфатар 2014-2020г. е приет от Общински съвет 

Алфатар с Решение №277 от 27.12.2013г., протоколирано с Протокол №33/27.12.2013г., изменен 

и допълнен с Решение №121/25.08.2016г., Протокол № 012/25.08.2016г. на ОбС гр.Алфатар, в 

който е включен и Общинският план за интеграция на ромите. 
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II. МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Брой на децата от общината, подлежащи на записване в първи клас за учебната 

2019/2020 година (по данни на ЕСГРАОН) и брой на записаните в първи клас деца за 

учебната 2018/2019 г.– 24 деца  подлежащи на записване по постоянен адрес;7 извън страната с 

пресъставени актове за раждане в община Алфатар ; записани  19 ученика /с постоянен, настоящ 

и без адрес в общината/; 1 ученик от с. Бистра не посещава редовно учебни занятия и е в риск от 

отпадане.  

За периода 17.09.2019г. – 31.12.2019г. от Основно училище „Христо Ботев“  - град 

Алфатар движението на ученици е следното: 

1.Преместени 2-ма ученици. Един ученик в 2 – ри клас, преместен  в Германия  с 

удостоверение за преместване с изх. № 52/02.12.2019 година, който е  заминал с родителите си 

и една ученичка в 5 – ти клас,  преместена в Германия с удостоверение за преместване с изх. 

№  53/02.12. 2019 година, която е  заминала с родителите си. 

2. Придошли 5-ма ученици в ОУ „Христо Ботев” от други общини. 

Брой на учениците отпаднали от училище на територията на общината за учебната 

2019/2020 година. 

Трима ученици от  7 клас през учебната 2018/2019 година -  2 ученици/1 от с. Бистра и 1 

от с. Алеково /се наложи да полагат поправителни изпити, 3 ученички не продължават 

образованието си  след 7 клас – едната се омъжва, другата не се явява на поправителните изпити 

и е в 7 клас и  третата не продължава образованието си, понеже родителите не разрешават. 

Брой ученици, реинтегрирани в училище за учебната 2019/2020 г. – В началото на 

учебната 2019/2020 година всички подлежащи са обхванати. В риск от отпадане са  1 ученик от 1 

клас, 1 ученичка от 6 клас и  1 ученик от 3 клас (който миналата година беше реитегриран). 

Информация за деца и ученици, които са извън училище – извън училище са децата, 

които заедно с родителите си са извън територията на Република България, както и 

неподлежащите, навършили 16 годишна възраст сключили бракове и/или съжителстващи с други 

лица. 

Интеграцията на децата от ромски произход в ДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар е 

една от приоритетните дейности, поради което, в програмната система за децата, чийто семеен 

език не е български е увеличен хорариума на педагогическите ситуации по образователно 

направление „Български език и литература“. По време на ситуациите, както и при 

индивидуалната и групова работа се обръща внимание на:  

- правилно слушане; 

- създаване на първоначални езикови умения; 

- способност да разбират текст; 

- говорене; 

- дейностите да са достъпни и интересни, с постижими цели, без създаване на прекомерни 

предизвикателства и рискове за децата; 

- конкретните нужди на всяко дете, така че учителите да адаптират и адекватно да реагират 

към многообразието на детските изисквания; 

- на социалния и културния контекст, в който децата живеят, така че педагогическите 

ситуации, да са максимално подходящи за децата и семействата им; 

Отчитането на интелектуалния растеж на децата се осъществява чрез създаване и 

поддържане на детско портфолио, отразяващо както началната диагностика на детето, така и 

готовността му за постъпване в училище.  

Екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

съгласно Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет извършиха проверки на място на 

децата, подлежащи на задължително предучилщно и училищно обучение за мотивиране на 
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родителите относно необходимостта от записване на децата в детска градина и от редовното им 

посещение.  

За учебната 2019/2020 г. няма незаписани, подлежащи на задължително обучение деца на 

5 и 6 годишна възраст. 

Проведените общностни културни дейности в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар с 

интеграционен характер, се оказват много добра форма за интеркултурно образование и ще се 

запазят и през следващите години. Учениците имат възможност да формират умения и да 

изразяват своите постижения пред публика и по този начин също излизат от изолация, формират 

се умения за толерантност, уважение, приятелство, проявяват се положителни емоции, всички се 

чувстват еднакво полезни. Дейностите в училището дават възможност на всеки участник за 

лична и творческа изява. 

 Учениците от с. Бистра и с. Алеково, заедно с учениците от гр. Алфатар / и кв. Попово/ и 

с. Чуковец с голямо желание участваха в програмата за посрещане на гостите от чужбина в 

училище.  

Проведените дейности водят до прилагане на придобития от младите хора опит както в 

училище, така и извън него. Чрез тях се осигури поле за изява на учениците, техните творчески 

заложби и потенциал. Научи ги да се организират, осмислят и пълноценно да оползотворяват 

свободното си време, придобиха реални възможности за социализация. Реализираните дейности 

допринесоха и за личностното израстване на учениците. Чрез изпълнение на дейностите се 

реализираха поставените цели, свързани основно с развитие на капацитета на учителите за 

подобряване на учебния и възпитателния процес в мултикултурна среда; осигуряване на равен 

старт на децата от етническите малцинства при постъпване в първи клас; подобряване на 

учебния и възпитателния процес чрез развитие на базовата и функционална грамотност на 

учениците от етническите малцинства.  

През учебната 2018/2019 г. функционираха 6 клуба по проект „Подкрепа за успех“. 

Участниците в тях бяха определени чрез анкетно проучване и желанията на децата без да се има 

предвид техния етнос. В занятията за дейности по интереси в ГЦОУД под ръководството на г – 

жа Елисавета Колева се сформира и работи и група за народни танци „Магията на танца“. По 

проект „Успех“ през учебната 2018/2019 година беше сформиран и функционира и клуб 

„Християнски ценности“  Група ученици от училището участва в областен конкурс „Единни в 

многообразието“ и се класира на първо място във възрастовата група 5 – 7 клас; трето място в 

областен конкурс „Празници на етносите“; двата отбора по лека атлетика /момчета, момичета/ се 

класираха съответно на първо и второ място в областния кръг на ученическите спортни игри и 

момчетата заеха второ място в зоналния кръг; второ място зае отбора в Областното ученическо 

състезание по „Защита от бедствия, аварии и катастрофи“; за трета поредна година училището 

участва с 2 отбора в областно състезание по презентационни и комуникационни умения в 

областно състезание по английски език  и се представят много добре. В съставите на  всички 

отбори участваха деца от различни етноси. При организирането и провеждането на 

Националната седмица на четенетосе включиха учениците от всички етноси.  

 По Национална програма „ С грижа за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на 

допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване 

на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ се проведе допълнително 

обучение с целева група  ученици от 3 клас под ръководството на г-жа Валентина Симеонова. 

 Проведен беше и открит урок с целева група ученици /в състава на групата бяха 

включени деца от всички етноси от 4 до 7 клас/ на тема: „Институционални знания и култура“. 

Урокът се организира и проведе с представители на Български институт за правни инициативи, 

на който се и  обсъдиха филмите.  

Една част от родителите остават безразлични към дейностите, независимо, от това че 

винаги им е осигурен транспорт.При реализирането на последните дейности се забеляза макар и 

малка, но положителна промяна към засилване на интереса им към организираните мероприятия. 

Децата са доволни, през по голямата част от времето се забавляват, тяхната активност и 

желанието им да се включват в организиране и реализиране на дейности.   
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1.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване 

качеството на 

образование в 

детските градини 

и училища  

1.1.Повишаване 

ефективността 

на училищната 

мрежа – 

обхващане и 

задържане в 

детските и 

учебни 

заведения на 

всички деца от 

етнически 

произход, 

подлежащи на 

задължително 

обучение 

1.1.1. Ремонт, подобряване 

и техническо оборудване 

на МТБ в детските и 

учебни заведения  

Община, 

детски и 

учебни 

заведения 

2019 г. 5400.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

150.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

400.00лв. 

399.00лв. 

 

 

 

 

 

 

7000 лв. 

 

 

 

 

ДБ-Проект 

ВG05M2OPOO1-

3.005-0004 „Активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“ 
ДБ -ПМС 129/2000г. 

за подпомагане на 

физ.възпитание и 

спорта в ДГ. 

 

 

 

Дарение 

Дарение 

 

 

 

 

 

 

Дарение от Юлия 

Узунска 

 

 

 

ДГ „Щастливо 

детство, гр. 

Алфатар 

Брой сгради: 2 

1.Сграда на ДГ 

„Щастливо детство” 

гр. Алфатар 

2.Сграда на ДГ 

„Щастливо детство”  

група с. Бистра 

 

 

ДГ“Щастливо 

детство“ Алфатар  

Пералня 

Печка 

 

 

 

 

ОУ „Христо 

Ботев”, гр. 

Алфатар –ремонт на 

класната стая , 

закупена 

интерактивна дъска 

и др.- на 4 клас. 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

26 000,00 лв. 

 

 

3 564,68 лв. 

 

 

 

9 950 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

924 лв. 

 

Бюджет на учебното 

завадение 

 

Дарения от туристи 

посетили ОУ 

„Христо Ботев” 

 

Национална 

програма 

„Осигуряване на 

съвременна 

образователна 

среда“, модул  

„Подкрепа на 

целодневното 

обучение в 5 – 7 

клас“ 

 

Модул 

„Подобряване на 

условията за 

експериментална 

работа по природни 

науки“ 

 

 

 

Национална 

програма „С грижа 

Закупени 15 

климатика 

 

 

 

 

 

Зала за дейности по 

интереси за ГЦОУД 

5 – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупуване на 

материали за 

експерименти и 

дидактически 

материали 

 

 

 

 

Закупуване на 

материали за 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

за всеки ученик“ 

Модул 1 

„Осигуряване на 

допълнително 

обучение на 

учениците от 

началния етап на 

основното 

образование за 

повишаване на 

нивото на 

постиженията им по 

общообразователна 

подготовка“ 

 

Национална 

програма“Осигурява

не на съвременна 

образователна 

среда“ 

Модул „Осигуряване 

на ученически 

шкафчета“ 

 

обучението и 

възнаграждение на 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупени 60 

шкафчета 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Работа с ромски 

семейства за повишаване 

на мотивацията за 

записване на децата, както 

и редовната посещаемост в 

Детски и 

учебни 

заведения, 

община 

2019 г. Не са из-

разходвани 

средства 

 Брой достигнати 

семейства  

ДГ „Щастливо 

детство”, гр. 
Алфатар 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

детски градини   - 4 мотивирани  във 

връзка с редовната 

посещаемост на 

децата в ДГ. 

 

2.Повишаване на 

обхвата в основна 

степен на 

образование 

2.1.Намаляване 

до минимум на 

отпадналите 

ученици в 

основна степен 

на образование  

2.1.1. Общностни 

кампании и работа в 

общността за формиране 

на подкрепяща среда и 

превръщане на 

образованието в устойчива 

ценност. 

УН, НПО 2019 г.   Брой семейства, 

включени в дейности 

за превенция на 

отпадането 

-В ДГ „Щастливо 

детство”, гр. 

Алфатар няма 

отпаднали деца. 

 

ОУ „Христо Ботев“, 

гр. Алфатар  - 3 

семейства; 

2.1.2. Реализиране на 

целенасочени 

дейности/проекти за 

намаляване на отпадането 

на ромските деца  

ОУ „Христо 

Ботев” 

2019г.   5 проекта 

2.1.3. Изработване на 

годишни училищни 

програми за превенция на 

отпадането във всички 

училища 

Всички 

училища 

2019 г.   Брой деца, включени 

в дейности за 

превенция на 

отпадането  

ОУ „Христо Ботев“ – 

11 ученика 

2.1.4. Обучение на учители Училища, 2019 г.   Брой обучени 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

за превенция на 

отпадането на деца от 

училище: веднъж годишно 

РИО, НПО учители 

ОУ „Христо Ботев“, 

гр. Алфатар -1 

учители 

 

2.1.5. Въвеждане на 

интеркултурно 

образование: чрез СИП, 

ИКД, както и в предметите 

от ЗП 

ОУ „Христо 

Ботев” 

2019 г.   Брой деца, включени 

във форми на 

интеркултурно 

образование-88 

2.1.6. Формиране на 

родителски 

клубове/училищни 

настоятелства с активното 

участие на ромски 

родители  

Всички 

училища 

2019 г.   Брой родители, 

включени в дейности 

за превенция на 

отпадането 

ДГ „Щастливо 

детство”, гр. 

Алфатар 

-ромски родители в 

обществени съвети-1 

3. Обучение в дух 

на толерантност 

3.1. Въвеждане 

на разнообразни 

форми на 

интеркултурно 

образование 

3.1.1. Въвеждане на 

извънкласни дейности, 

свързани с културата, 

занаятите и обичаите на 

различните етноси 

Училища, 

Община 

2019 г.   Брой деца, включени 

в дейности за 

въвеждане на 

интеркултурно 

образование 

ОУ „Христо Ботев“-

88 в 12 клубни 

форми 

Открит урок с целева 

група ученици /в 

3.1.2. Подкрепа за участие 

на ученици от общината в 

етнофестивали в цялата 

страна 

Община, 

училища 

2019 г.   
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

състава на групата 

бяха включени деца 

от всички етноси от 

4 до 7 клас/ на тема: 

„Институционални 

знания и култура“- 

23 ученици, 5 

учители и 5 

представители на 

БИПИ; 16 родители 

 

4. Увеличаване 

на процента на 

роми със средно 

и висше 

образование 

4.1.Подсигурява

не на равен 

достъп до 

качествено 

средно 

образование за 

младежите / 

девойките от 

ромски произход 

/ етническите 

малцинства 

4.1.1. Мотивационни 

кампании с ромски 

младежи и семейства за 

повишаване на 

мотивацията за записване 

в средни училища: 

делегиране на дейности на 

ЦРО 

Гимназии,  2019 г.   Брой десегрегирани 

ученици, 

интегрирани в 

етнически смесени 

училища 

4.2. Подкрепа за 

обучение на 

ромски младежи 

и девойки във 

висши училища  

4.2.1. Провеждане на 

мотивационни кампании 

сред завършващите средно 

образование  

Училища, 

община 

 

2019 г.   Брой подкрепени 

студенти от уязвими 

групи 

4.2.2. Подсигуряване на 

стаж за студенти от 

ромски произход в 

Община 2019 г.   
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Време 

и 

период 

 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

общинските институции 

5. Прилагане на 

разнообразни 

форми за работа с 

възрастни 

отпаднали от 

училище 

5.1. Подобряване 

на различните 

модели на 

образование 

 

 

5.1.1. Включване на 

възрастни роми в 

програми за ограмотяване 

(проект „Нов шанс за 

успех“ и др.) 

 2019 г.   - 

6. Подобряване 

качеството на 

образованието и 

обучение в 

съответствие с 

потребностите на 

пазара на труда за 

изграждане на 

икономика, 

основана на 

знанието 

6.1. Укрепване 

на връзките 

между 

институциите за 

образование и 

обучение и 

бизнеса. 

6.1.1. Практики за ученици 

в реална работна среда 

 

6.1.2. Студентски практики 

в реална работна среда 

 

 2019 г.   - 

 

Резултати, изразени в количествени и качествени индикатори ДГ „Щастливо детство“ град Алфатар , село Бистра 

 

 

Дейност 

Показатели за изпълнение на дейността 
Показатели за резултати 

Коледно –новогодишно 

тържество 

Танци, песни, подаръци от Дядо Коледа, изработване 

на сурвакници и сурвакане в читалището и 

кметството 

Коледуване по домовете.  

Изработване на новогодишни картички от деца и 

учителки . 

Запазено културно наследство и традиции 

15 деца, учители 
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Пролетно развлечение по случай 

1 март  

Град Алфатар и село Бистра. 

Изработване на мартенички, уреждане на изложба 

Съхранени традиции и обичаи 

20 деца, 10 родители, 8  учители 

Поздравление към майките по 

случай 8 март  

Изработване подаръци за мама, излет до близката 

гора за пролетни цветя , тържество в с. Бистра и в 

град Алфатар 

 

22 деца, 20 майки 

 СГ – Алфатар : 

Четене на приказка „ Зайовата ръкавичка „   

Куклен театър – драматизация на „Под гъбата „ 

Четене на приказка – „Червената шапчица“ 

Музикални приказки -  „Омагьосаните песнички „ 

Гледане на приказката „ Трите прасенца“  

ПГ – Алфатар 

1. Изготване на информационен постер в групата; 

2. Анкета – „Кои са любимите приказки на 

вашето дете“ 

3. Драматизация на дядовата ръкавичка“ 

4. „ С баба приказки разказвам“ – празник на 

приказзката в ДГ 

5. Мамо прикака ми прочети – посещение на НЧ 

„Йордан Йовков „ 

6. Закриване на седмицата на четенето и отчет на 

резултатите. 

Сгрда с . Бистра 

1„Любими приказни герои“- импровизира движения и 

реплики на любим герой 

2. С мама приказка разказвам – разказване на 

приказки с помощтта на родители в ДГ 

3. В библиотеката- - посещение на  НЧ 

„Светлина“ 

4. Любима приказка – гостуване на читалищния 

секретар ДГ и четена на приказки  

5. Изложба от любими илюстрации от детски 

приказки. 

25 деца, 20 родители, учители 

Алфатарски багри Участие във фолклорен фестивал с песните „Хорце“ и 

„Садила мома“, „Седнали са ми терзии“ 
30 деца , 8 учители 
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Спортен празник  Спортен празник със спортни и състезателни игри. 45 деца, децата от ДГ гр Алфатар и 

с.Бистра, 10 родители, учители 

Коледно –новогодишно 

тържество 

Танци, песни, подаръци от Дядо Коледа, изработване 

на сурвакници и сурвакане в читалището и 

кметството 

Коледуване по домовете.  

Изработване на новогодишни картички от деца и 

учителки . 

Запазено културно наследство и традиции 

15 деца, учители 

 

Резултати, изразени в количествени и качествени индикатори ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар 

 

 

Дейност 

Показатели за изпълнение на дейността 
Показатели за резултати 

Откриване на учебната година Стихове, песни, знаменосци и др. 
Мотивирани ученици, техните родители, 

общественици и учители 

Национална седмица на четенето - На гости  при децата от ДГ "Щастливо детство" . 

Драматизация на приказки; 
19 ученици и деца и 3 учители 

На гости при приятели от ДСХ "Щастливо старост"  

четене на български народни приказки– ученици от 6 и 7 

клас 
13 ученици и 4 учители 

Организиране на инициатива "Прочети ми приказка, 

мамо, а после аз на теб"  

 

25 ученици, 14 родители и 4 учители 

 

Маратон на четенето- "Светът съществува, за да се 

превърне в книга"  15 ученици; 7 общественици/Кмет, 

библиотекар; 8 учители 

"Четящо влакче" - организиране на верижно четене.                               
 

 участници – 19 ученици, 10 родители и 4 

учители 

Коледна сладкарница Изработване на сладки, торти и др. от родителите на 

четвърти клас и продаването им 

22 деца, 22 родители и 2 учители – 

организатори и всички останали ученици, 

учители и др. участват в закупуването на 
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тези сладкарски изделия 

„За тебе пея и танцувам , мамо!“ Подготовка на музикални програми за поздрав на 

майките, изработване на картички и др. подаръци 

Ученици, родители, учители 

„Довиждане училище, ваканция 

здравей“ 

Концерт за закриване на учебната година Ученици, родители, общественици, 

родители 

Празници на етносите  кратка драматизация на празници и обичаи - "Курбан 

Байрам", "Вардаварили", "Мартенички за всички", 

"Ханука" и др. след това беше изготвен постер за 

участие в регионален конкурс организиран от РУО-

Силистра 

 

7 ученици, 3 учители и 5 родители 

"Среща-говорилница" с родители 

в с. Бистра.  

Родителите подготвиха ястия и десерти за срещата ни, 

на която се коментираха местни и етнически обичаи, 

празници и кулинарни творения, както и планове на 

родителите за бъдещето на децата им. 

 

17 ученици, 15 родители и 5 учители 
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ПРИ ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

 

Цели 

  

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник 

1. Намаляване на 

неравнопоставеността 

в достъпа до здравни 

грижи  на уязвими 

семейства и деца в 

риск. 

1.1. Повишаване 

на обхвата на 

уязвимите 

малцинствени 

групи в системата 

за здравно 

осигуряване 

1.1.1.Мотивационни 

кампании за повишаване 

на нивата на здравно 

осигуряване в ромска 

общност 

РЗИ, БЧК 2019 г.  0  Брой 

достигнати 

лица – 0 

Няма 

повишаване 

през отчетния 

период 

1.2. Включване на 

представители на 

уязвимите 

малцинства в 

здравната система 

1.2.1. Назначаване на 

здравен медиатор 

РЗИ, Община 2019 г.  0  Брой здравни 

медиатори - 0 

1.3.Намаляване на 

бременностите   в 

юношеската 

възраст и 

профилактика на 

вродени аномалии 

и наследствени 

заболявания.  

1.2.1.Провеждане на 

беседи с подрастващите и 

младите хора и с техните 

родители за начините за 

предпазване от нежелана и 

ранна бременност, 

рисковете, които крие тя и 

риск от раждане на деца с 

вродени аномалии и 

наследствени болести и 

начини за профилактика.   

РЗИ, лични 

лекари,  

НЧ 

„Светлина – 

2005 г. 

Бистра” с. 

Бистра 

НЧ 

„Пробуда- 

1910 г.”, с. 

Алеково, 

БЧК 

2019г.  

0 

 Брой 

проведени 

беседи – 12 

Брой 

обхванати 

млади хора и 

техните 

семейства – 30 

 

1.3. Подобряване 

на 

информираността 

за здравословно 

1.3.1. Провеждане на 

беседи и разпространение 

на информационни 

материали на жени, 

РЗИ, лични 

лекари 

 

2019 г.  0  Брой 

проведени 

беседи за 

здравословно 
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хранене на 

новородените и 

малките деца. 

ангажирани с отглеждане 

на малките деца. 

хранене - 4 

Брой 

обхванати 

млади майки - 

9 

2. Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското население. 

2.1. Своевременно 

регистриране на 

новородените и 

децата при личен 

лекар. 

2.1.1. Издирване на деца 

без личен лекар и 

разясняване пред 

родителите им важността 

за регистрирането им. 

ОПЛ,  

Кметови и 

кметски 

наместници 

2019 г.  0  Брой 

новородени 

деца, 

регистрирани 

при личен 

лекар - 12 

2.2. Редовно 

провеждане на 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова група. 

2.2.1. Провеждане на 

профилактични прегледи 

от дентален лекар за деца 

от 3 до 7 годишна възраст 

РЗИ 

Община 

Лечебни 

заведения 

2019 г. 0  Брой 

проведени 

профилактичн

и прегледи - 1 

2.3. Превенция и 

контрол на ХИВ, 

туберкулоза и 

сексуално 

предавани 

инфекции сред 

уязвимите ромски 

общности. 

2.3.1. Работа в общността 

чрез услуги по 

консултиране и насочване 

за анонимно и безплатно 

изследване за ХИВ и 

сексуално предавани 

инфекции, работа на терен.  

РЗИ, 

Община, 

БЧК 

 

2018 г.  0  Брой млади 

хора от 

общността, 

обхванати от 

пакет услуги за 

превенция на 

ХИВ - 86 

3. Повишаване на 

здравните знания и 

информираност на 

ромското население. 

 

 

 

3.1. Обучение на 

лица от ромската 

общност за 

техните 

задължения и 

права като 

пациенти. 

3.1.1. Информиране на 

лица от ромската общност 

и уязвими групи за 

здравноосигурителните им 

права и задължения и 

права като пациенти. 

Лични 

лекари 

РЗИ 

Д”СП” 

2019 г.  0  Брой 

информирани 

лица - 280 

3.1.2. Създаване на 

извънкласни форми за 

здравно образование в 

учебните заведения - 

Всички 

учебни 

заведения, 

Община,  

2019 г.  0  Брой 

обхванати 

деца ДГ-71 
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 Информация за общия брой здравно осигурени лица – 2 134 

 Брой родилки под 18 годишна възраст за 2019 г. – 1. 

 

УСПЕХИ: 

- Достъпни здравни услуги; 

- Информирано население; 

 

ТРУДНОСТИ: 

- Временна заетост, оказваща влияния върху здравноосигурителния статус на населението;  

 

ПРИОРИТЕТ  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1. Подобряване на 

жилищните 

условия на 

социално слаби 

ромски и други 

уязвими 

семейства 

1.1. Създаване на 

благоприятна 

обществена среда 

за интервенции в 

сферата на 

жилищните 

условия 

1.1.1. Провеждане на 

кампании за 

преодоляване на 

предразсъдъците 

 

Община 2019 г.  0  Брой достигнати 

от кампанията 

Променени 

стереотипи-0 

клубове, спортни секции.  

 

НПО. брой 

обхванати 

ученици; 

брой 

сформирани 

извънкласни 

форми  

Мониторинг на 

здравните услуги. 

Осъществяване на 

общностен 

мониторинг. 

Провеждане на общностна 

анкета за оценка на 

здравните услуги в 

населени места с ромско 

население 

РЗИ 

 

2019 г.  0  Брой 

обхванати 

лица от 

проучването - 

0 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

2. Подобряване на 

техническа 

инфраструктура  

2.1. Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура в 

населените места. 

2.1.1. Ремонт на 

общински сгради за 

обществено обслужване 

и  зони за отдих 

Община 

Алфатар 

2019г.  11 617.00 лв. 

 

 

 

 

 

3649.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

5618.00лв. 

8902.00лв. 

 

 

 

 

 

4519.58лв. 

 

 

 

 

82.00лв. 

 

 

2070.01лв. 

 

5148.00лв. 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

 

ОБ 

ДБ 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

ОБ 

 

ДБ 

 

Ремонт на 

съществуваща 

материална база 

 в КИП, с.Цар 

Асен 

 

Изграждане на 

ограда в 

съществуваща 

материална база 

ЦНТСПЛПР 

гр.Алфатар 

 

Ремонт на 

гримьорни,фоае 

,музейна сбирка,  

НЧ „Йордан 

Йовков – 1894 г.” 
гр. Алфатар 

 

Подмяна на 

дограма здравна 

служба 

гр.Алфатар 

 

Ремонт на здравна 

служба  в с.Бистра 

 

 Изграждане на 

санитарен възел 

НЧ „Ведрина – 

1948 г.” гр. 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

 

 

3 600.00лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4589.22лв. 

 

 

 

 

 

4870.45лв. 

 

 

 

1230.00лв. 

 

 

 

3994.13 лв. 

180.00лв. 

 

 

 

 

 

 

Дарение от  

ЗК 

„Единство” 

 

 

 

 

 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

 

ОБ 

 

 

 

ОБ 

 

 

 

ОБ 

ОБ 

 

 

 

 

Алфатар –  

 

 

Изграждане на 

парна инсталация 

НЧ „Ведрина – 

1948 г.” гр. 

Алфатар –  

 

 

 

 

Боядисване и 

шпакловане в 

читалище 

Алеково 

 

 

Обзавеждане на 

КИП2 и КИП3 

 

 

Ремонт на 

апартамент в блок 

Тервел 

 

Озеленяване и 

капково 

напояване в 

централната 

градска част,  

КИП2 и  
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

 

 

 

12000.00лв. 

 

 

 

9 995.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

ОБ 

 

 

 

ПУДООС 

 

 

 

 

централната част  

на кв.Попово 

 

Облагородяване 

на парк 

гр.Алфатар 

 

„Привлекателна 

зона за отдих” 

гр.Алфатар  

 

УСПЕХИ: 

- Подобряване облика на населените места; 

- Промяна в самосъзнанието – отговорно отношение към опазване на общинското имущество; 

 

ТРУДНОСТИ: 

- Недостиг на финансови средства за подобряване на техническата инфраструктура чрез полагане на асфалтово покритие. 
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ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ” 

5.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

5.1.1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда  

- През 2019г. в Дирекция „Бюро по труда” гр.Дулово са проведени два обучителни курса по 

Ключова компетентност „Дигитална компетентност” с включени 24 лица, и един  за 

професионална квалификация „Парково строителство и озеленяване” с включени 3 лица , 

от  които 6 самоопределили се като роми. 

Осигурена възможност за заетост, в т.ч. чиракуване и стажуване след преминатите 

обучителни курсове - включени 26лица, от които 6 (шест) самоопределили се като роми; 

 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” гр.Дулово през 2019г. 223 безработни лица от 

Община Алфатар са регистрирани в дирекцията. 

На таблицата е показано разпределението на регистрираните безработни по степен на 

образование. 

 

Показатели Всичко 

По образование 

висше средно 

в т.ч. 

основно 

начално 

средно и по- 

проф. ниско 

1.Регистрирани безработни  

към 31.12.2019 г. 223 4 74 62 37 108 

от тях: роми 54 0 0 0 6 48 

 

Видно от показателите 24,21 % от общия брой регистрирани безработни лица 

принадлежат към ромския етнос. От тях 16,22 % е броят на регистрираните роми с основно 

образование и 44,44 % е броят на регистрираните роми с начално и по-ниско образование. Няма 

регистрирани роми със средно и висше образование. 

Включване на нискообразовани и неквалифицирани лица по схема,която комбинирана 

заетост през летните месеци, обучение за грамотност или квалификация през зимните месеци, 

последващо стажуване при работодател – общ брой, от тях роми – няма. 

 Следващата таблица предоставя информация за броя на включените през 2019г. роми в 

национални програми, мерки/ схеми за заетост и работодател. 

 

Работодател Програма/мярка/схема Брой наети роми 

Община Алфатар Схема „Обучения и заетост 

за младите хора”, схема 

„Обучения и заетост”, схема 

„Младежка заетост”, 

Регионална програма 

19 

- Брой организирани и проведени информационни дни на отворените врати за запознаване 

на ромите с възможностите за кандидастване по проекти за собствен бизнес – няма. 

- Брой, процент, дял на включените в заетост по програми и проекти за 2018г., които 

продължават заетостта си и през 2019г. – през 2018г. по мерки, програми и схеми по ОП 

„РЧР” са включени 30 лица, в т.ч. 12 роми, като от тях 30 (100%), в т.ч. 12 роми са 

продължили заетостта си през 2019г.; 

- Брой, процент, дял от включените в обучения през 2018г., лица, самоопределили се като 

роми, вследствие на което са включени в програми за заетост през 2018г. и продължават 

заетостта си през 2019г. - няма; 

- Общ брой безработни и безработни, самоопределили се като роми, регистрирани в бюрата 

по труда и за какъв период от време имат регистрация като трайно безработни – общият 

брой на регистрираните безработни е 223, като от тях като роми са се самоопределили 54 
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лица. Броят на продължително безработните лица е 86, от тях 22 роми, като 

продължителността на регистрация е както следва: 

До 1 година – 11; 

До 5 години – 5; 

До 10 години – 6; 

- Коефициент на регистрирана безработица за 2018г. и 2019г.(средномесечно): 

2018 г. – 21.4 % 

2019 г. – 19,9 % 

- Дял на продължително безработните лица (средномесечно). 

2018 г. – 46 % 

2019 г. – 37 % 
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ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ” 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

Финансиране 

Индикатори 
Средства Източник 

1. Подобряване на 

ефективността на 

работа на полицейски 

служители в 

мултиетническа среда  

1.1 Повишаване 

на 

квалификацията 

за ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда. 

1.1.1. Обучения на 

полицейските 

служители: веднъж 

годишно, двудневно 

обучение 

РУ 2019г. 0  Брой обучени 

полицейски 

служители - 3 

1.2. Назначаване 

на роми като 

полицейски 

служители 

1.2.1. Информационна и 

мотивационна кампания 

сред ромски младежи за 

информиране относно 

условията за 

кандидатстване в 

полицията 

РУ, НПО 2019г. 0  Брой ромски 

младежи, 

мотивирани да 

кандидатстват 

за работа в 

полицията - 0 

1.2.2. Подготвителни 

курсове за ромски 

младежи, желаещи да 

започнат работа в 

полицията: по български 

език, ФП и 

психологическа 

пригодност 

РУ, НПО 2019 г. 0  Брой обучени 

ромски 

младежи - 0 

2. Съвместни действия 

на полицията и ромката 

общност 

 

2.1. Съвместни 

действия на 

полиция и 

Община по 

превенция 

 

2.1.1. Превантивна 

дейност срещу ранните 

бракове и други 

патриархални навици 

РУ, ДСП, 

Община 

2019 г. 0  Проведени  

срещи - 10 

Брой разрешени 

случаи – няма 

регистрирани 

случаи 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

Финансиране 

Индикатори 
Средства Източник 

2.1.2.Превантивна 

дейност срещу 

разпространението на 

наркотиците в 

населените места със 

смесено население 

РУ, Община, 

МКБППМН 

2019 г. 0  Брой работни 

срещи – 10 

и лица, 

участвали в тях 

-2  

2.2. Съвместни 

действия на 

полиция и други 

институции по 

осъществяване на 

контрол над 

малолетни и 

непълнолетни с 

цел 

предотвратяване 

на 

противообществе

ни прояви. 

2.2.1. Провеждане на 

срещи и беседи в 

училищата и институции 

за деца за запознаване 

със ЗБППМН и НК 

малолетните и 

непълнолетните. 

Изнасяне на беседи по 

въпросите за агресията 

сред подрастващите, 

тютюнопушенето и 

употребата на алкохол, 

домашното насилие, 

общуването в Интернет и 

т.н. 

Община, 

училища, 

МКБППМН, 

РУ- ИДПС 

2019 г. 0  Брой проведени 

срещи – 13 

 брой изнесени 

беседи – 3 

и брой 

обхванати лица 

-118 

 

 

УСПЕХИ: 

- Няма малолетни и непълнолетни лица, извършили правонарушения. 

- Променено съзнание и нагласа за спазване на законите. 

 

ТРУДНОСТИ: 

- Неграмотността на ромското население, което води до трудна комуникация и разбиране на поставените за разрешаване проблеми; 
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ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА” 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1. Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинствените 

общности. 

 

1.1. Включване на 

мрежата от 

читалища, и 

местни клубове в 

усилията за 

развитие и 

опазване на 

културната 

идентичност на 

ромите другите 

етнически 

общности 

1.1.1. Създаване на 

клубове кръжоци по 

интереси в 

читалището за 

малцинственото 

население 

Читалищата в 

с.Алеково и  

с.Бистра 

2019 г.   Брой създадени 

клубове/кръжоци 

НЧ „Йордан 

Йовков – 1894 

г.” гр. Алфатар – 

Театрален 

състав-12 

участника 

Детски танцов 

състав -16 

участника 

Балетен състав -

11участника 

Женска вокална 

група – 23 

участника 

Мъжка вокална 

група -8 

участника 

Фолклорен 

ансабъл 

Алфатар – 

33участника 

Група по 

народни танци-

17 участника 

Клуб „Здраве” 

НЧ „Ведрина – 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1948 г.” гр. 

Алфатар –  

Клуб за 

автентичен 

фолклор 

„Преселка”-10 

участника 

Клуб на 

заврения зет -12 

участника 

Клуб за народни 

хора „Ведрина”- 
15 участника 

Коледарска 

група -13 

участника 

Кукерска група 

„Каракуши”-25 

участника 

Мъжка 

певческа група 

„Здраве”-5 

участника 

Лазарки – 11 

участника 

НЧ „Пробуда – 

1910 г.” с. 

Алеково –  

Кръжок „Млад 

приятел на 

книгата”-8 

участника 

Кръжок 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

„Изобразително 

изкуство”-8 

участника 

Клуб „От баба 

се научих”-8 

участици 

Кръжок 

„Художествено 

слово”-8 

участника 

ГСГП „Нежни 

чувства”-8 

участника 

ЖПЖ 

„Сладкопойна 

чучулига”- 12 

участника 

ГАТ 

„Алековска 

плетеница”-8 

участника 

Мъжка 

певческа група 

– 10 участника 

Клуб „Моят 

роден край”-16 

участника 

НЧ „Светлина – 

2005 г.” с. Бистра  

Детска група 

„Смехорана”-10 

момичета и 6 

момчета 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

Кръжок по 

изобразително 

изкуство – 15 

момиче и 5 

момчета 

Кръжок по 

кулинарство – 

10 момичета и 5 

момчета 

Кръжок по 

плетиво – 10 

деца 

„Етноритми”-17 

деца 

Кръжок  

опазване на 

местната кухня 

„Чернишки” – 8 

момичета 

Кръжок „ Знам 

и мога”-12 

момичета 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1.1.2.Организиране и 

провеждане на 

концерти, творчески 

срещи и прояви с 

изтъкнати творци от 

етносите. 

Всички 

читалища, 

учебни 

заведения 

 

2019 г.    Брой проведени 

мероприятия: 

НЧ „Йордан 

Йовков – 1894 

г.” гр. Алфатар – 

66; 

НЧ „Ведрина – 

1948 г.” гр. 

Алфатар – 7; 

НЧ „Пробуда – 

1910 г.” с. 

Алеково - 25 

НЧ „Светлина – 

2005 г.” с. Бистра 

– 37 

Брой на 

включени 

участници. 

НЧ „Йордан 

Йовков – 1894 

г.” гр. Алфатар – 

130 

НЧ „Ведрина – 

1948 г.” гр. 

Алфатар - 50 

НЧ „Пробуда – 

1910 г.” с. 

Алеково – 50 

НЧ „Светлина – 

2005 г.” с. Бистра 

- 60 

 

УСПЕХИ: 
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- Привличане на млади хора в клубовете и кръжоците – засилен интерес в подрастващите  

- Привличане на родителите и активно участие 

 

ТРУДНОСТИ: 

- Недостиг на финансови средства за повече участия в регионални и национални мероприятия; 

 

ПРИОРИТЕТ СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1. Преодоляване 

на антиромските 

стереотипи и 

създаване на 

подкрепяща 

обществена среда 

1.1. Повишаване на 

толерантността сред 

младите хора 

1.1.2. Провеждане на 

кампании за 

толерантност 

Учебни и 

детски 

заведения, 

Община, 

2019 г.    Брой участници 

в дейности за 

толерантност - 

130 

Променени 

нагласи - 130 

1.2. Ангажиране на 

професионалистите, 

работещи на терен с 

представители на 

малцинствата 

1.2.1. Обучения за 

ефективна работа в 

мултикултурна среда 

на учители, социални 

и здравни работници и 

други: по един цикъл 

от обучения веднъж 

годишно 

РИО, РЗИ, 

ДСП 

2019 г.    Брой обучени – 

24 учители 

 

2. Създаване на 

подходяща рамка 

за изпълнение, 

наблюдение и 

оценка на 

изпълнението 

3.1. Включване на 

всички 

заинтересовани 

страни 

3.1.1. Формиране на 

Обществен съвет за 

изпълнение на 

Общинския план за 

интегриране на ромите 

Общински 

съвет, Община, 

НПО, 

институции, 

местни 

общности 

2019 г.  0  Участие на 

заинтересованите 

страни – всички 

отговорни 

институции 

3.1.2. Създаване на 

комисия за 

наблюдение и оценка 

на изпълнението на 

Общински 

съвет, Община 

2016 г.  0  
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

ОПИР  

 

УСПЕХИ: 

- Провеждане на мероприятия в дух на толерантност, подкрепа и разбиране. 

ТРУДНОСТИ: 

- Намаляване на населението в детска и трудоспособна възраст. 

 

 

Мониторинговият доклад  на Община Алфатар за 2029г. за изпълнението на областната стратегия за интегриране на 

ромите (2012-2020г. ) е приет от Общински съвет – гр.Алфатар с Решение №037, вписано в Протокол №04 от 29.01.2020г. 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

    /ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА/ 
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