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 Приложение №1 
 

ОТЧЕТ 

 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, 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  

(2012 г.-2014 г.) 

 

1. Приоритет „Образование” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Резултат 

Средства Източник Индикатори 

1. Повишаване на 

качеството на 

образование на 

децата и учениците 

от ромски 

произход. 

1.1. Подпомагане на 

деца, чийто майчин 

език не е български; 

 

1.1.1. Разработване и 

въвеждане на 

програма за 

овладяване на 

българския език; 

ЦДГ “Щастливо 

детство”, община 

Алфатар, 

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

Нова програма за овладяване 

на българския език. 

 

1 

1.1.2. Разработване и 

въвеждане в 

образователната 

практика на 

билингвални 

технологии  за 

овладяване на 

българския език; 

ЦДГ “Щастливо 

детство”, община 

Алфатар, 

2012-2014 В рамките на 

утвърдения 

държавен и 

общински 

бюджет 

ЦДГ 

“Щастливо 

детство”, 

Европейски 

програми; 

ЦОИДУЕМ 

ОП РЧР 

Брой образователни 

институции, въвели 

билингвални технологии. 

 

Не 

2. Приобщаване и 

приемане на 

родителите-роми 

към образователния 

процес и засилване 

на участието им в 

образователния 

2.1. Повишаване на 

ангажимента на 

родителите и 

засилване на 

тяхното 

сътрудничество; 

 

2.1.1. Ангажиране на 

родители на деца и 

ученици от ромски 

произход в училищни 

настоятелства, 

обществени съвети, 

мероприятия. 

ОУ “Христо 

Ботев”, НУ “Отец 

Паисий”,  ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

2012-2014 Не    са 

необходими 

- 

Брой родители, участващи в 

училищни настоятелства и 

обществени мероприятия. 
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процес. 2.1.2. Съвместни 

форми и дейности 

между родителите на 

ромските деца и 

останалите родители. 

ОУ “Христо 

Ботев”, НУ “Отец 

Паисий”, ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

2012-2014 Не    са 

необходими  

- 

Брой въведени и реализирани 

форми. 

 

Родителск

и срещи; 

участия в 

училищни 

и 

общински 

мероприя

тия  

2.1.4. Изготвяне на 

програма за работа с 

родители в детските 

градини и училищата. 

ОУ “Христо 

Ботев”, НУ “Отец 

Паисий”, ЦДГ 

„Щастливо 

детство” 

2012-2014 Не са 

необходими 

 

1) Изготвена програма.  

2) Брой образователни 

институции, въвели такъв тип 

програма. 

3 

3 

3. 

Усъвършенстване 

на образователните 

условия за 

качествено 

образование на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

образователна 

среда. 

Интеркултурна 

компетентност у 

директорите, 

учителите и 

другите 

педагогически 

специалисти. 

3.1. Формиране на 

интеркултурна 

компетентност на 

директори, учители 

и други 

педагогически 

специалисти. 

 

3.1.1. Квалификация 

на учители, директори 

и други педагогически 

специалисти за работа 

в мултикултурна 

среда. 

 

МОМН, 

Национален 

институт за 

обучение и 

квалификация в 

системата на 

образованието 

/НИОКСО/, 

ЦМЕДТ 

“Амалипе” 

община Алфатар,  

ОУ “Христо 

Ботев”, НУ “Отец 

Паисий”, ЦДГ 

„Щастливо 

детство 

2012-2014 В рамките на 

утвърдения 

републикански 

и делегиран 

бюджет; 

 

ОП РЧР, 

МОМН и 

други 

донорски 

програми и 

проекти; 

Брой обучени педагогически 

специалисти за работа в 

мултикултурна среда.  

 

12 

 

2. Приоритет „Здравеопазване” 
Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Резултат 

Средства Източник Индикатори 

1. Превантивни грижи за 

майчино и детско 

здравеопазване 

1.1. Ранна регистрация 

на бременните, 

наблюдение по време на 

бременността и 

своевременна 

хоспитализация на 

1.1.1.Активно 

съдействие от страна на 

медиаторите в усилията 

на личните лекари за 

обхващане на 

бременните до 

Лични лекари, 

здравни 

медиатори, 

НЗОК 

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

Обхванати 

бременни с преглед 

и консултация с 

гинеколог до 

четвъртия месец на 

бременността; 

23 
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родилките четвъртия месец на 

бременността с 

регистрация, 

консултации с лекар-

специалист по 

акушерство и 

гинекология и 

своевременно 

постъпване в лечебно 

заведение за болнична 

помощ 

1.1.2.Осъществяване на 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население. 

Предоставяне 

контрацептивни 

средства на желаещи 

лица, принадлежащи 

към групата на лица с 

ниски доходи. 

МЗ, РЗИ, 

специалисти по 

акушерство и 

гинекология, 

здравни 

медиатори, 

лични лекари; 

2012-2014 2000 лв.  Държавен 

бюджет 

Брой  проведени 

прегледи годишно с 

мобилните кабинети 

0 

1.2. Намаляване на 

бременностите в 

юношеската възраст и 

профилактика на 

вродени аномалии и 

наследствени 

заболявания 

1.2.1.Провеждане на 

беседи с подрастващи и 

млади хора и с техните 

родители за начините за 

предпазване от 

нежелана и ранна 

бременност, за 

опасностите, които крие 

ранната бременност за 

майката и бебето; за 

риска от раждане на 

деца с вродени 

аномалии и 

наследствени болести и 

начините за 

профилактиране 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

лични лекари 

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

Брой Проведени 

беседи годишно по 

посочените теми 

3 

2. Подобряване на здравната 

помощ за новородените и 

децата в предучилищна 

възраст 

2.1.Своевременно 

регистриране на 

новородените и децата 

при личен лекар 

2.1.1.Активизиране 

дейността на 

медиаторите за 

издирване на деца без 

личен лекар и 

Здравни 

медиатори, 

лични лекари, 

РЗИ 

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

Брой  записани деца 

при личен лекар в 

населените места, в 

които работят 

медиатори. 

Няма 

назначен 

мидиатор. 

Община 

Алфатар 
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разясняване пред 

родителите им 

важността за 

регистрирането им 

кандидатства,

но, няма 

отпусната 

бройка 

2.2.Повишаване на 

обхвата с имунизации 

по Националния 

имунизационен 

календар на 

новородените и децата 

до 7-годишна възраст 

2.2.1.Провеждане 

беседи и разговори с 

младите майки за 

значението на 

имунизациите и 

мотивирането им за 

редовното им 

прилагане, съгласно 

Националния 

имунизационен 

календар. 

 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

мобилни 

кабинети. 

 

2012-2014 Не са 

необходими 

 

- 

Брой проведени  

беседи -годишно по 

посочените теми. 

 

0 

2.4.Редовно провеждане 

на профилактичните 

прегледи за съответната 

възрастова група. 

2.4.1.Провеждане на 

профилактични 

прегледи на 

преобладаващо ромско 

население в отдалечени 

населени места. 

МЗ, РЗИ, лични 

лекари, здравни 

медиатори. 

 

2012-2014 2000 лв.  

 

Държавния

т бюджет 

Проведени 

прегледа. 

 

През 2014 г. в 

гр. Алфатар, 

с. Алеково и 

с. Бистра се 

проведе 

безплатно 

изследване на 

за сифилис. 

Национална 

антиспин 

кампания 

3.Подобряване достъпа до 

здравни услуги 

3.1.Доближаване на 

практиките за първична 

и специализирана 

помощ до населени 

места предимно с 

ромско население. 

3.3.1 Разширяване 

сътрудничеството на 

личните лекари със 

здравните медиатори  

Лични лекари, 

здравни 

медиатори 

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

Бр вкл. медиатори 0 

 

3. Приоритет „Жилищни условия” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Резултат 

Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване на 

жилищните условия, 

включително и на 

прилежащата техническа 

инфраструктура. 

1.1.Подобряване на 

жилищните условия 

в населени места с 

компактно ромско 

население.  

1.1.1. Оценка на нуждите от 

подобряване състоянието на 

ромските населени места по 

отношение на инженерната 

инфраструктура. 

Община 

Алфатар, 

МРРБ 

 

2012-2014 В рамките 

на 

общинския 

бюджет 

Общински 

бюджет, 

Проектно 

финансиран

е 

Фактически резултати 

от оценката на 

нуждите; 

Асфалтирани 

улици в с. 

Бистра, 

трошокаменн

и настилки в 
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  с. Алеково, с. 

Бистра, с. 

Васил 

Левски, с. 

Цар Асен и с. 

Чуковец 

1.1.2.Разработване на 

общински програми за 

подобряване на жилищните 

условия в населени места с 

компактно ромско 

население. 

 

Община 

Алфатар  

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

Нова общинска  

програма. 

0 

Няма 

разработена 

програма 

1.2.Проектиране и 

изграждане на 

техническа 

инфраструктура. 

 

 

1.2.1.Проектиране на 

техническа инфраструктура: 

водоснабдяване, 

канализация, улична мрежа, 

благоустрояване. 

Община 

Алфатар, 

МРРБ, 

ПРСР 

2012-2014 60000 лв. Държавен 

бюджет 

 

Брой проекти. 

 

1  

1.2.2.Изграждане на обекти 

от техническата 

инфраструктура. 

 

Община 

Алфатар, 

МРРБ, 

ПРСР 

2012-2014 В процес на 

обсъждане 

 

Държавен 

бюджет. 

1) брой обекти - 

технически 

параметри;  

2) брой ползватели. 

 

 

1.3.Изграждане на 

социално жилище. 

1.3.1. Изграждане на 

социално жилище. 

Община 

Алфатар, 

МРРБ, 

МТСП 

2012-2014 40 000 лв. 

 

Държавния 

бюджет 

чрез 

оперативни 

програми; в 

рамките на 

общинския 

бюджети.   

 

1) изградено социално 

жилище; 

2) брой ползватели. 

 

Не 

1.4.Реконструкция 

на обекти на 

образователна 

инфраструктура 

  

1.4.1.Реконструкция на 

обекти на  образователната 

инфраструктура. 

 

Община 

Алфатар, 

МРРБ, 

МОМН 

2012-2014 150000 лв. 

 

Държавния 

бюджет 

чрез 

оперативни 

програми;  

1)брой  

реконструирани 

обекти;  

2) брой ползватели. 

 

Ремонт на 

сградата на 

ЦДТ 

„Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар, 

група с. 

Бистра. 

Получено 

финансиране 

през 2014 г. 

за основен 

mailto:obshtina_alfatar@abv.bg


e-mail:  obshtina_alfatar@abv.bg;     www.alfatar.egov.bg 

6 

ремонт на 

същата 

сграда от 

МВКВП към 

МС в размер 

на 133 000 лв. 

 

 

4. Приоритет „Заетост и социално включване” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Време

ви 

период 

Финансиране Резултат 

Средства Източник Индикатори 

1. Осигуряване на достъп на 

ромите до пазара на труда и 

до различни инструменти и 

инициативи за самостоятелна 

заетост. Квалификация и 

преквалификация на 

безработни роми, както и на 

заети роми, в съответствие с 

професии, търсени на пазара 

на труда. 

 

1.1. Повишаване на 

пригодността за заетост 

и квалификацията на 

безработни роми.  

 

1.1.1. Организиране на 

обучителни курсове за 

безработни лица в 

рамките на годишните 

програми за обучение по 

Националния план за 

действие по заетостта 

(НПДЗ) и други планове. 

МТСП, АЗ, 

МОMН в 

сътрудничеств

о с община 

Алфатар. 

 

2012-

2014 

3000 лв.  Републикански 

бюджет, ОП РЧР, 

ЦМЕДТ 

“Амалипе” и други 

донорски програми 

и проекти. 

 

Брой лица 

завършили 

обучителни 

курсове. 

 

 

0 

1.2.Осигуряване на 

заетост на ромите, 

търсещи работа. 

  

1.2.1.Насърчаване на 

заетостта чрез програми и 

мерки по реда на Закона 

за насърчаване на 

заетостта в рамките на 

годишните програми за 

обучение по Националния 

план за действие по 

заетостта (НПДЗ) и други 

планове. 

МТСП, АЗ, 

областни 

администрации 

в 

сътрудничеств

о с община 

Алфатар и 

работодателите 

2012-

2014 

Не са 

необходими 

- 

Брой лица с 

осигурена 

заетост. 

Аварийни 
2013 – 17 

2014 – 13; 

Мерки за 

насърчаване 

на заетостта: 

за 2013: 
чл.36, 1 – 3; 

чл.36, а – 1; 

чл.52, 2 – 1 

за 2014: 

чл.36, 1 – 1; 

Подкрепа за 

заетост  

За 2013 – 8 

За 2014 – 4; 

СПОЗ  

2013 - 10 

2. Насърчаване на заетостта 

чрез провеждане на обучение 

на безработни лица за 

ключови компетентности. 

2.1.Повишаване 

възможностите за 

заетост сред младежи, 

лица над 50 г., 

2.1.1. Обучения по 

ключови компетентности, 

“Инициативност и 

предприемачество” или 

Държавно 

предприятие 

„Българо-

германски 

2012-

2014 

3000 лв. Националния план 

за действие по 

заетостта /НПДЗ/ 

Брой лица 

завършили 

курсове по 

ключови 

2 лица 

1 от с. 

Чуковец; 

1 от с. Бистра 
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 неактивни лица, 

безработни лица с ниско 

образование 

включително от ромски 

произход. 

 

„Обществени и 

граждански 

компетентности” към 

съответното 

професионално обучение. 

 

центрове за 

професионално 

обучение“ /ДП 

„БГЦПО“/, 

Агенция по 

заетостта.  

компетентно

сти 

3. Насърчаване на 

предприемачеството, 

стартиране и управление на 

собствен бизнес. 

 

3.1. Подкрепа за 

започване на собствен 

бизнес. 

 

3.1.1. Обучение по 

стартиране и управление 

на собствен бизнес. 

МТСП, АЗ, 

МИЕТ 

 

2012-

2014 

2000 лв. Републикански 

бюджет, ОП РЧР и 

ОП „Развитие на 

конкурентоспособ

ността на 

българската 

икономика” и 

други донорски 

програми и 

проекти. 

 

1) Брой лица 

завършили 

обучение по 

стартиране и  

управление 

на собствен 

бизнес:  

2) Процент 

от тях с 

подобрени  

умения за 

управление 

на собствен 

бизнес 

(включителн

о и 

разширяване 

на бизнеса). 

0 

4. Повишаване на 

ефективността на системата 

за социалното подпомагане 

чрез повишаване 

квалификацията на 

социалните работници за 

работа в мултиетническа 

среда. 

 

4.1. Повишаване на 

знанията и добиване на 

практически умения за 

работа в 

мултиетническа среда 

на социалните 

работници. 
 

4.1.1. Обучение на 

социални работници от 

дирекция “Социално 

подпомагане” гр. 

Алфатар, Кризисен 

център за деца претърпели 

насилие и жертви на 

трафик – гр. Алфатар, 

Дом за стари хора – гр. 

Алфатар за работа в 

мултиетническа среда. 

МТСП,  АСП, 

ДСП, община 

Алфатар 

2012-

2014 

3000 лв. Републикански 

бюджет 

1) Брой 

проведени 

обучения;  

2) Брой 

обучени 

социални 

работници. 
 

2 

 

 

5 

 

 

5. Приоритет „Върховенство на закона и не дискриминация” 
Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Резултат 

Средства Източник Индикатори 
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1. Подобряване на 

ефективността на работа на 

полицейски служители в 

мултиетническа среда при 

спазване на стандартите по 

правата на човека. 

1.1.Повишаване на 

квалификацията за ефективна 

дейност на полицейски 

служители в мултиетническа 

среда. 

1.1.1. Обучение на 

полицейските служители 

по правата на човека и 

проблемите на 

малцинствата в рамките на 

служебната учебна година 

по месторабота. 

МВР 

 

2012-2014 1000 лв. Републикан

ски 

бюджет. 

1)Брой 

проведени 

обучения.  

2) Брой на 

обучени 

служители в 

умения за 

работа в 

мултиетничес

ка среда. 

1 

2. Утвърждаване на 

толерантни междуетнически 

отношения чрез спортни 

мероприятия и Детска 

полицейска академия. 

 

2.1.Реализиране на програми 

и проекти насочени към 

утвърждаване на толерантни 

междуетнически отношения 

между младежите – роми и 

не-роми. 

 

2.1.1. Разработване на 

проекти, както и 

Организиране на проект 

“Искам да бъда” за 

провокиране чувство на 

симпатия към младите 

роми.  

Министерство на 

физическото 

възпитание и 

спорта /МФВС/ в 

сътрудничество 

с Институт 

„Отворено 

общество”, 

посолства на 

страни-членки 

на ЕС, община 

Алфатар, РУП 

Силистра, НПО 

 

2012-2014 В процес на 

планиране 

Републикан

ски бюджет 

и по проект. 

Брой на 

привлечените 

деца и 

младежи за 

участие в 

проекта за 

толерантност 

и 

междуетничес

ки отношения. 

Брой 

проведени 

мероприятия в 

рамките на 

кампанията. 

0 

 

6. Приоритет „Култура и медии” 

 
 Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Резултат 

Средства Източник Индикатори 

1. Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

ромската общност. 

1.1. Повишаване на 

възможностите за 

съхраняване на 

ромските традиции и 

култура, неформално 

образование и достъп до 

култура чрез 

читалищата. 

1.1.1.Институционално 

укрепване на 

читалищата като 

модерни центрове за 

развитие на местната 

общност, включително 

и ромската. 

 

МК, НЧ “Йордан 

Йовков”, НЧ 

“Светлина – 2005”, 

НЧ “Пробуда – 1910” 

и община Алфатар. 

2012-2014 Не са 

необходими 

- 

 

Брой подкрепени 

читалища по 

програми на 

Министерството на 

културата;  

 

1 – бр.  

НЧ 

„Ведрина 

– 1948 г.” 

гр. 

Алфатар 

2.2.Проучване, 

съхраняване и 

популяризиране на 

ромската култура и 

фолклор. 

2.2.1. Популяризиране 

на ромската култура 

чрез общия културен 

календар на 

Министерството на 

МК,община Алфатар  

НЧ “Йордан Йовков”, 

НЧ “Светлина – 

2005”, НЧ “Пробуда – 

1910” 

2012-2014 Не са 

необходими 
- 

 

Брой вписани 

културни събития, 

свързани с ромската 

култура, постъпили 

в Министерството 

0 
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 културата. на културата чрез 

културния календар 

на общините. 

 2.3.Подпомагане на 

млади ромски таланти. 

2.3.1.Подпомагане на 

талантливи деца от 

ромски произход или от 

социално бедни 

семейство. 

Община Алфатар, 

ЦДГ “Щастливо 

детство”, ОУ “Христо 

Ботев”, НУ “Отец 

Паисий”, НЧ “Йордан 

Йовков”, НЧ 

“Светлина – 2005”, 

НЧ “Пробуда – 1910”, 

МОМН и МК 

2012-2014 В процес на 

обсъждане 

Републикански 

бюджет и 

международни 

програми за 

култура; 

„Програма за 

мерки за закрила 

на деца с 

изявени дарби”  

и по други 

международни 

програми. 

Брой деца, 

получили стипендия 

по програмата на 

МК и подпомогнати 

по други програми. 

0 

 

 

 

Вносител: 

 

 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА 

Кмет на Община Алфатар 
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