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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Настоящата Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на 

ромите в област Велико Търново (2021-2030), наричана по-нататък Стратегията, 

е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за 

социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Стратегията отчита 

научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на 

предходния програмен период (2012-2020). 

Задълбочаването на бедността и социалното изключване са основание за 

засилване на мерките за преодоляване на предизвикателствата, пред които са 

изправени все още редица граждани в уязвимо положение, включително и тези 

от ромската общност.   

В настоящия документ терминът „роми“ се използва като общ термин. Той 

включва групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не едни и 

същи културни и социални характеристики. Самоопределянето им също може да 

бъде различно.  

Не всички роми са обект на социално изключване, но всички те могат да 

станат обект на дискриминация и да бъдат лишени от права. Стратегията 

прилага общ и целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо 

положение от ромски произход и не изключва оказването на подкрепа и за лица 

в неравностойно положение от други етнически групи. 

Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските 

интеграционни и приобщаващи политики, като отчита и насоките, дадени в 

Съобщението на Европейската комисия до Европейския Парламент и Съвета от 

7 октомври 2020 „Съюз на равенството: Стратегическа рамка на Европейския 

съюз (ЕС) за ромите за равенство, включване и участие“, както и анексите към 

него „Насоки за планиране и прилагане на националните ромски стратегически 

рамки“ и „Портфолио от показатели“. Стратегията ще допринесе за 

изпълнението на Плана за действие на ЕС за борба с расизма (2021-2025) и 

Европейския стълб на социалните права (ЕССП).  

Направеният анализ на факторите, предизвикателствата, както и на 

възприетите подходи и мерки за тяхното адресиране за периода на изпълнение 

на НСРБИР до 2020 г. показва, че не е постигната амбицията да се сложи край на 

изключването на ромите, но същевременно отчита положителни резултати и 

първоначална промяна в тенденциите.  

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и 

маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективен и 

всеобхватен политически отговор. Стратегията потвърждава дългосрочния 

ангажимент на държавните органи за сътрудничество с всички заинтересовани 
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страни за справяне със съществуващите проблеми и предизвикателства пред 

ромите, за които има риск да се влошат от въздействието на пандемията от 

COVID-19. 

Стратегията съдържа визия, цели и приоритети за утвърждаване на 

интегриран подход при провеждане на политиките за приобщаване и участие на 

ромите; допринася за постигане на съответствие и взаимно допълване между 

секторните политики и стратегии, които спомагат за насърчаване 

равнопоставеността, приобщаването и участието. 

За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство 

и намаляване на различията между ромите и останалата част на населението, в 

Стратегията са заложени три хоризонтални цели в областта на равенството, 

приобщаването и участието и четири секторни цели в областта на 

образованието, здравеопазването, жилищните условия и заетостта. 

Стратегията се вписва в контекста на развитието на европейските 

политики в областта на интеграцията на ромската общност, като отчита 

насоките, дадени в директиви, препоръки, резолюции, съобщения, заключения 

и други документи на Европейския съюз.  

Основен принцип при разработването на Стратегията е партньорството и 

широките консултации с всички заинтересовани страни. Тяхното участие във 

всеки етап от процеса на подготовка на документа е в стремеж за  отразяване на 

реалните нужди и значими проблеми на общността, имащи пряко отношение 

към социално-икономическото развитие  на страната, както и обхващане на 

всички възможни решения. 

Настоящият документ се приема за период до 2030 г. включително. 

След 2030 година Стратегията ще може да бъде продължена, допълнена 

или изменена, в зависимост от постигнатите резултати, съществуващите 

политически, социални и икономически реалности и нови предизвикателства. 
 

 

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

Съобразно последното преброяване (2011 г.) населението на област 

Велико Търново е 258 494 души. 

Етническият състав е както следва:  

Като българи са се самоопределили 211 353 лица (81.76%), като турци 

15 709 лица (6.07%), като роми 3875 лица (1.49%), като други (руснаци, 

арменци, власи, македонци, гърци, украинци, евреи, румънци и др.) – 1145 лица 

(0.44%), не се самоопределят – 1910 лица (0.73%) и не отговорили – 24 502 лица 

(9.47%).   

Продължава тенденцията част от хората, които околното население 
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назовава като „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, 

румънци и др., което произтича от правото на преброяваното лице само да 

определи етническата си принадлежност или да не посочи такава. Посоченото 

важи и за област Велико Търново, като голяма част от населението, определяно 

от околните като „роми“, се самоопределя като турци, власи или българи (т.нар. 

групи миллет, рудари и др.). По мнение на експерти и неправителствени 

организации броят на ромите в Област Велико Търново е около 22 000 души, 

като една част от тях трайно са в чужбина по икономически причини. 

Много граждани от ромски произход страдат от крайна бедност, 

безработица, ниско ниво на образование, неадекватни жилищни условия, лошо 

здравеопазване и благосъстояние. Социалното изключване засилва 

предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация социално 

приемлива. В особено неравнопоставено положение остават категории от 

ромската общност като ромските жени, младежи, възрастни хора. Веднъж те 

биват дискриминирани като роми и втори път включително от членове на 

ромската общност. Ромските жени и младежи продължават да изостават спрямо 

ромските мъже и жените в общото население в ключови области като 

здравеопазване, образование и заетост. 

Идентифицираните по-долу проблеми и предизвикателства се отнасят 

както към групите, самоопределящи се като роми, така и към групите, които 

околното население определя като роми, но те предпочитат друго 

самоопределение. Поради това и дейностите за интеграция следва да бъдат 

насочени към всички, намиращи се в уязвимо положение, следвайки принципа 

„Експлицитна, но не изключваща насоченост“. 

 
 

 

Образование и обучение 

Основните проблеми в областта на образованието са: 

Ранното отпадане от училище: част от ромските деца напускат училище без 

да са завършили VII клас, а други (особено живеещите в селата) не продължават 

образование в гимназиална степен; 

 В училищата с преобладаващ брой ученици, за които българският език не е 

майчин, сериозен проблем е недоброто владеене на български език към момента 

на постъпване в първи клас. Много често те не посещават подготвителна група 

или подготвителен клас, не разбират смисловото значение на много думи, често 

използваните от тях изрази са смесица от български и майчин език. 

Овладяването в достатъчна степен на умения за правилно устно и писмено 

речево общуване на книжовен български език затруднява работата на учителите 

в начален етап и в голяма степен пречи на учениците при постъпване в 

прогимназиален или гимназиален етап на обучение, като ги превръща в 

потенциално отпаднали ученици. Причините за това са в семейството и близкото 
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обкръжение на тези деца, които говорят на майчиния си език. Последици от този 

процес са липсата на всякакъв родителски контрол, предоставяне на 

родителските права на роднини и дълго отсъствие на ученици от учебния процес. 

Неосъзната необходимост от образование, от страна на родителите: през 

последните години е налице постепенно преодоляване на този проблем и 

превръщане на образованието в ценност за повечето родители, което се дължи на 

засилената общностна работа от страна на Центровете за развитие на общността 

в Павликени, Велико Търново и Стражица, Златарица, Елена и Полски Тръмбеш 

и на цялостната дейност на Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“. Все още е сериозен проблемът (особено в селата) с учениците, които 

завършвайки основно образование не продължават в гимназиална степен. Една 

от причините за това са разходите за пътуване до градовете, които са непосилни 

за по-бедните семейства. Запазени патриархални обичаи като ранните бракове са 

друга причина, която възпрепятства образованието на ромските момичета в 

гимназиална степен.  

Важни предизвикателства, актуални за област Велико Търново са: 

Повишаване на качеството на образование в детските градини и училища, 

посещавани предимно от ромски деца и деца от уязвими групи. Въвеждане на 

интеркултурно образование и обучение в дух на толерантност и 

недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и 

развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход. 

Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и 

дефицити в обучението, и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция. 

Приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и 

засилване на участието им в училищния живот. Усъвършенстване на 

образователните условия за качествено образование чрез усвояването на 

българския книжовен език в процеса на предучилищното и училищното 

образование, за които той не е майчин, чрез квалификация на педагогическите 

специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, 

интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически 

специалисти. Трайна тенденция е намаляване броя на учениците в училище по 

демографски причини и намаляване броя на паралелките, което често води до 

сливане на класове. Това неминуемо налага намаляване на щата на учителите и 

невъзможност да се осигурят правоспособни учители по всички учебни предмети 

в тези класове, а това рефлектира върху качеството на обучението. Безпокойство 

буди и тенденцията за нарастване броя на учениците с поведенчески проблеми, 

поради нездрава семейна обстановка. Липсва възможността за работа с психолог 

или педагогически съветник с цел намаляване агресията и дискриминационните 

отношения в училище. Задълбочава се безразличието на родителите на децата с 

проблеми към обучението и възпитанието, липсва мотивация за учебен труд. 

Сезонната трудова миграция сред определени групи на територията на областта 

придобива масов характер, като последица от този процес е липсата на 
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родителски контрол. Част от децата пътуват в чужбина с родителите си, което 

води до тяхното отпадане от училище. На територията на областта активно 

участват образователни медиатори, които оказват подкрепа при извършване на 

дейности по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. При обявената 

епидемиологична обстановка поради COVID-19, ръководствата на училищата 

създават възможност да бъдат предоставени устройства и интернет за включване 

в обучение от разстояние в електронна среда когато е необходимо, но родителите 

не могат да подпомагат децата си, повреждат предоставените им устройства или 

не ги използват за предоставена им цел. 

  Деца подлежащи за предучилищна група и първи клас 
 За учебната 2020/2021 година родените през 2015 г. деца (6 годишните) 

средният % на обхващане е 80%, като с най-високи стойности е община Велико 

Търново (96%), следвана от община Лясковец (90%) и община Горна Оряховица 

(84%). Общините Велико Търново, Сухиндол, Лясковец, Златарица, Свищов 

започнаха прилагането на §17 от Наредбата за финансиране на институциите от 

ПУО от 2021 г. – въвеждане на задължително предучилищно образование  и на 

деца от 4 годишна възраст.  

Дейности за обхващане на 4, 5 и 6- годишните деца в детски градини и 

подготвителни групи към училището са свързани с прилагане програмни 

системи с елементи на иновации относно адаптация на децата от първа 

възрастова група в условията на детската градина и взаимодействие със 

семейната общност.  Повишаване на качеството на предучилищното образование 

с прилагане на компетентностен подход чрез моделите на ПП „Утринна 

приказка” от първа до четвърта възрастова група.  Методическа подкрепа и 

проследяване на екипната работа и дейностите, свързани с превенция на 

насилието и преодоляване на проблемното поведение на децата. Популяризиране 

на проведени инициативи, свързани и добри практики за преодоляване на 

проблемното поведение на децата.  Оказване на психологическа подкрепа 

съобразно индивидуалните потребности на всяко дете в риск. Методическа 

подкрепа и консултиране на  екипите за личностно развитие за осъществяването 

на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата. 

Осъществяване на работни срещи за споделяне на добри практики за съвместна 

работа, оказване на подкрепа, осъществяване на междупредметни връзки.  

Методическа подкрепа и консултиране на екипите за личностно развитие за 

осъществяването на обща подкрепа на ученици в риск и на ученици с изявени 

дарби. 

Прилагане на компетентностния подход в условията на игра при 

подготовката, организацията и провеждането на дневната организация в детската 

градина за качествена подготовка на децата за училище. 

Реинтегриране на отпадналите ученици  

Събиране на информация за идентифицираните като застрашени от отпадане 
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от образователната система ученици и предприемане на съвместни мерки с 

училищните екипи. 

Проследяване на децата/учениците, отпаднали/повторно отпаднали от 

образователната система. Координиране на дейности с училищните екипи за 

реинтегрирането им. Създаване на условия и среда за приобщаване  и мотивиране 

за учене. 

Организиране на регионален форум на тема „Съвместната работа на 

институциите по обхващане и включване на децата и учениците в образователната 

система – успехи, проблеми, предизвикателства“. 

Организиране на обучения за работа с инструмент за интегрирана оценка на 

потребностите на дете в риск. 

Мотивиране на учители и други специалисти за участие в Национална 

научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в 

областта на образователната интеграция и приобщаване – Велинград. 

 Работа с родители 

 Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на 

детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване 

на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

Съдействие за реализиране на съвместни изяви на деца и ученици от 

различни етнически общности за съхранение и развитие на общите и 

специфичните традиции и културна идентичност и с участие на родители; 

Участие в организирани изнесени родителски срещи за мотивиране 

продължаване на образованието след основно образование и втори гимназиален 

етап в общините от областта; 

Взаимодействие с деца и родители за повишаване на посещаемостта и 

образователни резултати на децата – чрез съвместни дейности с директори, 

общинска администрация и социално подпомагане. 

Организиране и провеждане на Месец на кариерното ориентиране „Мисля за 

моето бъдеще“ – популяризиране на професии, съдействие за провеждане на 

кампания за отворени врати в училищата с активното участие на родители. 

Извънкласни дейности 

Информиране за възможности за участие в изяви по интереси на децата и 

учениците по Националния календар за извънучилищните дейности и 

Националния спортен календар; 

Съдействие при организиране и провеждане на конкретни дейностите по 

изявите от Национален календар на извънучилищните дейности на МОН и от 

Национален спортен календар; 

Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Събиране 

и обобщаване на данни за участието на учениците от областта в определени 

дейности от Националния календар; 

Организиране и участие във форуми от типа на национална конференция 
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„Водим бъдещето за ръка“. 

Организиране и провеждане на кампания „Май – месец на образованието, 

културата и духовността“; 

Съдействие при организирането и провеждането на общински, областни и 

национални олимпиади, конкурси и състезания по календара на МОН. 

Организират се: 

- конкурс за рисунка или проект на тема „Моето професионално родословно 

дърво“. Целта на конкурса е да запознае най-малките ученици с различни 

професии. Най-добрите рисунки и проекти са подредени във виртуален албум и 

са публикувани на сайта на РУО. 

- в училищата ученици, с помощта на техните учители, правят „Интервю с 

професионалисти“ – видеоматериал с избрана личност. Идеята е учениците да 

научат за неговата професия – предварително да съберат информация за своя 

събеседник, да подберат самостоятелно подходящи въпроси, да изберат стил на 

говорене, да дообогатят своите знания за професията. 

- училищата публикуват в социалната мрежа „Фейсбук“ своите резултати, 

постижения, награди.  

 Ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни 

В училищата от област Велико Търново се осъществява самостоятелна форма 

на обучение за лица прекъснали обучението си, като част от тези лица са 

родители на деца и ученици от уязвими групи.  

Информират се директори на училища за стартиране на проект „Нов шанс за 

успех“ и се популяризира възможността за обучение на възрастни. Основната 

цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да 

бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до 

общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно 

им участие на пазара на труда. Училищата дават възможност за валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално 

обучение или самостоятелно учене.  

Достъпът на образование според конституцията е равен за всички и всеки 

който желае да се обучава или продължи образованието си няма пречка това да 

го направи. 

  Обучение на учители и директори в мултикултурна среда 

  Регионалното управление на образованието – Велико Търново: 

- организира и контролира обучения на педагогически специалисти в 

училища и детски градини за усъвършенстване на професионалните им умения. 

Всяко училище разработва план за квалификация въз основа на необходимостта 

и спецификата на училището. 

- Организира се междуинституционална квалификация за обмен на добри 

практики, взаимно учене, споделяне и насърчаване на иновации, съгласно чл. 8, 

ал. 1 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и 

училищното образование от 17.VIII.2020 г.  
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- Актуализиране на екипа от учители по учебни предмети в MS Teams и 

поддържане на база от учебни ресурси. 

- Работни срещи с директори на детски градини и училища по актуални и 

текущи организационни въпроси; 

- Съвместни дейности с ЦМЕДТ „Амалипе” и др. организации; 

- Подпомагане на образователните институции при изготвяне на мерки за 

работа в условията на COVID – 19. 

Наличие на сегрегирани училища 

Идентифицирани най-маргинализирани общности сред етническите 

малцинства на базата на териториални критерии (картографиране) и специфични 

проблеми по основните направления на политиката за интеграция 

(здравеопазване, образование, заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни 

условия, равни възможности и недискриминация и др.). В малка част от 

населените места от областта има общности в ромски махали, но учениците се 

приобщават към най-близкото училище. 

Училищата имат възможност да се включват в национални програми и 

проекти за предоставяне на съвременни условия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците. 

 Иновативни модели и практики 

 Образователните институции работят по НП „Иновации в действие“. РУО – 

Велико Търново – информира и организационно-координира дейностите по НП. 

Съдейства при организиране и провеждане на: 

- Национално изложение „Младежко и техническо творчество“ – Горна 

Оряховица; 

- Организира и провежда „Месец на иновациите“ – обмен на добри практики 

между иновативни и неиновативни училища от областта; 

- Организира и провежда състезание по природни науки за учениците от V и 

VI клас на училищата от областта; 

- Насърчава и подкрепя учителите за споделяне и използване на ресурсите на 

Национална електронна библиотека на учителите https://e-learn.mon.bg, на 

съществуващи електронни ресурси – електронни учебници, мултимедийни 

уроци, образователни портали, образователни приложения и др., включително, 

създадени от ученици и учители; 

- Методически подпомага учители по учебни предмети и направления за 

пълноценно прилагане на компетентностния подход и проектно-базираното 

обучение в хода на учебната работа. 

Превенция на отпадане от училище 

 За всички ученици от I до VII клас, посещаващи училищата в област Велико 

Търново са осигурени безплатни учебници, а за учениците от I до IV клас и 

безплатни учебни помагала, без оглед на етническа принадлежност и социална 

среда. Извършват се редовни проверки за присъствието на учениците в учебните 

часове и се търси отговорност от тези родители, които не осигуряват 

https://e-learn.mon.bg/
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присъствието на децата си. Всяко училище на територията на областта има 

разработен Механизъм за идентифициране на учениците в риск. Провежда се 

индивидуално проучване и картотекиране на учениците в риск, изготвят се 

индивидуални планове за работа с учениците, провежда се индивидуална работа 

с рисковите ученици, с цел намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система. Оказва се допълнителна подкрепа по основните 

предмети и по тези, по които се затрудняват определени ученици. Предоставяне 

на услуги по кариерно ориентиране на учениците от ІV до ХІІ клас за 

мотивиране и насочване за продължаване на образованието. 

 Наличие и дейност на образователните медиатори 

 В 31 училища и в 5 детски градини от област Велико Търново работят 

медиатори, общо 36. Същите са назначени по проектите „Подкрепа за успех“ и 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование В СУ 

„Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш е назначен и помощник-учител. 

Медиаторите са посредници, които улеснява ефективната комуникация между 

семейството и училището, връзката между учителите и родителите на 

учениците. Следят за редовното присъствие на ученици, търсят причините, ако 

ученикът не посещава учебните часове. При обучение от разстояние в 

електронна среда предоставят на хартиени носители материали на учениците. 

Подпомагат работата на терен сред уязвимите малцинствени групи при 

обхващането и задържането на тези деца и ученици. 

Изграждане на образователни услуги в общността: 

В РУО – Велико Търново се анализират резултатите от входно и изходно 

ниво по математика и по български език и литература. В училища с ниски 

резултати на НВО и проблеми при осъществяване на ОРЕС се набелязват мерки 

за преодоляване на дефицитите; 

Оказва се методическа подкрепа на учители по БЕЛ чрез предоставяне на 

тестове за развитие на функционалната грамотност и езиковите компетентности 

на учениците от V –VII клас, чийто майчин език не е български.  

Привличане на родителите в инициативи и изяви на училищно ниво. 

Организиране и провеждане на кампания за популяризиране на четенето 

„Четем заедно“ в общините от областта. 

Организира и провеждане месец на кариерното ориентиране „Мисля за 

моето бъдеще“ за популяризиране на професии. Съдейства за провеждане на 

кампания за отворени врати в училищата. 

Предоставят се консултации за възможностите за продължаване на 

образованието на лица прекъснали обучението си или на завърнали се от чужда 

държава ученици. 

Завършване на деца и ученици от уязвимите групи на основно, средно 

и продължаване на висше образование. 

 Чрез реализиране на държавния-план прием се проследява записването на 

учениците в осми клас. Тези ученици, които са завършили седми клас и не са се 
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записали, РУО установена причините и подпомага родителите и ученици за 

избора да продължат обучението си. По-голямата част от завършилите основно 

образование заминават за чужбина при родители или близки. Наблюдава се, че 

учениците продължават обучението си в първи гимназиален етап и имат стремеж 

да завършат десети клас с цел възможност да кандидатстват за придобиване на 

свидетелство за управление на МПС. 

Нормативната уредба дава възможност ученици с хронични заболявания, с 

физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности от 

домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от 

семеен тип по тяхно искане се приемат по документи за профили, по 

специалности от професии, насочени от комисия към РУО.  

Безспорен е фактът, че учениците от уязвимите групи се насочват към 

придобиване на професионална квалификация. В област Велико Търново са 

разкрити две обединени училища в с. Джулюница и с. Майско, за да могат 

учениците да не пътуват, а в населеното място да продължат първи гимназиален 

етап.  

При планиране на държавния план-прием се изисква информация от 

училищата за завършилите средно образование: колко са започнали работа по 

придобитата квалификация или друга дейност, колко са продължил във ВУЗ, но 

не води статистика само за завършилите ученици от уязвимите групи. 

Равнопоставеност в достъпа до образователни услуги. 

Всички желаещи да получат образователна услуга от училищата на 

територията на областта имат тази възможност. 

За всички деца/ученици от I до VII клас в област Велико Търново е 

осигурена целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) без оглед на 

етническата им принадлежност. Тази организация включва редовните часове за 

усвояване на учебното съдържание според изискванията по ДОС, а след обед 

самоподготовка, физически натоварвания, игри и творчески дейности. 

Четиридесет от образователните институции от областта са в списъците на 

Република България за защитени и средищни училища и детски градини. 

Осигурена е също така възможност за равен достъп до професионално 

образование и обучение. 

При преминаването на учениците в обучение от разстояние в условията на 

пандемия, причинена от вируса COVID-19, училищата, РУО – Велико Търново и 

Министерството на образованието извършиха проучване за условията и 

възможностите за работа на учениците от разстояние. Проведоха се допитвания 

и консултиране с родителите. Предприеха се действия и се осигуриха условия 

във вид на интернет възможности и техника, за да са равнопоставени и 

учениците от уязвимите социални групи и спокойно да участват в 

образователния процес, включвайки се в електронната платформа Тeаms.  
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Здравеопазване 

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от 

възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към големите 

малцинствени общности в България, се наблюдава по-силно влияние на 

първичните (масово обедняване, висока безработица, влошена структура на 

доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на 

живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни 

състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за 

усложнения или други заболявания).  

На територията на област Велико Търново функционират здравни 

медиатори, които подпомагат дейността на общините по провеждане на 

политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите 

при и по повод на предоставяната медицинска помощ; съдействат и при 

провеждането на имунизационната кампания срещу COVID-19 сред лицата от 

ромската общност. 

Като проблеми се очертават липсата на достатъчно здравни медиатори, 

здравната неосигуреност на голяма част от ромското население, ранната 

бременност при малолетни и непълнолетни майки, липсата на информираност 

по теми, свързани със здравеопазването. 

Сред някои групи от ромското население се наблюдават следните 

тенденции по отношение на бременността: бременните жени се картотекират 

непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с 

това попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много 

ранни и се наблюдават бракове по съребрена линия. 

Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-

осигурителни права. Безработицата и липсата на постоянни средства води до 

голям брой здравно неосигурени лица и увеличаване на смъртните случаи. 

Особено характерно за малцинствените общности е ранното майчинство. 

В повечето от случаите децата не се припознават от биологичните си бащи. 

Рискът от изоставяне на тези деца е голям, а ранното майчинство може да бъде 

фактор за социалното изключване на майката. 

Преобладаващата част от общността е безработна, с ниско ниво на 

образование, няма мотивация и желание за повишаването му. Това в известна 

степен възпрепятства достъпа до личен лекар и оказва пряко влияние върху 

развитието на детето. 

Здравната неосигуреност, инфекциозните заболявания, ранната 

бременност и късна диагностика при АГ специалист, неефективно семейно 

планиране и предпазване от нежелана бременност, ниска здравна профилактика, 

липсата на превенция на рисковите фактори, свързани с начина на живот и 

факторите на околната среда създават предпоставки за социалната 

капсулираност на хората от този етнос и до практическо социално изключване 
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от обществения и социалния живот, и определено затруднява интеграционните 

процеси. 

Оскъдният обществен транспорт в някои райони на област Велико 

Търново засилва изолираността на някои групи от ромската общност. 

Основен акцент следва да се постави на нивото на здравна култура и 

здравен статус при населението от малцинствените групи. Липсата на 

превенция, навици и условия за добра хигиена, както и навременен достъп до 

здравни услуги за тази група население, са сред водещите причини за 

повишената заболеваемост при нея. Следва да се насочат усилия към дейности 

за повишаване на здравната култура на малцинствените групи и провеждане на 

задължителни имунизации. 

 

Жилищни условия 

Степента на урбанизация при отделните етноси е различна. По-голямата 

част от българския етнос на територията на област Велико Търново населява 

градовете. Ромското население е концентрирано предимно в селата. 

Част от ромските семейства живеят в собствени жилища, но голяма част 

от тях обитават наети жилищни имоти. 

В някои общини жилищният фонд е стар и амортизиран. 

Някои от групите поддържат нисък стандарт и живеят в крайно лоши 

битови и санитарно-хигиенни условия. Често в дадено жилище живеят различни 

възрастови поколения и няколко семейства обикновено с две, три или повече 

деца. 

В някои райони на област Велико Търново ромите живеят в жилищни 

групи – махали или така наречените „обособени ромски квартали“, където 

жилищните условия са крайно неприемливи. Обособените квартали 

продължават да бъдат една от основните пречки за цялостното приобщаване на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване 

на изключването им, до занижаване на възможностите за подобряване на 

образователния, социално-икономическия и здравния статус и до 

маргинализиране на значителна част от общността. 

Като основни проблеми се очертават обитаването на една жилищна 

постройка от много семейства, ниската култура на хигиенност, струпването на 

отпадъци по дворовете на къщите и образуването на нерегламентирани сметища.  

Изпълняват се дейности и проекти от страна на общините на територията 

на областта, които целят подобряване на социалната инфраструктура, но е 

налице необходимост от изграждане на общински жилища за социално слаби 

граждани, включително и такива от ромски произход. 

 

Заетост 
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Съгласно обобщени данни, предоставени от Дирекция „Регионална 

служба по заетостта“ – гр. Ловеч, към 31.07.2021 г. общият брой регистрирани 

безработни лица в област Велико Търново е 5014, като от тях: 

- жени – 2851; 

- с работническа професия – 1200; 

- специалисти – 1252; 

- без квалификация – 2562; 

- до 29 години включително – 520; 

- над 55 години – 1479; 

- самоопределили се като роми – 247 лица. 

В програми и мерки за заетост и обучение, проекти и обучение на 

възрастни в област Велико Търново са включени 500 безработни лица. От тях 

самоопределили се като роми са 11 безработни лица, 9 от които са включени в 

субсидирана заетост и 2 в обучение. 

В групови дейности са включени 90 роми. От тях: 

- В групови мероприятия по професионално ориентиране – 31 лица; 

- В групови дейности за мотивиране с цел постигане на активно поведение 

на пазара на труда – 4 търсещи работа лица; 

- В услугата „Ателие за търсена на работа“ са участвали 55 търсещи 

работа лица, самоопределили се като роми. 

В ДБТ работят ромски медиатори, които подпомагат цялостната дейност 

на ДБТ и съдействат за мотивиране и трудова реализация на регистрираните 

безработни лица, самоопределили се като роми.  

Спрямо 31.07.2020 г. в областта се отчита намаляване на броя на 

регистрираните роми в ДБТ, което се обяснява с ефективността на 

изпълняваните програми и мерки, както и с общото икономическо развитие на 

областта. 

Към 31.07.2021 г. равнището на безработица в област Велико Търново 

намалява до 4.6 %, при равнище на безработица за страната от 5.0%. Дългият 

престой извън работа е свързан със загуба на трудови умения и навици и 

намалява значително шансовете на лицата за включване в пазара на труда. 

Лицата без квалификация и специалност формират най-голямата група /51%/ в 

структурата на безработните, като 73% от лицата в тази група са с основно и по-

ниско образование. 

В резултат на икономическите промени ромите са в неизгодно положение 

на пазара на труда. Голяма част от тях са дълготрайно безработни, други не са 

регистрирани в Бюрата по труда и спадат към категорията на „обезкуражените“ 

и „неактивните“ лица. Много от ромите периодично или трайно мигрират в 

страните от Западна Европа с цел търсене на работа. 

Като проблем в приоритет „Заетост“ се очертава липсата на образование 

при лицата от ромски произход и ниското заплащане на труд поради липсата на 

квалификация и опит.  
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Върховенство на закона и антидискриминация 

Във всяка отделна ромска група има формални и неформални лидери. В 

структурните звена на ОДМВР – В. Търново е създадена организация за 

„използване“ на авторитета на тези лидери. С тях се провеждат периодични 

срещи и срещи по конкретен повод. Ромските общности са консервативни, 

изградени на патриархална основа. Домашното насилие над жените и децата от 

главата на семейството е прието като нещо нормално и информацията рядко 

напуска семейството. При получен сигнал за домашно насилие над жени или 

деца в семейна среда се предприемат мерки незабавно пострадалите да бъдат 

настанени в защитено жилище или насилникът да бъде изведен от жилището.  

Най-уязвими са децата в ромската общност. В ОДМВР е създадена 

организация за изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. Създадена е организация за 

превенция на криминални прояви и актове на дискриминация. 

Дейностите на институциите на територията на област Велико Търново с 

фокус върху интеграцията на ромската общност са насочени към гарантиране 

правата на гражданите от ромски произход, с акцент върху жените и децата, 

защита на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на 

нетолерантност и на „език на омразата”. Важен елемент за осъществяване на 

интеграционната политика е работата в посока преодоляване на негативните 

стереотипи. 

 

Култура и медии 

Всички етнически общности се включват активно в културния живот на 

територията на областта. Активни участници са деца и младежи от ромската 

общност. 

Дейностите на институциите, ангажирани с интеграцията на 

малцинствените общности на територията на област Велико Търново, са 

насочени към стимулиране участието на ромската общност в обществения 

културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и 

творчество, както и към 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.  

Като проблем би могло да се посочи трудното постигане на устойчивост в 

резултатите на културната интеграция.  
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АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ) И 

ВЪНШНИТЕ (ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗАПЛАХИ)  

ЗА СРЕДАТА ФАКТОРИ, КАКТО И ПРИЧИНИТЕ,  

ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩИ СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  И ЗАПЛАХИТЕ 

 

 

 

Силни страни 

 Налични стратегически 

документи и добре 

развита/усъвършенстваща се 

нормативна уредба на 

национално  ниво за 

изпълнението на отделните 

секторни политики; 

 Създадени дългосрочни 

партньорства с НПО; 

 Изградено добро 

взаимодействие между 

областните и общинските 

експерти по етническите и 

интеграционните въпроси. 

Възможности 

 Подобряване на процеса по 

координация и взаимодействие 

при  планирането, изпълнението 

и  мониторинга на 

изпълняваните политики; 

 Прилагане на иновативни и 

гъвкави подходи при  ефективно 

усвояване на средствата  от 

Европейските структурни 

фондове  за целите на 

реализираните политики; 

 Повишаване на квалификацията 

и уменията на работната сила; 

 Утвърждаване на принципите на 

Слаби страни 

 

 Недостатъчна кадрова 

и   финансова обезпеченост на 

политиките; 

 Високи нива на икономически 

неравенства; 

 Ниско ниво на цифрови умения на 

населението в т.ч. и ромската 

общност. 

 

 

 

 

Заплахи 

 Задълбочаване на социално-

икономическите неравенства; 

 Негативните демографски 

процеси; 

 Повишаване на дела на лицата в 

риск от бедност или социално 

изключване; 

 Недостатъчна 

ресурсна  обезпеченост за 

провеждане на политиките; 

 Манипулиране на 

обществени  нагласи и реакции 

срещу провежданите политики; 

 Висока уязвимост на младежи до 

29 години, които са 
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ІV. ВИЗИЯ 

V. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

VI. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ХОРИЗОНТАЛНИ  ЦЕЛИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

демократичната държава, с 

акцент върховенство на закона и 

антидискриминация, сред 

уязвимите общности и в 

отношението на обществото към 

тях;  

 Подобряване на 

взаимодействието с 

представители на гражданския 

сектор; 

 Навлизане на дигиталните 

технологии в почти всички 

професионални области, което 

създава нова работна среда, 

изискваща цифрови умения. 

неравнопоставена група на пазара 

на труда; 

 Непредвидими социални и 

икономически последици от 

пандемията от COVID-19. 

 

  

Постигане на равенство, приобщаване и участие на уязвими 

етнически групи и общности като ромите във всички обществени сфери 

за успешно и устойчиво развитие на българското общество. 

 
 

 

 

 

Създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и 

участие на ромите, чрез осигуряване на достъп до права, стоки и услуги, 

участие във всички сфери на обществения живот при спазване 

принципите на върховенство на закона и недискриминация.  

 
 

 

 

За постигане на напредък в рамките на периода 2021-2030 Стратегията 

залага на следните водещи принципи: 
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- Превантивност на мерките – предприемане на действия за отстраняване 

и намаляване на причините за риск от неравнопоставеност и социално 

изключване; 

- Ефикасност, кохерентност и ефективност – кохерентност между 

рамката на ЕС и други политики, инструменти за финансиране и правни 

инструменти на ЕС (Европа 2020, Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), антидискриминационно 

законодателство, разширяване). Реализиране на цели и мерки за 

постигане на напредък към целите за равенство, приобщаване и участие 

на ромите; 

- Допълняемост – допълване с други стратегически документи и 

национални програми 

- Партньорство – поставяне на общи цели, приемане на съгласувани 

подходи за работа, споделяне на информация и опит между всички 

заинтересовани страни; 

- Недопускане на дискриминация - пълноценно и активно участие на 

всички в обществения живот; 

- Включване на лица от маргинализираните групи в дейностите по 

промяна на условията и начина на живот с постепенно нарастване на 

тяхната ангажираност до пълно обхващане на всички жители в 

съответното населено място. 

- Иновативност в прилагане на нови подходи в политиките за равенство и 

приобщаване. 

Тези принципи са базата при формулирането, изпълнението, 

наблюдението и оценката на приобщаващи политики за ромите. Те 

насърчават провеждането на надграждащи, конструктивни, прагматични и 

недискриминационни политики, подхода на утвърдителните мерки, 

междукултурния подход, като не изключват прилагането им към други 

граждани в уязвимо положение. Вземат предвид потребностите и 

положението на ромските жени. 

Постигането на справедливост и приобщаване изисква повишено 

използване и по-добро насочване на ресурсите, както и участието и 

партньорството на ромските общности, всички правителствени нива, сектори 

и заинтересовани страни. 

 

Хоризонтални цели: 

 

Политиките за приобщаване на ромите представляват неразделна част от 

общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския 

народ. За тяхното постигане ще допринесат взаимно подсилващи се 

хоризонталните цели – равенство, приобщаване и участие: 
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1. Ефективно равенство: Борба за предотвратяване на прояви на 

антиромски нагласи и дискриминация срещу ромите като цяло; 

2. Социално-икономическо приобщаване: Намаляване на бедността и 

социалното изключване и премахване на социално-икономическите 

различия между ромите и останалата част от българското общество; 

3. Значително участие: Насърчаване на участието чрез овластяване, 

сътрудничество и доверие. 

 

Секторни цели: 

 

Четири секторни цели подчертават продължаващото значение на четирите 

области на политиката, заложени в Стратегията. По отношение на 

образованието, заетостта, здравеопазването, жилищните условия, както и 

основни услуги, както и трите хоризонтални цели (осигуряване на реална 

равнопоставеност, социално-икономическо приобщаване и участие на ромите) 

са от значение: 

• Повишаване на ефективния достъп до качествено приобщаващо 

образование;  

•   Повишаване на ефективния достъп до качествена и устойчива заетост;  

• Подобряване на здравния статус на ромите и увеличаване на 

ефективния достъп до качествени здравни и социални услуги; 

• Повишаване на ефективния достъп до адекватни десегрегирани 

жилища и основни услуги. 

 

Подходи: 

  

За приобщаващите политики е необходима комбинация от целенасочени 

и основни подходи. Стратегията следва подход, основан на разработване на 

общи политики (мейнстрийм) с прилагане на целеви мерки по сектори, особено 

на местно ниво. Целевият подход е предназначен да компенсира неравенствата. 

Дейностите по отделните приоритетни направления ще бъдат 

изпълнявани чрез взаимна допълняемост на следните подходи: 

 Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни 

форми на неравнопоставеност във всички обществени сектори; утвърждаване 

на позитивни обществени нагласи към ромската общност; 

 Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни 

практики в ромската общност, които нарушават правата на жените и децата; 

 Насърчаване на участието и партньорството на всички 

заинтересовани страни; 

 Интегриран подход за териториално развитие, при който на 

териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват 

ресурси по различни приоритети, основани на местните специфики и нужди и 
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VII. ПРИОРИТЕТИ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ангажираност на всички заинтересовани страни в посрещането на 

специфичните местни предизвикателства; 

 Диференциране на подходите, методите и средствата за 

осъществяване на политиките за приобщаване, съобразно особеностите на 

социалните и демографски подгрупи сред ромската общност. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на 

качествено и приобщаващо образование, за образователна интеграция на 

деца и ученици от уязвими групи, включително роми, и за утвърждаване 

на интеркултурното образование 

 

Специфични цели: 
1. Осъзнаване решаващата роля на образованието за социализиране, 

излизане от самоизолация и нисък социален статус. Чрез създаване на 

условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, за 

образователна интеграция, осъзнаване на решаващата роля на 

образованието за реализиране на пазара на труда от общностите. 

Осъществяване на дейностите по Механизъма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за 

които има риск: незаписани в задължителна предучилищна възраст (4, 5 и 

6-годишните); от отпадане от училище или са напуснали преждевременно 

образователната система. 

2. Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и на 

непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и за 

преодоляване на стереотипи и дискриминационни нагласи. Прилагане в 

ежедневната учителска практика на иновативни и практико-приложни 

практики за преодоляване на обучителните затруднения. Прилагане на 

конкретни подходи и методики за усвояване на български език от деца и 

ученици, чийто майчин език е различен от българския език. 

3. Формиране на подкрепяща образователна среда, чрез методите на 

приобщаващото образование за мотивиране на учениците в общо-

училищния живот. Създаване на условия за изява и творчески дейности. 
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Поощряване на ученическото самоуправление, междуучилищни дейности, 

партньорство. 

4. Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на 

техните отговорности за възпитанието, развитието, образованието и 

отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската 

градина/училището. Привличане на успели родители за съвместни 

дейности за приобщаване и осъзнаване ролята на образованието от 

маргинализираните среди. Излизане извън патриархалните и 

етнокултурни ценности и достигане до убеждението, че образованието е 

благо и всички деца, в т. ч. момичетата трябва да учат и да завършват 

основно и средно образование. 

5. Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните 

различия и ефективно междукултурно взаимодействие за преодоляване на 

негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и 

културна идентичност. Подкрепа на образователни практики, иновативни 

идеи и дейности, насочени към трайно приобщаване и образователна 

интеграция, включително за повишаване на дигиталните умения; 

6. Разширяване на възможностите за учене през целия живот. Включване в 

самостоятелна форма на обучение на лица, прекъснали образованието си, 

валидиране на знания, умения и компетентности, включване в проект по 

Оперативна програма „Нов шанс за успех“ - чрез ограмотяване и 

формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният 

достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и 

професионална подготовка и съответно до по-конкурентното им участие 

на пазара на труда. 

7. Насърчаване участието на общини, кметства, училища и детски градини с 

преобладаваща ромска общност в Националната кампания „За чиста 

околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда към Министерство на околната среда и водите за изграждане на 

обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната 

среда, повишаване на екологичната култура и загрижеността към мястото 

на живеене, както и за навлизане на съвременните тенденции в 

образователния и възпитателния процес на младите хора, посредством 

възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко 

включени и необходими за учебния и възпитателен процес в учебните 

заведения. 

8. Повишаване на екологичното съзнание на деца и ученици от ромската 

общност чрез участие в информационно-образователни инициативи за 

опазване на околната среда; 

9. Насърчаване на гражданската активност и включването на младите хора 

чрез организиране на информационни кампании, обучения и форуми по 
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2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

екологични теми; 

10. Подкрепа на изяви на учениците, включени в дейностите за развиване на 

специфични знания, умения и компетентности и дейности по интереси; 

11. Осигуряване на образователни комплекти и информационни материали за 

безвъзмездно ползване; 

12. Включване в обучения на екологична тематика и/или за представяне на 

образователни пакети и материали; 

13. Насърчаване взаимодействието с родителите в семейна среда чрез 

реализиране на екологични инициативи за деца и ученици за повишаване 

на тяхната информираност и екологично поведение. 

Необходимо условие за осъществяването на тези цели е и активното 

сътрудничество между детските градини и училищата с държавните и местните 

органи в социалната и здравната сфера, с образователните медиатори и местните 

общности. В изпълнение на този приоритет ще се реализират и дейности за 

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в 

уязвимо положение, с фокус върху ромите, посредством предоставянето на 

образователна и социална подкрепа. 

Регионално управление по образованието – Велико Търново е водеща 

отговорна институция за изпълнение на целите, заложени в Стратегията в 

приоритет „Образование“. 
 

 

 

 

Оперативна цел: Равнопоставеност в достъпа до качествено 

обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние 

на населението в обособените уязвими етнически общности, с 

концентрация на бедност. 

 

Специфични цели: 

 

1. Подпомагане на уязвими групи да получат ефективен достъп до 

здравни грижи и здравно обслужване; 

2. Преодоляване негативните тенденции за здравето на лицата в 

неравностойно положение, принадлежащи към етнически 

малцинства; 

3. Превенция на хроничните незаразни болести и социално 

значими болести; 

4. Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в 

предучилищна възраст; 

5. Намаляване на детската смъртност; 
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3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

6. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското 

население; 

7. Функциониране на мобилни кабинети за извършване на 

прегледи в населени места с компактно ромско население и 

наличие на здравни медиатори; 

8. Превенция на ранните бракове; 

9. Активна промоция на здравето. Повишаване на здравните 

знания и информираността на ромското население; 

10. Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по 

отношение провеждането на ваксинопрофилактиката и 

разширяване на обхвата на ваксинираните лица с оглед 

изпълнение на имунизационния календар, националните 

ваксинационни програми и поддържане на висок 

имунизационен обхват; 

11. Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в 

неравностойно положение, принадлежащи към етнически 

малцинства. 

12. Изграждане/реновиране на социалната инфраструктура за 

предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и услуги 

за развитие на деца и възрастни в общността. 

 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново е водеща отговорна 

институция за изпълнение на целите, заложени в Стратегията в приоритет 

„Здравеопазване“. 
 

 

 

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително 

и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за 

публични услуги. 

 

Специфични цели: 

1. Подобряване на жилищните условия в населени места с преобладаващо 

ромско население и друго живеещо при подобни условия  население; 

2. Осигуряване на социални общински жилища за най-маргинализираните 

и уязвими общности; 

3. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура; 

4. Осигуряване на жилищно настаняване съгласно действащите 

нормативни уредби; 

5. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на 
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4. ЗАЕТОСТ 

образованието, културата, здравеопазването и др. в квартали с 

концентрация на бедност, включително за предоставяне на интегрирани 

здравно-социални услуги и услуги за развитие на деца и възрастни в 

общността; 

6. Регулация на ромските махали. 

 

Десетте общини на територията на област Велико Търново са водещи при 

изпълнение на целите, заложени в Стратегията в приоритет „Жилищни 

условия“. 
 

 

 

 

 

Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване 

реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на 

заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното 

им социално приобщаване.  

 

Специфични цели: 

 

1. Задълбочаване на социалния и граждански диалог чрез развитие на 

партньорство между етническите общности, НПО и представители на 

бизнеса; 

2. Насърчаване на работодателите да създават работни места за групи в 

неравностойно положение на пазара на труда; 

3. 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; 

4. Повишаване участието на жени от уязвимите общности на пазара на 

труда, с фокус върху уязвимите възрастови групи 18 - 29 г. и 55+ г.; 

5. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго 

живеещо при подобни условия  население, включително и на заети в 

професии, традиционно характерни за етноса /дърводобив, билкарство, 

цветарство, строителство и ремонт на покриви и пътища/; 

6. Насърчаване на дуалното обучение, стажуването и чиракуването, както и 

на валидирането на придобитите умения; 

7. Подкрепа за придобиване и усъвършенстване на дигитални умения и 

компетенции сред търсещите работа лица, с фокус върху младежите и 

продължително безработните; 

8. Повишаване на конкурентоспособността на ромите за равноправно 
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5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ 

участие на пазара на труда; 

9. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на 

собствен бизнес; 

10. Активиране на продължително безработни и икономически неактивни 

лица чрез насърчаване на трудовото медиаторство; 

11. 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. 

12. 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/; 

13. Разширяване на дейността на Центровете за развитие на общността по 

въпросите на социалното включване и по-високата заетост в ромска 

общност. 

 

Конкретни дейности за изпълнение на целите: 

 

Организиране на обучения на безработни лица: 

а) мотивация за активно търсене на работа; 

б) професионална ориентация; 

в) професионална квалификация, съобразно Националния план за действие 

по заетостта; 

 

Обучения по ключови компетентности; 

Стартиране и управление на собствен бизнес по реда на ЗНЗ в рамките на 

Националния план за действие по заетостта; 

Провеждане на курсове за обучение на служителите в бюрата по труда за 

придобиване на специфични умения за работа с представители на ромското 

население и други етнически малцинства.  

 

Регионална служба по заетостта – Ловеч е водеща отговорна институция за 

изпълнение на целите в стратегията в приоритет „Заетост“. 
 

 

 

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”. 
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6. КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

 

Специфични цели: 

 

1. Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно 

прилагане на политиките за интеграция на ромите; 

2. Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации 

между публичния сектор, ромската общност и гражданските 

организации, работещи за интеграция на ромите; 

3. Подобряване на мерките за закрила на малолетни и непълнолетни лица, 

принадлежащи към етнически малцинства, както и на деца, живеещи в 

домакинства с дълбока бедност; 

4. Подобряване на дейностите за ограничаване отпадането на ромските 

деца от училище; 

5. Превенция на нежелани социални феномени в зоните с концентрация 

на бедност; 

6. Защита от дискриминация, защита на обществения ред, недопускане и 

противодействие на проявите на нетолерантност; 

7. Съвместна работа на ИДПС, полицейски и младши полицейски 

инспектори с психолози или педагогически съветници с цел намаляване 

агресията и дискриминационните отношения в училище; 

8. Провеждане на периодични срещи с ромски лидери, които са с 

авторитет в общността; 

9. Изграждане от страна на общините и правоохранителните институции 

на системи за видеонаблюдение, аналогични на останалата част на 

населените места; 

10. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст; 

11. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички 

форми; 

12. Насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете, и 

осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална 

роля на ромската жена. 

 

ОД на МВР – Велико Търново е водеща институция при изпълнение на 

целите, заложени в Стратегията в приоритет „Върховенство на закона и 

антидискриминация“.  
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VII. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И СТРУКТУРИ, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 

 

Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен 

достъп на ромската общност до обществения културен живот, 

съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, 

развитие и популяризиране на творчеството  като фактори за културна 

интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и 

възпроизвеждането  на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на 

изграждане на позитивен образ на общността. 

 

Специфични цели: 

 

1. Популяризиране на етническата култура на ромите като част от 

българската национална култура и  създаване на условия за съхраняване 

на ромската културна идентичност и за равен достъп на ромската общност 

до обществения културен живот на различни нива; 

2. Стимулиране участието на ромската общност до обществения културен 

живот; 

3. Насърчаване на междукултурния диалог; 

4. Равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на 

негативния образ и противодействие на проявите на „език на омразата”; 

5. Включване на ромските празници в културния календар на областта и 

подкрепа за провеждането им: „Василица – Ромската Нова Година”, 

„Международния ден на ромите - 8 април” и др.; 

6. Подкрепа за провеждането на Детския ромски фестивал „Отворено сърце“; 

7. Подаване на редовна и подробна информация към регионалните медии за 

събития от всички сфери на живота на ромската общност; 

8. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция. 

 

Читалищата, държавните и културни институции на територията на област 

Велико Търново в сътрудничество с регионалните медии са водещи при 

изпълнението на целите, заложени в приоритет „Култура и медии“. 
 

 

 

 

 

Централно координационно звено (ЦКЗ) е секретариатът на Националния 

съвет по етнически и интеграционни въпроси (СНССЕИВ), който координира 

цялостния процес по областното планиране на национално ниво и мониторира 

изпълнението на областните стратегии и общинските планове. 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Областната стратегия е функция на анализа на потребностите на конкретните 

общини и същевременно, там където е необходимо отчита, координира и 

обединява усилията на повече от една община за решаване на общи проблеми.  

Основен подход следва да бъде интегрирания и териториален подход. 

За да се улесни изпълнението на вече приетата областна стратегия се залагат 

конкретни  отговорности за организация и координация на конкретните мерки и 

дейности, които се осъществяват от всички участници в процеса на планиране.  

Структурата за координация на областно ниво е главното действащо звено 

за съгласуване на дейностите между общините и включените заинтересовани 

страни за оперативното изпълнение на областната стратегия. 

Със Заповед на Областния управител се създава Областен 

координационен съвет (ОКС), който включва основните участници в 

разработването на областната стратегия и общинските планове за действие, 

както и общинските координатори, които имат пряко отношение или са 

ангажирани с изпълнението на интеграционната политика в съответната 

община. По предложение на ОКС могат да се създават целеви 

екипи/комисии/временни работни групи, които при необходимост да изпълняват 

конкретни задачи по изпълнение на областната стратегия. ОКС съгласува своята 

дейност с Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси. 

Тъй като общините отговарят за цялостното изпълнение на общинските 

планове на действие на собствената си територия, всяка община следва да 

обособи подобни структури за координация на общинско ниво, съобразно с 

местните нужди. 

Областната стратегия и общинските планове за действие са отворени 

системи, те следват динамиката на промяната в развитието на различните 

показатели, които определят  възникването на нови потребности.  

За оперативното изпълнение на дейностите със заповед на Областния 

управител на Област Велико Търново се обособява Звено за мониторинг и 

оценка.  В същата заповед се определят задълженията за координация на 

дейности по мониторинг и оценка на областното планиране, включени в 

длъжностните им характеристики. 
 

 

 

В резултат на изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 

ромите в Област Велико Търново се очаква следният ефект и въздействие: 

 Засилване на политиките на социално включване в област Велико 

Търново; 

 Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните 
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процеси  на всички нива – общинско, областно и национално; 

 Съответствие на областната стратегия с националните и европейските 

приоритети в сферата на интегрирането на маргинализираните етнически 

групи; 

 Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на 

проблемите и потребностите от интегриране на маргинализираните 

етнически групи;  

 Съпоставимост на разработената областна стратегия и общинските 

планове за действие в резултат от прилагането.  

 

Осигуряването на активното участие на ромите на територията на 

Област Велико Търново е от ключово значение. Ромите участват не само във 

формирането и реализацията на политиките за интеграция на ромите, но и във 

всички други политики те допринасят за развитието на обществото. Това 

изисква насърчаване на участието в администрацията на представители на 

ромската общност и гарантира реалното участие на ромите във всички 

приоритетни области на настоящата програма. 

Проектът на настоящата Областна  стратегия се утвърждава от 

Областния управител на Област Велико Търново и е израз на интеграционната 

политика на Област Велико Търново за стратегическото развитие. 

 


