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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 2012-2014 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЯТА НАОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО 

ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 

 

1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено  

                                образование в мултикултурна образователна среда 

 

Цели 
 

Задачи 
 

Дейности 
 

Отговорна 

институция 
 

Времеви 

период 
 

Финансиране 
 

     Средства Източник Индикатори 

1.Гарантиране 

правото на 

равен достъп до 

качествено 

образование,  

включително 

чрез интеграция 

на ромски деца 

и ученици в 

етнически 

смесени детски 

градини и 

училища. 

1.1. Компенсиране 

на образователните 

неравенства относно 

качеството на 

образование на деца 

в неравностойно 

социално 

положение 

1.1.1. Постепенно въвеждане 

на целодневна организация 

на учебния ден до седми 

клас вкл.  

МОМН 

 

ОБЩИНА 

 

Училища 

 

2012-

2014 

В рамките на 

утвърдения 

държавен бюджет 

 

Общински 

бюджет 

 

Европейско 

финансиране 

 

МОМН 

 

ОПРЧР 

 

Община 

Брой разкрити 

групи  

 

Брой ученици, 

ползватели на 

услугата 

2. Повишаване 

на качеството на 

образование в 

обособените ДГ 

в големите 

ромски квартали 

и в селските 

2.1. Въвеждане на 

билингвални 

технологии на 

обучение за   

деца,чийто майчин 

език не е български 

2.1.1. Подготовка на децата в 

ранна детска възраст (3-6 

години) за бъдещо 

пълноценно включване в 

образователния процес, 

особено на деца от 

малцинствени етнически 

ОБЩИНА 

 

Детски 

заведения и 

училища 

 

 

2013-

2014 

 

 

 

 

 

В рамките на 

собствените 

бюджети 

 

 

 

 

Община 

ОП  РЧР  

Проект 

„Включващо 

обучение“ 

 

НП „ С грижа 

Брой деца,  за 

които се прилага 

организацията 
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региони, в които 

учат предимно 

ромски деца 

 

групи. Допълнителни 

занимания с деца в детските 

градини, за които 

българският език не е 

майчин 

 за всеки 

ученик“ 

 

 

3. Обучение в 

дух на 

толерантност и 

недискриминац

ия в детските 

градини и  в 

училищата чрез 

съхраняване и 

развиване на 

културната 

идентичност на 

деца и ученици 

от ромски 

произход. 

3.1. Прилагане на 

система от стимули 

и мерки за 

въвеждане на 

интеркултурно 

образование във 

всички етапи на 

предучилищното, 

училищното 

образование 

 

 

3.1.1. Включване на 

компонент „интеркултурна 

компетентност” при 

определяне на 

диференцираното заплащане 

на учителя и директора 

МОМН 

 

РИО на 

МОМН 

 

Директори 

на детски 

градини и 

училища 

 

ОБЩИНА 

2013-

2014 

В рамките на 

държавния 

бюджет и 

общинския 

бюджет 

МОМН 

 

Община 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

диференциранот

о заплащане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Въвеждане и 

развиване на 

разнообразни форми 

на интеркултурно 

образование, 

насочено към 

запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

етническите 

малцинства при  

деца и ученици 

 

 

 

 

      

3.2.1. Включване на 

занимания по интереси, 

допринасящи за запазване и 

развиване на етнокултурната 

идентичност на ромските 

деца  в рамките на 

целодневната организация на  

образователния процес и на 

часа на класа, както и на 

останалите етнически 

общности. 

МОМН 

 

Училища 

 

НПО 

2012-

2014 

В рамките на 

държавния 

бюджет 

 

 

МОМН 

Оперативни 

програми 

Брой ученици, 

включени в 

заниманията по 

интереси 
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4. Превенция на 

отпадане от 

училище и 

ограмотяване на  

неграмотни и 

малограмотни 

възрастни роми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Осигуряване на 

условия за 

максимален обхват 

и ранна адаптация в 

системата на 

предучилищното 

образование 

 

4.1.1. Организиране на 

кампании за повишаване на 

осведомеността на ромските 

родители относно ползите от 

предучилищното 

образование 

община 

 

 

2012-

2014 

 община Брой 

организирани 

срещи 

4.2. Осигуряване на 

условия за пълен 

обхват и ранна 

адаптация в 

системата на 

училищното 

образование, вкл.  

условия за ре-

интеграция на 

отпаднали ученици 

в училищната 

система 

 

 

4.2.1. Изготвяне и прилагане 

на Училищна програма за 

превенция на отпадането  

РИО 

 

Община 

 

Училища 

2012-

2014 

В рамките на: 

държавния 

бюджет; 

общинските 

бюджети 

МОМН 

 

Община 

Брой училища  с 

изготвена 

програма 

4.3. Включване на 

възрастни роми във 

форми на 

продължаващо 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Ограмотяване на 

възрастни роми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОМН 2012-

2014 

Одобрен проект 

по ОП РЧР 

„Нов шанс за 

успех” 

ОП РЧР 

 

Брой ограмотени 

възрастни роми 
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5. Прилагане на 

разнообразни 

форми и 

програми за 

работа с деца с 

трудности и 

дефицити в 

обучението и 

отпаднали от 

училище с цел 

тяхната 

реинтеграция 

 

 

 

 

 

5.1. Увеличаване на 

гъвкавостта и 

пропускливостта на 

различните модели 

на образование 

 

 

5.1.1. Предоставяне на 

продължаващо 

професионално обучение за 

лица, навършили 16 г. 

 

МОМН 

НАПОО 

 

2012-

2014 

В рамките на 

делегираните 

бюджети 

МОМН 

Професионал

ни гимназии и 

училища 

Брой обучени и 

завършили лица 

5.1.2. Организиране на 

форми за индивидуално 

наставничество, 

подпомагащо отделните 

ученици да преодолеят 

свързани с ученето 

специфични трудности, 

както и трудности в 

социален или в личен план 

 

Училища 

 

2012-

2014 

В рамките на 

делегираните 

бюджети 

 

Училища 

 

Брой 

организирани 

форми 

 

Брой ученици 

обхванати в тях 

6. Приобщаване 

и приемане на 

родителите- 

роми към 

образователния 

процес и 

засилване на 

участието им в 

училищния 

живот.  

 

 

 

6.1. Повишаване на 

ангажимента на 

родителите, 

засилването на 

тяхното 

сътрудничество с 

училището и 

създаването на 

партньорства между 

ДГ, училища и 

родители 

 

 

6.1.1 Ангажиране на 

родители на деца и ученици 

от етническите малцинства в 

училищни настоятелства или 

обществени съвети 

Училища 2012-

2014 

Не са необходими - Брой родители 

участващи в 

УН/ОС 

6.1.2. Изготвяне на програма 

за работа с родители в 

детските градини и 

училищата  

Училища 

Детски 

градини 

2012-

2014 

В рамките на 

собствения 

бюджет и по 

проекти 

Община 

Училища 

Детски 

градини 

Брой 

образователни 

институции 

въвели такъв тип 

програма 



ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО 

 

5 

 

7.Усъвършенств

ане 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 

7.1. Създаване на 

условия за 

равнопоставеност и 

адаптация на 

ромските деца и 

ученици в новата 

образователна среда 

7.1.1. Въвеждане на форми 

на взаимодействие и  

дейности в детските градини 

и училищата за изграждане 

на положителни нагласи към 

образователната интеграция 

на ромските деца. 

Повишаване 

превлекателността на 

учебните и детски заведения 

 

Директорите 

на детски 

градини и 

училища в 

сътрудничес

тво с 

МОМН и 

РИО 

 

2012-

2014 

 

 

 

 

В рамките на 

държавния и 

общинския 

бюджет 

 

По проекти от ЕС 

МОМН 

 

Община 

 

ОПРЧР 

Брой въведени 

форми 

7.2. Формиране на 

интеркултурна 

компетентност на 

директори, учители 

и други 

педагогически 

специалисти 

7.2.1. Квалификация на 

учители, директори и други 

педагогически специалисти 

за работа в мултикултурна 

среда 

 

МОМН  

НИОКСО 

общини  

училища  

детски 

градини  

висши 

училища  

НПО 

2012-

2014 

 

 

 

 

Операция 

BG051PO001-

4.1.05 

“Образователна 

интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства” 

ОПРЧР, 

„Квалификация 

на 

педагогическит

е специалисти” 

 

НП на МОМН 

обучени 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна  

среда  

 

 

 

1. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

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

 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

 

 

Цел І: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.. 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

1. Намаляване 

на детската 

смъртност 

1.1. Ранна 

регистрация на 

бременните, 

наблюдение по 

време на 

бременността и 

своевременна 

хоспитализация на 

родилките 

1.1.1. Активно съдействие от 

страна на медиаторите в 

усилията на личния лекар за 

обхващане на бременните до 

четвъртия месец на 

бременността с регистрация, 

консултации с лекар- 

специалист по акушерство и 

гинекология и своевременно 

постъпване в лечебно 

заведение за болнична помощ 

за раждане 

Лични лекари, 

здравни 

медиатори  

 

„Медицински 

център 1“ 

ЕООД-Гълъбово 

2012-

2014 

не са 

необходими 

 Обхванати бременни с 

преглед и консултация с 

гинеколог до четвъртия 

месец на бременността 

и своевременна 

хоспитализация на 

родилките.  

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 

Здравните 

медиатори  и 

Общинска 

администрацияв 

сътрудничест- 

во на РЗИ и  

личните лекари 

2012 – 

2014  

 Държавният 

бюджет  

община 

Проведени минимум 1 

беседа по посочените 

теми  

1.2.3. Провеждане на 

дородова диагностика на 

бременни жени в риск 

Здравните 

медиатори в 

помощ наМЗ, 

лични лекари, 

Националната 

генетична 

лаборатория,  

2012 – 

2014 

 Държавният 

бюджет 

Финансиране 

чрез Национал-

ната програма за 

редки болести 

% Обхванати 

бременните жени в риск 

с дородова диагностика 

2. Подобря-

ване на 

2.1. Своевременно 

регистриране на 

2.1.1. Активизиране 

дейността на медиаторите за 

Здравни 

медиатори, 

2012 - 

2014  

  % записани при личен 

лекар деца в населените 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

здравната 

помощ за 

новородените 

и децата в 

предучилищ-

на възраст 

  

новородените и 

децата при личен 

лекар 

издирване на деца без личен 

лекар и разясняване пред 

родителите им важността за 

регистрирането им 

лични лекари, 

РЗИ 

места, в които работят 

медиатори 

2.2. Повишаване на 

обхвата с 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар на 

новородените и 

децата до 7-годиш-

на 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 

здравни 

медиатори и 

общинска 

администрация в 

помощ на РЗИ и 

личните лекари 

2012 - 

2014 

 Държавният 

бюджет 

община 

Проведени минимум 1 

беседа по посочените 

теми 

2.2.3. Активно издирване от 

личния лекар на новородени в 

домашни условия деца и 

тяхното имунизиране с 

ваксините, съответстващи на 

възрастта 

Здравни 

медиатори в 

помощ на 

личните лекари 

и РЗИ 

2012-

2014 

 НЗОК % от родените в 

домашни условия, 

обхванати с 

имунизации в 

населените места, 

където работят 

медиатори 

2.3. Подобряване 

на информира-

ността за здраво-

словно хранене на 

новородените и 

малките деца 

2.3.1. Провеждане на беседи и 

разпространение на 

информационни материали, 

организиране на обучения за 

жени, ангажирани с 

отглеждането на малки деца 

Здравни 

медиатори и ОА 

в помощ на РЗИ  

„Медицински 

център 1“ 

ЕООД-Гълъбово 

 

 

 2013- 

 2014 

 Държавният 

бюджет 

община 

Проведени минимум 1 

беседа по темата за 

здравословното хранене 

 Подобряване 

на профи-

лактичните 

дейности сред 

ромското 

население 

3.1. Повишаване 

обхвата на 

ромското 

население с 

имунизации по 

Националния 

3.1.1. Провеждане на 

разяснителни кампании за 

необходимостта от 

ваксиниране на населението 

със задължителните 

имунизации по Националния 

Здравни 

медиатори в 

помощ на РЗИ, 

лични лекари,  

 

2012– 

2014 

 Държавният 

бюджет 

община 

Проведени минимум 1 

беседа по посочената 

тема 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

имунизационен 

календар 

имунизационен календар 

3.2. По-пълно 

обхващане на 

ромското 

население с 

профилактични 

прегледи 

3.2.3. Провеждане на 

разяснителни кампании за 

значението на 

профилактичните прегледи 

сред ромското население 

Здравни 

медиатори, ОА в 

сътрудничество 

с РЗИ, лични 

лекари  

„Медицински 

център 1“ 

ЕООД-Гълъбово 

2012 – 

2014 

 Държавният 

бюджет 

Проведени минимум 1 

беседи по посочената 

тема 

Цел III:  Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и 

в общността (здравно социални центрове и др.). 

4. Подобря-

ване достъпа 

до здравни 

услуги 
4.2. Обучение на 

здравни медиатори 

и тяхната 

реализация 

4.2.1. Идентифициране на 

населени места, в които има 

нужда от здравни медиатори 

и избор на подходящи хора 

Община 

Гълъбово, РЗИ, 

Националната 

мрежа на 

здравните 

медиатори 

 

2013 – 

2014 

  

 Държавният 

бюджет 

Разширена мрежа от 

здравни медиатори с 

включване на още 1 

здравен медиатор за с.                                                                 

Мъдрец 

 Цел ІV: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация 

5. 

Повишаване 

на здравните 

знания и 

информирано

стта на 

ромското 

население 

5.1. Обучение на 

ромското 

население за 

предпазване от 

най-честите 

заболявания. 

5.1.4. Периодично провежда-

не на беседи от здравни 

специалисти и медиатори за 

вредата от най-разпростране-

ните рискови фактори – 

тютюнопушене, злоупотреба 

с алкохол, нездравословно 

хранене и за предимствата на 

здравословния начин на 

МЗ, РЗИ в 

сътрудничест 

во със здравни 

медиатори и 

личните лекари 

 

2012 – 

2014 

  

 Държавният 

бюджет 

община 

 

ОПРЧР - проект 

„Информирани и 

здрави" с 

бюджет 4 692 

754.30 лв. по 

Проведени минимум 1 

обучение годишно по 

посочените теми 
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Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Време 

ви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства Източник 

живот схема „Здравни 

информационни 

кампании" 

5.1.7. Стимулиране 

създаването на извънкласни 

форми на здравно 

образование за ромските деца 

– клубове, спортни секции и 

др.  

Община 

Гълъбово в 

сътрудничест 

во с МФВС и 

НПО 

2012 – 

2014 

 

 Държавният 

бюджет 

Община 

Оперативни 

програми 

 

Създадени клубове и 

спортни секции в 

училища и обхванати 

деца в общинските 

спортни клубове 

 

 

2. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа  

                               инфраструктура 

 

Оперативна цел Цели Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране 

Индикатори Средства в 

лв. 

Източник 

1. Подобряване 

на жилищните 

условия, 

включително и на 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура   

1.1.Подобряване 

на жилищните 

условия в квартали 

с компактно 

ромско население 

1.1.1 Оценка на нуждите 

от подобряване 

състоянието на ромския 

квартал по отношение на 

инженерната 

инфраструктура     

Община 

Гълъбово 

2012-2014 ---------------   Общински 

бюджет 

 

Държавен бюджет 

Извършена 

оценка 

 

 1.5. Проектиране и 

изграждане на 

техническа 

инфраструктура 

1.5.1. Проектиране на  

техническа 

инфраструктура  

-водоснабдяване 

-канализация 

-улична мрежа 

Общини 

 

 

МРРБ 

 2012-2014  ------------- 

 

 

 

Общински 

бюджети 

 

Държавен бюджет 

  брой проекти 
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-благоустрояване 

  1.5.2. Изграждане на 

обекти от техническата 

инфраструктура 

Общини 

 

 

МРРБ 

 2013-2014  -------------- 

 

 

 

Общински 

бюджети 

Държавен бюджет 

брой обекти 

технически 

параметри 

брой ползватели 

 

 

 

3. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ 

 

 

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите  

                                сред тях 

 

 

 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 

институция 
  

Времеви 

период 
  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средства Източник 

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 съотвествие 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: 

а) мотивация за 

активно търсене на 

работа; 

б) професионална 

 ориентация; 

в) професионална 

квалификация, 

в рамките на 

годишните програми 

за обучение по 

Националния план 

за действие по 

заетостта (НПДЗ) и 

други планове 

МТСП, АЗ,  

МОMН в 

сътрудничество 

с община 

Гълъбово 

2012-

2014 

  Републикански 

бюджет,ОПРЧР и други 

донорски програми и 

проекти  

Брой завършили и 

преминали лица  
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  1.2. Осигуряване на 

заетост на ромите, 

търсещи работа 

1.2.1. Насърчаване 

на заетостта чрез 

програми и мерки по 

реда на ЗНЗ в 

рамките на 

годишните програми 

за обучение по 

Националния план 

за действие по 

заетостта (НПДЗ) и 

други планове 

ДБД в 

сътрудничество 

с община 

Гълъбово  и 

работодателите 

2012-

2014 

  Републикански бюджет, 

ОПРЧР и други донорски 

програми и проекти 

Брой лица с 

осигурена заетост: 

 

2. Насърчаване на заетостта 

чрез провеждане на  

обучение на безработни лица 

за ключови компетентности 

2.1.Повишаване 

възможностите за 

заетост сред 

младежи, лица над 

50г, неактивни 

лица,безработни с 

ниско образование 

вкл. от ромски 

произход и 

нискообразовани. 

 

2.1.1. Обучения по 

ключови 

компетентности, 

“Инициативност и 

предприемачество” 

или „Обществени и 

граждански 

компетентности” 

към съответното 

професионално 

обучение. 

ДБТ 

в 

сътрудничество 

с община 

Гълъбово 

 

2012-

2014 

 Средства по НПДЗ  Брой лица 

завършили 

курсове по 

ключови 

компетентности - 

от рисковите 

групи. 

 

3.Насърчаване на 

предприемачеството, 

стартиране и управление на 

собствен бизнес 

3.1.Повишаване на 

предприемаческата 

култура на ромите. 

3.1.1. Организиране 

на мотивационни 

курсове. 

(в рамките на 

годишните програми 

за обучение по 

НПДЗ и други 

планове) 

Община 

Гълъбово в 

сътрудничество 

с ДБТ 

2012-

2014 

  Републикански бюджет, 

ОПРЧР и донорски 

програми и проекти 

Брой лица 

завършили обучение 

за 

предприемачество: 

Процент от тях 

стартирали собствен 

бизнес 

  3.2. Подкрепа за 

започване на 

собствен бизнес. 

3.2.1. Обучение по 

стартиране и 

управление на 

собствен бизнес. 

Община 

Гълъбово в 

подкрепа на ДБД 

2012-

2014 

  Републикански бюджет, 

ОПРЧР  и ОП „Развитие 

на 

конкурентоспособността 

на българската 

икономика”и други 

Брой лица 

завършили обучение 

по стартиране и  

управление на 

собствен бизнес. 

Процент от тях с 
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донорски програми и 

проекти 

подобрени  умения 

за  

управление на 

собствен бизнес  

 

 

5. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,  

                                недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата. 

 

 

 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 

институция 
  

Времеви 

период 
  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средст 

ва 

Източник 

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”. 

РУП 2012-

2014 

 Републикански 

бюджет 

Брой проведени 

обучения 

Брой на обучени 

служители в 

умения за работа в 

мултиетнична 

среда 

2. Утвърждаване 

на толерантни 

междуетнически 

отношения чрез 

спорт 

2.1. Реализиране 

на програми и 

проекти насочени 

към утвърждаване 

на толерантни 

междуетнически 

отношения между 

младежите – роми 

2.1.1 Организиране на проект 

“Искам да бъда” за 

провокиране чувство на 

симпатия към младите роми. 

Ангажиране на изтъкнати 

спортисти в медийна кампания 

МФВС в 

сътрудничест

во с Институт 

„Отворено 

общество”, 

посолства на 

страни-

членки на 

2012-

2014  

 Републикански 

бюджет и по проект  

Брой на 

привлечените деца 

и младежи за 

участие в проекта 

за толерантност и 

междуетнически 

отношения 

Брой проведени 
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и не-роми ЕС, общини мероприятия в 

рамките на 

кампанията 

3. Подобряване 

представителств

ото на хора от 

ромската 

общност в 

публичната 

администрация 

на всички нива 

3.1. Увеличаване 

броя на заетите 

роми в публичната 

администрация на 

централно и 

местно ниво и 

подобряване 

квалификацията на 

вече назначените 

3.1.1. Осигуряване на 

стажуване за роми –висшисти в 

ПА 

МТСП, 

НССЕИВ, 

АЗ  

2007-

2015 

 Републикан- 

ски бюджет 

Брой роми-

висшисти, които са 

стажували в ПА 

4. Превенция в 

училищните 

общности за 

създаване на 

среда, която 

влияе за 

намаляване на 

противообществ

ените прояви на 

малолетните и 

непълнолетни 

те. 

4.1. Намаляване на 

противообществен

ите прояви 

4.1.1. Провеждане на дискусии, 

обсъждания, ролеви игри на 

теми: 

 „насилието в училище и 

извън него” 

 „междуличностните 

отношения”, 

„асоциални прояви и 

последствията от тях” 

 други 

Общината 

МКБППМН 

Училищата 

2012- 

2014 

Не са 

необхо

дими 

 Брои ученици 

 

  4.1.2. Мерки за оказване на 

професионална подкрепа на 

деца, които са регистрирани в 

Детска педагогическа стая. 

 2012-

2014 

Не са 

необхо

дими 

  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО 

 

14 

 

 

 

6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА и МЕДИИ 

 

Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската култура,  

                               традиции, обичаи и творчество. 

 

Цели 

 

Задачи 

 
Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

 
Индикатори 

Средства Източник 

1. Постигане на 

устойчивост в 

резултатите на 

културната 

интеграция  

1.1. Разработване 

на Национална 

стратегия за 

развитие на 

културата 

1.1.1. Разработване и 

реализиране на 

програма  за 

културна и социална 

интеграция на 

областно и общинско 

ниво като част от 

областната и 

общинска програми 

за развитие  

Община 

Гълъбово в 

сътрудничество с 

Областна 

администрация 

2013-2014  Общински  

бюджет 

Международ

ни програми 

 

ЕФРР 

ЕСФ 

 

Брой реализирани 

дейности /проекти 

по програмите 

Среден размер на 

бюджет на 

реализираните 

проекти 

2. Съхраняване, 

развитие и 

популяризиране на 

специфичната 

етнокултура на 

ромите като част от 

българската 

национална култура 

и  създаване на 

условия за равен 

достъп на ромската 

общност до 

обществения 

културен живот на 

2.1. Създаване на 

условия за 

неформално и 

самостоятелно 

учене чрез 

библиотеките  

2.1.1. Програма 

„Българските 

библиотеки – място за 

достъп до 

информация за 

всеки”, която обхваща 

градска библиотика-

Гълъбово и  

читалищни 

библиотеки. 

МК, община, 

фондация „Бил и 

Мелинда Гейтс”  

2012- 

  2014 г. 

 Републикан-

ски бюджет, 

общински 

бюджет и 

донор 

 

Увеличаване с 

30% на лицата от 

групата, ползващи 

библиотеките 
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различни нива 

 2.2.Повишаване на 

възможностите за 

съхраняване на 

ромските традиции 

и култура, 

неформално 

образование и 

достъп до култура 

чрез читалищата 

2.2.1. 

Институционално 

укрепване на 

читалищата като 

модерни центрове за 

развитие на местната 

общност, 

включително и 

ромската 

МК  

общини 

2012-2015  Републиканс

ки бюджет 

 

 ЕФРР 

 

ОП  

Брой подкрепени 

читалища по 

програми на 

Министерството 

на културата; 

Брой подкрепени 

читалища от 

общинския 

бюджет и по 

Проекти по 

оперативни 

програми 

 2.3. Проучване, 

съхраняване и 

популяризиране на 

ромската култура и 

фолклор  

2.3.1. 

Популяризиране на 

ромската култура 

чрез общия културен 

календар на община 

Гълъбово 

Община 

Гълъбово 

2012-2014   Брой вписани 

културни събития и 

обичаи свързани с 

ромската култура, в 

културния 

календар на 

общината. 

 2.4.Подпомагане на  

млади ромски 

таланти. 

2.4.1. Подпомагане 

на млади ромски 

таланти  

 

Община 

Гълъбово 

МК 

2012-2015.   Общински 

бюджет, 

реп. бюджет и 

др. програми за 

култура 

Брой деца, 

подкрепени по 

общинската 

програма и др. 

програми 

 


