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2021 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Планът за действие на Община Куклен в изпълнение на Областната стратегия за 

приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (Общински план за действие; 

Общински план за интеграция на ромите 2021-2023г.; План за действие; Планът) е рамков 

документ, разработван съобразно визията, мисията и целите на Националната стратегия на 

република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2023)  

Периодът на действие на настоящия план е 2021 – 2023 г., съгласно методическите 

изисквания и насоки, изложени в писмо № РР-12-25#1/21.05.2021г на областния управител 

на област Пловдив.   

При разработването на настоящия документ са взети предвид релевантните законови 

и подзаконови нормативни актове, социологически проучвания, статистически данни, както 

и мненията и препоръките на релевантните институции.  

Настоящия документ стъпва на следните законови и подзаконови нормативни актов: 

 

1. Писмо на Областен управител на област Пловдив, Изх.№ РР-12-

25#1/21.05.2021г. с приложени „Помощни насоки за областно планиране – 

изготвяне на общински планове“;  

2. „Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 

участие на ромите (2021-2030)“/Проект/; 

3. „Национален план за действие за периода 2021-2023“/Проект/; 

4. „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020)“;  

5. Други документи, информация и източници, подробно описани и цитирани в 

плана. 

 

http://www.kuklen.org/


 

 

 гр. Куклен 4101, област Пловдив, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www.kuklen.org 

 

За разработването на плана, съобразно изискванията на методологията, бе сформиран 

екип със заповед на кмета на община Куклен г-жа Мария Белчева, включващ 

представителите на следните инсититуции:  

 Община Куклен 

 Общински съвет Куклен  

 Дирекция Бюро по труда „Родопи“ – Пловдив 

 Дирекция „Социално подпомагане Родопи“ – Пловдив;  

 Първо РУ към ОДМВР – Пловдив;  

 Социална фондация „Инди Рома 97“ – Куклен 

 

В допълнение, данни за анализа и мнения са взети от: представители на 

Изследователска асоциация НЕОХРОН – Пловдив; Директори на училища и детска градина; 

представители на местната общност.  

В контекста на плана са разгледани приоритети залегнали както в Националната 

стратегия, така и препоръките 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“, Плана за действие на ЕС за борба с расизма (2021-

2025) и др.  

Чрез изпълнение на заложените мерки, настощият План цели да допринесе за 

изпълнение на националните цели, залегнали както в Националната стратегия, така и тези, 

залегнали в Националната програма за развитие: България 2030 и по-конкретно към 

реализирането на Цел I. Ускорено икономическо развитие и Цел III. Намаляване на 

неравенствата.  

При формулиране на конкретните мерки и дейности, водещ се явява Проекта на 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г., достъпен на Портала 

за обществени консултации,  съобразени с местните особености и изисквания.  

http://www.kuklen.org/
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Общинският план се съобразява с принципите и методите, залегнали в националните 

и европейски стратегически документи, като 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. 

Планът за действие на община Куклен е отворен документ, който може да се 

актуализира и допълва на база периодични анализи. 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. В България трайна тенденция е част от хората, които 

околното население възприема като роми, да се самоопределят като българи, турци, 

румънци и т.н. 

С изпълнението на плана се цели да се допринесе за реализиране на националните и 

регионални цели, както и решаване на местни проблеми и подобряване на  местните 

условия.  

 

II. Европейски и международен контекст  

 

Според данни на европейската комисия, ромите съставляват най-голямото етническо 

малцинство в Европа – между 10 и 12 милиона роми живеят в Европа, като приблизително 

6 милиона от тях са граждани или жители на ЕС.1 Въпреки забраната за дискриминация в 

държавите от ЕС, все още се наблюдава високо ниво на предрасъдъци и социално 

изключване спрямо тях.  

През 2020 година Европейската комисия публикува нова стратегическа рамка на ЕС 

за ромите, в която се определя всеобхватен подход основан на три стълба. Този подход 

допълва социално-икономическото приобщаване на маргинализираните роми чрез 

насърчаване на равенството и участието. Всички роми следва да имат възможност да 

реализират своя пълен потенциал и да участват в политическия, социалния, икономическия 

и културния живот. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-

inclusion-and-participation-eu_bg , посетен на 21.07.2021 г  

http://www.kuklen.org/
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Изложените оценки в доклада относно оценката на Рамката на ЕС за национални 

стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.2 установява, че въпреки някои положителни 

резултати, напредъка по отношение изпълнението на целите  за интегриране на ромите е 

като цяло ограничен със значителни различия между отделните области и държави.  

Напредък все пак се регистрира в областта на образованието, като се отчита намаляване на 

дела на преждевременно напусналите училище, както и подобряване на образованието в 

ранна детска възраст. Влошаване в областта на образованието обаче се отчита по отношение 

на сегрегацията. По отношение на здравеопазването продължава да се отчита ограничен 

обхват на медицинското обслужване, въпреки подобреното усещане на ромите за здравния 

им статус. Притеснения буди обаче констатацията, че се е увеличил дела на младите роми, 

които не са заети с работа, учене или обучение (т.нар. NEET).   

В доклада относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на 

ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа 

(2020/2011(INI)), изготвен от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи към ЕП от 2020г, се посочва, че:  

 

„Значителна част от ромите в Европа живеят при маргинални условия както в селски, така 

и в градски райони, както и при много лоши социално-икономически условия. 

Дискриминацията, социалното изключване и сегрегацията, пред които са изправени 

ромите, се подсилват взаимно. Ромите се сблъскват с ограничен достъп до качествено 

образование, с трудности при интегрирането на пазара на труда, но се сблъскват и в по-

голяма степен с безработица и несигурност на заетостта, които намаляват възможностите 

за намаляване на бедността и социално приобщаване чрез пазара на труда, което пък е 

свързано с ниски доходи, както и ограничен достъп до качествени здравни грижи и лоши 

условия на живот и здраве. Тези обстоятелства от своя страна водят до по-високи равнища 

на смъртност и по-ниска очаквана продължителност на живота, както и до по-голям риск 

от преждевременна смърт, причинена от хронични и незаразни заболявания, включително 

рак, в сравнение с останалата част от населението.“ 3 

                                                           
2 Виж https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=BG  
3 Доклада относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с 

http://www.kuklen.org/
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Целите и индикаторите, които Европейската комисия предлага в новата 

стратегическа рамка, включват борбата с дискримнацията и антициганизма, като се 

намалява делът на хората, подложени на дискриминация; намаляване на бедността и 

социалното изключване, като се намали делът на хората в риск от бедност, вкл. децата; 

насърчаване на участието, чрез овластяване, изграждане на партньорства и доверие. Сред 

секторните цели са и повишаване ефективноста на равния достъп до качествено 

образование, повишване достъпа до платена и устойчива заетост; подобряване ромското 

здраве и равен достъп до здравеопазване и социални услуги, както и повишване достъпа до 

десегрегирани жилища и ключови услуги. 4 

 

III. Национален контекст. Национална стратегия.   

 

   Констатацията за изпълнението на Националната стратегия на Република България 

за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., посочва, че не е постигната целта за прекратяване 

изключването на ромите, но същевременно се отчитат и някои положителните резултати. 5 

 Докладът към националната стратегия посочва, че в областта на образованието се 

наблюдават положителни тенденции, като се посочва, че се наблюдава трайна тенденция на 

подобряване на образователната структура на населението, при нарастване на дела на 

завършилите висше образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско 

образование. Отчита се известен успех в изпълнението на Механизма за съвместна работа 

на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и 

учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Като успешна практика се 

отчита и създадения Национален стандарт за интеркултурно образование, както и 

постигнатия висок обхват на децата, включени в обучения за изучване на български език, за 

които той не е майчин. Позитивни резултати дава и политиката за целодневна организация 

                                                           
отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0147_BG.html#title1  
4 ANNEXto the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

THE COUNCILA Union of Equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation      

{SWD(2020)530final},  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/portfolio_of_indicators_en.pdf 
5 Национална стратегия 

http://www.kuklen.org/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0147_BG.html#title1
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на учебния ден за учениците от I до VIII клас.  

Мерките, насочени към обучение на неграмотни лица се оценят като „изключително 

уместни“ и като „ключ към трудовата и социалната им интеграция в обществото“. Що се 

отнася до икономическата и трудова заетост, доклада отчита подобрения в икономическата 

и трудовата активност като цяло в страната. Според констатациите в Стратегията в страната 

се отчита намаляване на броя на регистрираните роми в бюрата по труда, което „наративно 

се обяснява с ефективността на изпълняваните програми  и  мерки, както и с общото  

икономическо  развитие на  страната“. В областта на здравеопазването се посочват 

практитиките по назначване на здравни медиатори, както и уместността на мерките  за 

провеждане на беседи, информационни, здравни кампании и кампании за ползите от 

имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния 

имунизационен календар, за хранене и отглеждане на децата, за начините за предпазване от 

нежелана и ранна бременност, за семейното планиране и др. 

Интерес представляват наблюденията по отношение промените в някои социални и 

културни норми. Така например се наблюдава  процес на преоценка по отношение 

социалните роли на мъжете и жените, макар че все още равнопоставеността на половете все 

още да не е широка приета ценност.  

Въпреки всичко, пред политиките за интеграция и пред ромските общности в 

страната продължават да стоят редица предизвикателства. Констатацията в стратегията е, 

че „ много  роми  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.“ 

Според Индикаторите за бедност и социално включване, публикувани от 

http://www.kuklen.org/
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Националния статистически институт6, през 2019 г. най-висок е относителният дял на 

бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група – 64.8%, 

Разразилата се пандемия от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и 

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

всеобхватен политически отговор на национално  и  европейско  ниво.  

Посочват се три групи причини за нерешните проблеми, сред които: 1. трудности по 

отношение на правата, чрез продължаващата дискриминация, изразяваща се в стереотипи, 

реч на омразата и др., както и чрез традиционните нагласи в ромската общност относно 

(не)равноправието на мъжете и жените; 2. Трудности по отношение на справедливо 

(пре)разпределение, чрез недостатъчно участие на ромите в качествено общо образование, 

платена, качествена и устойчива заетост, достъп до подходящи жилищно условия, достъп 

до качествени здравни и превантивни услуги и др.; 3. Трудности по отношение на 

представителството, чрез липсата на участие на ромите във формулирането на политики и 

вземането на решения и др.  

За преодоляване на предизвикателствата, Националната стратегия формулира визия, 

стратегическа цел, хоризонтални и секторни цели и основни приоритети до 2030г.  

Националната стратегия фомулира следната визия:  

 

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. 

 

Стратегическата цел на Стратегията е:  

 

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 недискриминация. 

 

                                                           
6 Индикатори за бедност и социално включване през 2019 година , BG-SILC  2019, Национален статистически институт, 2019 г. 

http://www.kuklen.org/
https://www.nsi.bg/bg/content/18176/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Националната стратегия формулира 2 групи подцели: хоризонтални и секторни. Тази 

формулировка съответства на препоръките на ЕК, описани по-горе.   

Хоризонталните цели са 3:  

1. Ефективно равенство: Борба запредотвратяване на прояви на антиромски нагласии 

дискриминация срещу ромите като цяло; 

2. Социално-икономическо  приобщаване:  Намаляване  на  бедността  и  социалната 

изключванеи премахване на социално-икономическите различия  между ромите и 

останалата част от българското общество; 

3. Значително  участие:  Насърчаване  на  участието  чрез  овластяване, сътрудничество 

и доверие. 

 

Секторните цели са в секторите образование, заетост, здравеопазване и социални 

услуги, жилища и основни услуги и са както следва: 

 Повишаване на ефективния достъп до качествено приобщаващо масово образование; 

 Повишаване на ефективния достъп до качествена и устойчива заетост; 

 Подобряване на здравния статут на ромите и увеличаване на ефективния достъп до 

качествени здравни и социални услуги; 

 Повишаване на ефективния достъп до адекватни десегрегирани жилищаи основни 

услуги 

За постигане на основните цели, се формулират следните приоритети:  

1. Образование и обучение; 

2. Здравеопазване;  

3. Жилищни условия;  

4. Заетост;  

5. Върховенство на закона и антидискриминация;  

6. Култура и медии 

 

 

IV. Анализ на ситуацията в община Куклен 

 

http://www.kuklen.org/
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Община Куклен се състои от  6 населени места – град Куклен, и селата: Гълъбово, 

Добралък, Руен, Цар Калоян и Яврово. Общият брой на населението е 6 869 души, от които 

в града Куклен са 5 891, а останалите 978 са разпределени в петте села на общината.  Тези 6 

869 души (НСИ, 31.12.2020), представляват само малко над 1 % от общото население на 

област Пловдив (666 398 –към 31.12. 2020 г.) – или има едно нарастване от почти 7 % за 

последните 9 години, като направим сравнение с данните от преброяването 2011 г. – 6431 

жители.  Гражданите, които се самоидентифицират като роми по последни данни от 

преброяването през 2011 г. са  516, като всички живеят в гр. Куклен. 

 
 

САМООПРЕДЕЛИЛИ СЕ ПО ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА В ОБЩИНА КУКЛЕН 

              

Област 

Община  

Населено място 

Лица, 

отговорили на 

доброволния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност         

Етническа група Не се 

самоопределям 
българска турска ромска друга 

Община Куклен  

ГР.КУКЛЕН 5436 3061 1749 516 12 98 

С.ГЪЛЪБОВО 183 183 - - - - 

С.ДОБРАЛЪК 98 98 - - - - 

С.РУЕН 156 156 .. .. - - 

С.ЦАР КАЛОЯН 66 65 .. .. - - 

С.ЯВРОВО 68 68 - - - - 

 

Населението в община Куклен през последните 10 години бележи ръст от близо 7 %, 

видно от данните в таблицатапо-долу.   

 

Население по години – община Куклен 

Година: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

http://www.kuklen.org/
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Жители: 6 418 6 395 6 344 6 337 6 380 6 327 6 259 6 428 6 399 

 

6869 

 

 

Това представлява увеличение с над 450 човека.  

Естественият прираст е отрицателен, но той се компенсира от механичния – 

заселването на нови жители в общината.  

 

Естествен и механичен прираст на населението на община Куклен 

Година: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Естествен 

прираст: 
-25 -26 -57 -27 -38 -61 -40 -25 -33 11 

Механичен 

прираст : 
0 3 6 20 81 8 -28 194 4 96 

 

Данните за раждаемостта на територията на община Куклен показват завишаване 

спрямо предходни години (вкл.в т.ч. и сред ромската общност – 2019 г. 9 новородени, 2020г.- 

16 бр. новородени, 2021 –за първото шестмесечие на годината – 9 деца).  

Общината се класифицира като полупланински район, като селата в нейния обхват и 

голяма част от територията й обхваща планинските части в местностите х. Здравец, 

Чернатица, Копривки, Студенец, Бяла Черка. В землището на гр. Куклен са разположени 

основната част от равнинните територии на общината, както и обработваемите земеделски 

земи. Общият обем на обработваемите земеделски земи в землището на гр. Куклен е 6 457 

дка  от общо 7000 дка за община Куклен. Регистрираните земеделски стопанства са 92,  както 

и 1 Земеделска коопреция и 4 дружества с ограничена отговорност – общо 97.  В община 

Куклен има и животновъдни обекти. 

През последното десетилетие се наблюдава силно изразена тенденция към 

индустриализация на района на област Пловдив и в частност на територията на община 

Куклен. Зачестяват инвестициите в областта на промишленото производство на територията 

на община Куклен, благодарение на привличането на големи международни компании и 

http://www.kuklen.org/
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конгломерати и благодарение обособяването на Примишлено-търговска зона Куклен като 

част от Консорциума Тракия икономическа зона. Сред най-големите предприятия, 

опериращи на територията на Промишлено-търговска зона Куклен, са Одело Фарба 

България, Мекалит, Техно Акташ, Вили Елбе, Шпинер и др.  

Традиционно най-големите компанни от областта на промишлеността са КЦМ 2000 

АД и Агрия АД.   

В непосредствена близост до регулационните граници на гр. Куклен са обособени 

две територии с индустриално-промишлен профил (т.нар. Малка индустриална зона и 

бившия стопански двор). В тези зони се концентрират предимно по-малки и средни 

предприятия и фирми, насочени към различни клонове на икономическата дейност и 

производство: производство на хранителни продукти, производство на машини и елементи 

за промишлеността, производство на мебели, търговия и др.  

Някои от компанните, разположени в малката индустриална зона изпълняват 

поръчки за големи международни компанни като „Либхер“, а също така и за по-големите 

фирми в Промишлено-търговска зона Куклен.  

В рамките на гр. Куклен преобладават семейните и дребни бизнеси. Има добре 

организирана магазинна мрежа без ясно изявена монополна позиция на някоя от големите 

вериги магазини. Съществуват семейни фирми в областта на дървообработването, 

поддръжката и ремонт на МПС, хранително-вкусовата промишленост, в сферата на услугите 

и др.  

Всичко това в комбинация с близостта и достъпността на територията на гр. Куклен 

до вторият по големина град в България – Пловдив и до по-малкия, но развит гр. Асеновград, 

създава благоприятни условия за осигуряване на заетост, достъп до здравни, социални, 

културни и др. услуги и институции.  

VI. 1 Анализ по приоритети 

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

http://www.kuklen.org/
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На територията на община Куклен функцинират 3 образователни институции и 2 

организации от неправителствения сектор, които предоставят допълнително обучение, 

занимални за деца, както и методи на неформалното образование.  

В гр. Куклен функционира ДГ „Приятели“, която разполага и с 2 яслени групи. 

Общият брой на записаните деца в ДГ през 2021 г. е 200, от които 35 деца са от ромски 

произход. През последните години нараства дела на обхванатите деца в задължителните 

форми на предучилищно образование, вкл. и благодарение на механизма за обхват на деца 

и работата на фондациите Инди Рома 97 и Каритас. През 2019 г. по инициатива на СФ „Инди 

– Рома 97“ и община Куклен се въведе пилотно за страната премахване на таксите за 

посещение на ДГ за децата подлежащи на задължително предучилищно образование.  Към 

настояща дата няма данни за необхванати деца, вкл. от ромски произход в задължително 

предучилищно образование. В допълнение към ДГ „Приятели“ се организират и 

допълнителни курсове на обучение по български език и др. предмети, които са безплатни за 

децата, с което се цели и подобряване на подготовката им и улесняване на прехода към 

начално образование.   

Основно и средно образование се предоставя от Средно училище „Отец Паисий“ гр. 

Куклен, а Професионалната гимназия по селско стопанство – гр. Куклен предоставя 

обучение по професии.  

В СУ „Отец Паисий“ се обучват към настоящия момент 372 бр. деца, вкл. и такива 

самоидентифицирали се като роми - 63. През изминалата година, застрашени от отпадане 

бяха 3 деца от ромски произход, като едното от тях бе изключено, поради продължителни 

отстъствия. Със застрашените от отпадане деца се работи интензивно и се търси редовен 

контакт с родителите им както от страна на училището, така и от страна на общината. СУ 

„Отец Паисий“предоставя занималния, както и целодневна подготвителна група. В 

занималнията са ангажирани деца от ромски произход с цел допринасяне за образователните 

им успехи. В условията на КОВИД – 19 бяха предоставени 34 електронни устройства от 

училището за деца, които не разполагаха със средства за обучение в електронна среда, по 

проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“, заедно с USB модеми за интернет достъп.  В допълние към това, на децата, 

http://www.kuklen.org/
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застрашени от отпадане се извършваха редовни посещения от директора и учителите за 

предоставяне на обучителни материали и проверка на домашани работи, за да не се 

позволява изоставането им в образователния процес.   

По Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, СУ „Отец Паисий“ 

участва в Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ , 

като 19 от участниците са от ромски етнос, а по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна 

работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от 

прогимназиалния етап“ за преодоляване на стреса при преминаване от един в друг етап на 

обучение -  ПГ и 1б клас чрез представяне на уроци по БЕЛ, математика и околен свят; 4а и 

5б клас чрез представяне на уроци по БЕЛ; 4б и 5а клас чрез представяне на уроци по 

Човекът и обществото и География и икономика - 25 от участниците са от ромски етнос. 

Професионалната гимназия по селско стопанство обучава 113 бр. ученици по 

различни професионални направления. В гимназията се обучават и деца от ромски произход 

(7 ученика по данни на ПГ по СС) като не малка част от тях са от съседни села. Благодарение 

на безплатния транспорт, който се предоставя на децата от други населени места, 

гимназията успява да осигури обучение на ученици, които в противен случай биха останали 

необхванати в образователни институции. През последните години се правят опити за 

реализиране на партньорски взаимоотношение между Гимназията и фирмите от 

Промишлено-търговска зона Куклен за реализиране на дуални форми на обучение и 

обучение по специалности, търсени от въпросните фирми. Този процес следва да се подсили 

и от гледна точка на интеграционните политики, тъй като това дава потенциал за 

професионална реализация и осигуряване на трайна заетост на деца и младежи от социално 

слаби семейства, вкл. и ромски. Едно от основните предимства на гимназията е, че 

завършилите получават диплома по професия, както и завършват безплатен курс за 

правоспособност за управление на МПС.  

Социална фонация „Инди – Рома“ 97 периодично през години предоставя 

специалиазирани обучение за граждани от ромски произход, както по бизнес и 

предприемачество, занаяти, така и обучения за реализиране на пазара на труд. Някои от 
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ключовите проекти в тази област, реализирани от фондацията са: Проект „От неактивни 

млади хора на пазара на труда - до практическа професионална реализация" BG05M9OP001-

1.002-0147  по ОП „РЧР 2014-2020г” по схема „Активни”; Проект  „Заедно в различията, 

можем повече”- BG05M2OP001-3.002 -0320; Проект „Насърчаване на социалното 

включване на хора с увреждания и техните семейства, чрез създаване на Център за социална 

рехабилитация и интеграция и предоставяне на иновативна социална услуга - почасови 

услуги”  по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси -2014-2020г.; „Всички 

заедно –за по-добро образование и здраве” финансиран от Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество и др.  

Дейността на Фондация Каритас е силно насочена към деца и младежи в 

неравностойно положение, вкл. и такива от ромски произход. Фондацията реализира вече 

дълги години безплатана занималня за деца с трудности в образователния процес, 

множество кръжоци и извънкласни дейности за развитие на творческите заложби на децата 

и младежите. Фондацията разполага с логопед, социални работници и рехабилитатор.   

Данните от изследването на представителна за общината извадка от 200 граждани 

относно нагласите им да приемат плащане на таксите от общинския бюджет и съответно 

освобождаване родителите от това финансово бреме, проведено от социолози към 

Изследователска Асоциация НЕОХРОН във връзка със застъпническа кампания за 

премахване финасовата бариера „такса“ за посещение на детска градина в община Куклен, 

показват значителна подкрепа след населението за премахването на таксите.  Една от 

причините за високата подкрепа, която имат инициативите за премахване таксите за Д Г, 

навярно е и фактът, че значителна част от анкетираните познават семейства, чиито деца не 

посещават редовно детска градина поради затруднения със заплащането на таксите. На 

въпроса на анкетьорите: „Познавате ли семейства, чиито деца не посещават редовно 

детска градина поради затруднения за плащане на таксата?“, 37% от запитаните 

отговарят, че познават такива семейства.    

Същевременно, обнадеждаваща е оценката на анкетираните за условията в община 

Куклен за ранно детско развитие, като нито един от анкетираните не е оценил условията за 

развитие на децата в общината като „лоши“. Преобладават оценките, че условията са 
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„добри“, като за 26% от анкетираните те са дори „отлични“. Много високи са и оценките за 

условията в ДГ „Приятели“ както и за работата на персонала в Градината. 

Извън задължително предучилищно образование остават обаче децата, които не са 

във възрастта за задължително обучение. Социологът към НЕОХРОН Сребрина Цветкова 

посочва две причини за това положение, които тук можем да разграничим като „културни“ 

и „икономически“. Това, което нарекохме „културни“ причини са свързани с разбирането у 

някои ромски семейства, че е по-правилно, ако те лично се грижат за децата си 

(„Образованието не е голяма ценност за тези хора, за тях на първо място е семейният уют“7). 

Към „културните“ причини можем да добавим и практиките на ранните бракове и 

„кражбата“ на момичета за жени, като има случаи, в които „родителите спират дъщерите си 

да учат от страх да не ги откраднат.“ 8  Към икономическите причини спадат липсата на 

средства за заплащане на такси и съпътстващи разходи, свързани с обучението: „Други пък 

имат желание децата им да посещават детска градина, но не могат да отделят редовно 

средства за таксите, затова децата  от време на време прекъсва посещенията си – докато се 

намерят пари за таксата…..обикновено това става през зимата, защото тогава по - трудно се 

оцелява, парите от работата на полето през лятото са привършили“9 

Следва да се отбележи, че е трудно да се съберат данни за реалното равнище на 

образованост сред ромите. Известен е фактът, че статистика по етнически принцип 

официално не се води. Все пак, по мнения на заинтересовани, може да се каже, че се 

увеличава делът на ромите от Куклен, завършили средно образование. Някои от ромските 

младежи продължават обучението си в гр. Пловдив – предимно в професионлани гимназии. 

Обнадеждаващ е фактът, че вече има добри примери и за учещи се във ВУЗ (към момента 

имаме данни за 2 жени и 1 мъж от ромски произход следващи във ВУЗ).  

                                                           
7 Цветкова, Ср. „Пътят към промяната“ (непубликуван доклад към застъпническа кампания на Инди Рома 97 

за отпадане на таксите за посещение в ДГ)  
8 Социологът Сребрина Цветкова: Ромските свекърви избират снахите за крадене, в. Марица, 

https://www.marica.bg/intervyuta/sociologat-srebrina-cvetkova-romskite-svekarvi-izbirat-snahite-za-kradene , 

посетен на 24.07.2021 г.  
9 Цветкова, Ср. „Пътят към промяната“ (непубликуван доклад към застъпническа кампания на Инди Рома 97 

за отпадане на таксите за посещение в ДГ)  
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На национално ниво водеща инситуция за реализиране на целите по приоритета е 

Министерството на образованието и науката. Към Министерството е създаден Центърът за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства със 

спомагателни функции по  провеждане  на  политиката  за  образователна  интеграция,  

интеркултурно образование, работа с родители и представители на общността, в това число 

образователни медиатори.  

 Продължаване дейностите и усилията за обхват на деца по Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца  и  

ученици  в  задължителна  предучилищна  и  училищна  възраст , като приоритетно  ще се  

осъществява и работа с родители от уязвими групи, в това число роми. В Механизма на 

общинско ниво се включват активно представители на общинска администрация Куклен, 

както и преподавателите от образователните институции. Пред община Куклен 

предизвикателство представлява да не се допуска и за вбъдеще отпадането на ученици от 

образователния процес.  

 Към настоящия момент не се наблюдават процеси на сегрегация в образователните 

институции на територията на община Куклен.  

 Важно е да продължат усилията и инициативите по допълнително обучение по 

български език за деца, чийто майчен език е различен. Това е от изключително значение за 

успешен образователен процес и последваща интеграция на пазара на труда. 

 Специфичен за Куклен проблем е свързан с осигуряването на достатъчно физическо 

пространство в детската градина, за да може да се осигури по-широк достъп на децата до 

ранно детско развитие в яслени групи, както и в първа и втора възрастова група в детската 

градина, както и търсене на начини за премахване на финансовите бариери за посещение . 

Този проблем ще се изостри с падането на възрастта на подлежащите на задължително 

предучилищно образование деца от 4 годишна възраст, според мнението на ръководството 

на Детска градина „Приятели“. Липсата на достатъчно физическо пространство съставлява 

проблем и в момента, като се налага да се правят компромиси с пълняемостта на групите.  

 

ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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В гр. Куклен се реализират 4 индивидуални медицински практики. Всички те 

осъществяват дейността си в сградата на бившата „Поликлиника“, която е общодостъпна за 

населението на гр. Куклен. Редовно се провеждат и констулации с външни специалисти – 

невролози, очни лекари и др. Липсват конкретни данни за броя на населението от ромски 

произход с прекъснати здравноосигурителни права, но през последните години не липсват 

инициативи във връзка с възстновявне на тези им права, вкл. през проектни дейности и чрез 

дейността на здравния медиатор към община Куклен. Следва да отбележим и това, че 

въпреки всичко, личните лекари на територията на гр. Куклен не отказват помощ и 

консултация при нужда и участват много активно в кампании и мероприятия, насочени към 

превенция и здравно образование на населението.  

Има и 7 бр. стоматологични практики на територията на гр. Куклен, както и Център 

за спешна медицинска помощ.  

В община Куклен от 2019 г има назначен Здравен медиатор, който провежда 

информационни кампании, консултация и съдействие на гражданите от ромски произход в 

гр. Куклен. През изминалата 1 година са проведени следните кампании:  

- 5 кампании за плановите имунизации – присъствали са 50 майки /предвид 

извънредната обстановка, в която сме, са събирани по-малко майки, за да няма струпване на 

хора и  да се спазват противоепидемичните мерки;  

- 3 кампании за семейно планиране и репродуктивна здравна грижа - 27 присъстващи. 

На кампаниите са присъствали многодетни майки, на които им е било разяснено за 

непланираната бременност, как да се предпазят и какви средства магат да използват. /От 

НМЗМ са били предоставени на здравния медиатор за раздаване спирали за поставяне ,които 

са безплатни за тези, които желаят;  

- През октомври 2020г. е проведена здравно-информационна кампания в СУ "Отец 

Паисий"- гр.Куклен с цел превенция на COVID-19  и хепатит В. На кампанията са 

присъствали 30 деца от подготвителна група;  

- здравно-информационна кампания на тема „Диабет“. На кампанията са присъствали 

8 жени, на които им е било разяснено за диабета и какви рискове крие диабета.  

Голяма успех имаха кампаниите и проектите, реализирани от община Куклен  и СФ 

„Инди – Рома“ 97 по отношение превенцията на ранното забременяване и ранните бракове 
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сред ромите. На практика през последните години не са регистрирани бременности от 

малолетни и непълнолетни лица, както и ранни бракове. За превенцията на ранното 

забременяване роля изигра и добрата координация и комуникация със служителите на 

Първо РУ  - гр. Пловдив. Най-съществен фактор в тази област е обаче значително 

подобрените икономически и образователни характеристики на голяма част от ромите в 

Куклен, както и дългогодишните усилия на СФ „Инди – Рома 97“.  

Към ДГ „Приятели“ има организирана и Млечна кухня, която се финансира от 

община Куклен, а родителите заплащат част от разходите за храна. 

В хода на анализа бе регистрирано мнението, че ромското население в гр. Куклен има 

добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход ходят редовно на женска 

консултация.  

Пандемията от COVID – 19 не подмина и ромската общност в гр. Куклен, сред която 

имаше регистрирани случаи на заболяване и поставяне под карантина на цели домакинства. 

За съжаление регистрирани бяха и няколко смъртни случая следствие на разболяване от 

вируса. Може да се отбележи, че наред с всичко останало, ромите в гр. Куклен спазваха 

стриктно наложените противоепидемични мерки, свръзани със социалната изолация. Все 

пак, необходимо е засилване услилията по посока разясняване ползите от ваксинирането и 

повишване дела на ваксинираното население като цяло на територията на община Куклен, 

вкл. и сред ромите.  

 

ПРИОРИТЕТ 3: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Ромите в град Куклен са 8% от общото население на общината или 516 души (по 

данни от последното преброяване през 2011г.). Ромската общност е разпределена 

равномерно в гр. Куклен, като няма обособени квартали и махали с компактно ромско 

население. Могат да се посочат четири района на гр. Куклен, в които живеят ромите – 

Банища махала, Митошка махала, над Джамията и районна около бившия стопански двор. 

Това все пак не представляват концентрирани махали, доколкото на тези места ромите 

живят заедно с българи и турци. Като цяло, междусъседските взаимоотношения не са 

проблем.  
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Махалите притежават необходимата инфраструктура – асфалтирани улици, 

канализация, улично осветление, редовно сметосъбиране и всяко семейство е снабдено с 

отделна кофа за смет. Битовите условия са като цяло добри. Къщите са от различен тип, като 

преобладават едноетажни и двуетажните. Често в една къща живеят няколко семейства, 

обикновено с две или три деца.  

Съществуващите разлики в къщите в рамките на общността се свързва преди всичко 

с различните вътрешнообщностни статуси по линията „по-бедни/по-богати“. Според 

наблюденията на социалога Сребрина Цветкова към НЕОХРОН и СФ „Инди Рома“ 97, 

„основно по-добре уредени са къщите на семейства, които са работили в чужбина или се 

занимават с бизнес.10“  

Като цяло къщите са законно построени, а собствениците притежават нотариални 

актове за собственост. Погледнато исторически, едно от основните предимства на гр. 

Куклен е предоставянето през 70-те годинин на миналия век на терени за изграждане на 

домове на граждани от ромски произход.  

През последните години се забелязва засилена инвестиционна активност, насочена 

към изграждане, преустройство и ремонт на жилища, както и закупуване на земя за ново 

строителство от страна и на ромски семейства. Преустройствените мероприятия генерират 

някои проблеми от гледна точка на разрешителните по ЗУТ, като не всички пристройки са 

с разрешение за строеж или други документи, съобразно законодателството на страната. 

Незаконните пристройки не винаги са изпълнени съобразно добрите строителн-монтажни 

практики, което съставлява риск по отношение на експлоатационните им качества и риск за 

сигурността на живеещите в тях.  

Разширяването на жилищата чрез преустройство се обяснява най-вече с два фактора, 

валидни не само за ромското население, но и за по-широк кръг от жители на Куклен. 

Първият фактор е свързан с обективната необходимост от разширяване на жилищната площ 

при разрастване на семейството11. Последиците от това могат да бъдат свързани с 

                                                           
10 Цветовка, Ср. , Жилища и жилищна среда. Резултати от качествено изследване. Януари 2013 г. (не 

публикувано)  
11 В проведената фокус група от Сребрина Цветкова, се посочва следното показателно мнение от 
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генерирането на  потенциален риск по отношение и на битовите условия, социалното 

пространство за разтеж на децата и осамотяване на младите семейства и др. Вторият фактор 

е отново икономически и е свръзан най-вече с високите цени на имотите на територията на 

гр. Куклен, което допълнително се усилва и от традиционната  стагнация на пазара на имоти 

в гр. Куклен, където търсенето многократно надхвърля предлагането.   

Община Куклен не разполага със собствени социални общински жилища, макар и 

назад в годините да е имало подомни инициативи, които не са срещнали необходимата 

подкрепа. Като цяло обаче има желащи, които биха се възползвали от предоставянето на 

подобни терени и/или жилища, като е ясно изразено мнението на местната общност, че от 

подобни услуги би следевало да се възползват само постоянно живеещите граждани в 

Куклен. За по-заможните роми остава опцията за закупуване на частни имоти, върху които 

строят жилища.  

Някои от основните предизвикателства пред интеграционните политики в тази 

област са свързани с:  

- струпване на няколко поколения и повече от 3-4 домакинства в една постройка и/или 

имот;  

- незконно и рисково дострояване и преустройство на съществуващите жилищни 

сгради;  

- съществуването на семейства, които живеят в лоши битови и санитарни условия;   

 

ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЕТОСТ 

Сериозна пречка пред реализацията на пазара на труда представлява липсата на 

квалификация и/или образование. През 2020 година, следствие на пандемията от COVID – 

19 значително нараства делът на регистрираните безработни към Бюро по труда „Родопи“. 

Ръст в регистрираната безработица се наблюдава и сред ромите от Куклен, като те са 

                                                           
участниците в изследването: „децата и внуците ни вече са женени, но всички живеят в къщите, построени от 

нашите бащи – в една къща живеем по 3-4 домакинства.”, пак там.  
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нарастнали от 26 души през 2019 до 54 през 2020г., което представлява 16% от всички 

регистрирани безработни.   

Таблица на регистрираните безработни лица за последните две години: 

Година Регистрирани безработни лица Регистрирани безработни лица, 

самоопределили се като роми 

 

2019 225 26 

2020 336 54 

Преобладаващата част от регистрираните безработни лица са без квалификация (54,5 

%) и/или с ниска степен на образование. Тези обективни пречки за реализация на трудовия 

пазар в една конкурентна среда са силно изразени особено при лицата, самоопределили се 

като роми. 

Въпреки всичко, през 2020 година се наблюдава известен ръст в броя постъпили на 

работа безработни лица от община Куклен (164 ) спрямо 2019 г. (159). Негативна е 

тенденията обаче за самоопределите се като роми – през 2019 г. постъпилите на работа роми 

са 51, а през 2020 те са 19.  

Постъпили на работа безработни лица от Община Куклен: 

 

 2019 2020 

Общ брой Роми Общ брой Роми 

Постъпили на работа – 

всичко 

159 51 164 19 

Чрез посредничеството на 

бюрото по труда 

61 13 55 11 

- по мерки от ЗНЗ 3 2 1 0 

- по програми от ЗНЗ 8 4 5 1 

- по схеми от ОП“РЧР“ 5 3 3 0 
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Прави обаче впечатление, че само 13 от общо 51 постъпили на работа роми през 2019 

г. са  го направили през посредничеството на бюрото по труда, като едва 9 от тях са 

постъпили в заетост през някоя от програмите за подпомагане на заетостта и осигуряване на 

временна заетост.  

Община Куклен участва в реализацията на налични мерки за повишване заетостта 

сред уязвими групи и трайно безработните лица, както чрез участието си в националните 

програми и мерки за заетост, така и през реализирането на Механизмите за лична помощ и 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“. По Механизма за лична помощ в община 

Куклен има назначени 45 безработни лица, от които 4 – ма са роми. Назначените социални 

асистенти за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са  общо 5, като 2-

ма са роми.  

През 2020 г по Регионалната програма за заетост са назначени 5 общи работници, от 

които 2 са роми. По НП „Помощ за пенсиониране“ е назначен 1 общ работник, който се е 

самоопределил като ром. По мярка по чл. 55а от ЗНЗ е назначен 1 общ работник – също ром. 

По проект „Обучение и заетост за младите хора“ по ОП РЧР са назначени 3-ма общи 

работници, от които 2-ма роми. По проект „Обучение и заетост“ по ОП РЧР – назначени 8 

броя общи работници, от тях 7 – роми.  

През 2021 г по Регионална програма за заетост са назначени 5 общи работници, от 

тях 2 са роми. По НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ е назначен 1 

технически организатор.   

Община Куклен реализират и дейности по чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за социалните помощи, по който Дирекция „Социално подпомагане“ изпраща 

списъци на лицата, които е необходимо да положат обществено полезен труд за срок от 14 

дни месечно по 4 часа дневено.  

В община Куклен не липсвата примери за успешни роми, занимаващи се със собствен 

бизнес или успяващи да се реализират като самонаети лица. Някои от основните области на 

дейности, които ромите от Куклен развиват като „семеен“ или дребен бизнес са областта на 

производството на храни, животновъдството, земеделие, както и някои традиционни 
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занаяти като ковачество. Голяма част от кукленски роми, живеят и развиват успешни бизнес 

модели в чужбина в областта на поддръжката на домове и строителството.  

Община Куклен реализира и дейности по проект „Топъл обяд в условия на пандемия 

от Covid-19“, в който са обхванати 170 потребителя от територията на община Куклен.  

Община Куклен е разкрила и местна дейност Център за социална интеграция и 

рехабилитация за подпомагане на деца в риск и деца с увреждания.  

 

 

ПРИОРИТЕТ 5: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ 

Една от основните традиционни характеристики на община Куклен е толерантното и 

мирно съжителство между разлините етноси тук. Това положение е залегнало и във визията 

на община Куклен за нейното развитие, отразена в Общинския план за развитие 2014 – 2020 

г., където се цели тя да се запази като „територия на толерантността, където живеят и се 

трудят в мир и благополучие млади хора представители на основните етноси – българи, 

турци и роми“. В своята дейност, община Куклен не допуска двоен стандарт при прилагане 

на законодателството по отношение на уязвимите групи, както и двоен стандарт, основан на 

етническа, верска и/или кутурна принадлежност. В община Куклен има приет Етичен кодекс 

на служителите в общинската администрация, където се посочва, че при изпълнение на 

служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към 

всеки гражданин, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито 

и да било прояви на дискриминация. До сега няма постъпили жалби и сигнали за нарушване 

на андискриминационните правила.  

Принципът на недискриминация се отнася и до организацията на всички форми на 

заетост и извънкласни дейности за всички възрастови групи, както и до участието на 

гражданите в различните форми на обществения живот на територията на общината.  

Нарушенията на обществения ред са малко и не са сериозни. Не се наблюдава 

престъпна дейност от местното население, с известни единични случаи. Междусъседските 

спорове за рядкост и не са на междуетническа или верска основа. Имаше все пак случай на 
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ескалиране на напрежение следствие на спречкване между местни жители и органите на 

реда, след отзоваване на последните на обаждане за междусъседски спор,в основата на 

който нямаше обаче етнически елемент.  

През последните години обаче зачестяват жалбите и сигналите по отношение 

нарушаване на тишината, особено през летния сезон, следствие на организирането на сватби 

на открито, като характерен обичай на някои местни общности в Куклен. Като резултат, бе 

подета подписка от граждани на гр. Куклен, която се преверна в основание за промяна в 

местната наредба за обществен ред.  

Известен напредък се наблюдава по отношение на традиционните общностни връзки 

и по-специално отношението мъж-жена и ролята на жените в ромската общност. Все пак и 

тук има все още какво да се желае като развитие.  

За съжаление все още се срещат случаи на домашно насилие, които обаче остават в 

рамките на семейството. Заключението по проведено изследване, озаглавено „Изследване и 

превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“, 

проведено от НЕОХРОН и СФ Инди Рома 97, е все пак тревожно:  

„Безспорно е, че ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕТО НА ОСНОВАТА НА ПОЛА  

са широко разпространени явления – при това по-широко, отколкото може да се съди, ако 

се имат предвид само официалните отчети за престъпността на институциите.  Това са 

явления не само с висока степен на ПРИКРИВАНЕ , но и с висока степен на 

НЕОСЪЗНАВАНЕ от страна не само на извършителите, но и на жертвите и околните лица.  

За осветляването и противодействието им са необходими поне три фактора – наличието на 

такова деяние; осъзнаването му като насилие и желание за съобщаването му и търсенето на 

подкрепа и защита.   Ромските жени и девойки все още показват една по-слаба степен на 

осъзнаване на горните деяния като насилие, в сравнение със жените от българската 

етническа общност; това се отнася и до мъжете като цяло.  Ето защо мащабите на 
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подценяване на явлението остават значителни и са причина понякога за твърде ниски оценки 

за разпространението и вредните последици от описаните явления.“12  

 

ПРИОРИТЕТ 6: КУЛТУРА И МЕДИИ 

На територията на община Куклен дейност осъществяват 5 читалища. Най-голямото 

читалище се намира в гр. Куклен – „Н.Й. Вапцаров“. Към него функционира Танцов състав 

„Кукленче“, както и Музикална школа „Музичко“.  Община Куклен осъществява редица 

мероприятия в областта на културата, вкл. и чрез реализиране на партньорство с КЦМ 2000 

АД по програма за културно сътрдуничество.  

Всички културни мероприятия са насочени към основната цел да сплотяват и 

предоставят достъп на населението до традиционни и съвременни форми на културно 

изразяване. В този аспект е и функционирането на различни творчески кръжоци и школи за 

деца и подрастващи към училищата и неправителствените организации, някои от които се 

финансират с общински бюджет. В рамките на голяма част от тези дейности се включват и 

ромски деца и младежи, но е необходимо още работа за разширяване на присъствието на 

деца от ромски произход както и на други деца, живеещи в риск.   

Изключително голяма роля в изпълнението на целите на този приоритет има 

организацията „Каритас“, в която една от главните дейности е работата с деца в риск. 

Фондация Каритас изпълнява и местна дейност Център за социална интеграция и 

рехабилитация за деца, като сред потребителите са и деца с ромски произход.   

Организираната спортна дейност в Куклен се осъществява от спортни клубове по 

футбол, баскетбол, джудо и карате. В дейността на спортните клубове се включват деца от 

ромски произход и често стават интегрална част от успехите на своите формации. За 

съжаление през последните години спадна интереса към борбата, където Куклен имаше 

сериозни традиции. В спортния клуб по борба се тренираха много ромски деца.   

                                                           
12 Близнаков, Н., Цветкова, Ср. Н А Р Ъ Ч Н И К за работа със случаи на домашно насилие върху жени от 

ромския етнос, СФ Инди Рома 97  
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Интересна практика през годините е и организацията на т.нар. открити уроци, които 

се провеждаха с ученици в СУ „Отец Паисий“. По време на „откритите уроци“ деца от трите 

основни етноса представяха празничните традиции във връзка с по-големите религиозни 

празници. Уроците се провеждаха през пролетта и зимата, за да могат да се покажат както 

пролетните, така и зимните обредни традиции. По време на уроците се канеха представители 

на местната общност и местната власт. Те имаха за резултат намирането на общите обредни 

традиции, както и показването на спецификите при отбелязване на празниците. 

Традиционно в община Куклен, в празненствата на различните религиозни общности се 

включват всички независимо от тяхната религиозна принадлежност, като една от най-

хубавите традиции е размяната на характерни дарове от традиционната кухня между 

съседите.  

На територията на община Куклен има членове на поне 4 големи релгиозни 

деноминации – източноправославните христяни са най-многобройни, следвани от 

мюсюлманите; на територията на гр. Куклен има християни – католици, които провеждат 

литургиите си в католически храм. През последните години се регистрира и евангелска 

църква – „Божи дом Ерусалим“.  По данни на пастора на евангелската църква в Куклен, в 

нея членуват около 100 души, предимно роми. Всички вероизповедания организират 

дейности за деца и младежи. Няма данни и случаи за проповядване на религиозна 

нетолератност и крайни убеждения.  

Езикът на омразата не е разпространен в Куклен, поне що се отнася до видимата част 

на социално жеалните взаимоотношения. Но той все пак се среща в онлайн пространството, 

вкл. и в някои регионални медии, под една или друга форма. Обект на език на омразата 

стават не само уязвимите групи, но и по-широк кръг лица. Особено притеснителен е 

феноменът на онлайн тормоз над деца и младежи, който често не се разпознава от жертвата 

като такъв. Затова и Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни лица си постави сред основните цели повишаване 

осведомеността за онлайн тормоз и език на омразата с цел да се повиши обществената 

чувствителност към тези форми на насилие и дискриминация. За съжаление, подомни изяви 
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в публичното пространство се наблюдават и от политически активни и разпознаваеми лица, 

вкл. и членове на органите на местното самоуправление.  

 

V. Цел на общинския план и очаквани резултати 

Основната цел на общинския план за периода 2021 -2023 е да допринесе за 

постигане на областните и национални цели, чрез изпълнение на заложените мерки за 

подобряване образователните и социални условия за живот на всички групи в уязвимо 

положение, вкл. и на ромите в община Куклен.  

Очаквани резултати от реализирането на плана:  

- Повишване образвателните резултати сред уязвимите групи;  

- Повишване обхвата на деца и младежи, подлежащи на обучение;  

- Повишване броя на младежите, получили професионална квалификация;  

- Повишаване осведомеността за рисковите фактори за здравето сред уязвимите групи;  

- Популяризиране на ползите от ваксинацията, вкл. срещу COVID – 19;  

- Стимулиране медицинските прегледи с цел превенция и лечение на заразни и 

незаразни хронични заболявания;  

- Подобряване състоянието на техническата инфраструктура в общината;  

- Целево подпомагане чрез еднократни помощи на семейства и лица, живеещи в лоши 

санитарно-битови условия;   

- Намаляване нивата на безработица сред уязвимите групи;  

- Намаляване дела на младежите, които не са нито в образование, нито в заетост, нито 

в обучение;  

- Продължаване усилията за осигуряване на трайна промяна в нагласите относно 

равноправието на половете;  

- Повишаване капацитета у общинска администрация и представителите на НПО за 

оказване на съдействие на жертви на домашно насилие и жертви на дискриминация;  

- Повишаване осведомеността от рисковете и негативните последици от упражняване 

език на омразата и онлайн насилие;  
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VI. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

Сериозността на отделните предизвикателства във всяка област на политиката и 

взаимозависимостта на проблемите изисква многоизмерен интегриран подход, съчетаващ 

инвестиции в заетост, образование, здравеопазване и жилищно устройване. 

За постигане на напредък в рамките на периода 2021-2023 г. Планът залага на 

следните водещи принципи: 

- 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. 

Водещи при изпълнението на Плана са също така и Десетте общи основни принципа 

за включване на ромите, приети от Съвета на Европейския съюз на 8.06.2009 г.: 

1) Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики; 
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2) Изрична, ясно определена но не изключителна насоченост; 

3) Междукултурен подход; 

4) Приобщаване към мнозинството; 

5) Осъзнаване на измерението за равенството между половете; 

6) Трансфер на основани на фактите политики; 

7) Използване на инструменти на ЕС; 

8) Участие на регионалните и местните власти; 

9) Участие на гражданското общество; 

10)Активно участие на ромите. 

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. 

 

VIII. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

В Общинските планове, които са част от Националната стратегия на Република 

България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) са заложени 

количествени целеви резултати за наблюдение на постигането на минимален напредък на 

целите в нея до 2030 г. в изпълнение на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно 

равенство и намаляване на различията между ромите и общото население. 

Със Заповед на Кмета на Община Куклен се обособява „Звено за мониторинг и 

оценка“. Звеното изготвя до 1 февруари всяка година мониторингов доклад за 

изпълнението на „План за действие на Община Куклен в изпълнение на Областната 

стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023)“,  за 

предходната година, който се изпраща до Областния управител.  

Принципи на мониторинг: 
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Прозрачност – да осигурява достатъчно достоверна информация, която при 

осигурен достъп до нея на заинтересованите страни е предпоставка публичните  политики  

да  бъдат  разбирани,  наблюдавани  и  приемани. Прозрачната  система  на  управление  

чрез  мониторинг  и  оценка  има  ясни процедури за публично вземане на решения и 

отворени канали за общуване между заинтересованите страни и обществените институции. 

Отчетност – да носи информация за степента на достижимост на набелязаните  

цели,  за  ефективността,  ефикасността  и  рационалността  на използване на публични 

ресурси и за степента на постигнато въздействие върху  заинтересованите  страни. 

Отговорност на управлението - необходимо е институциите постоянно да се 

опитват  да  отчитат интересите на  всички  целеви  групи  и  заинтересовани страни  при  

реализацията на политиките.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква 

сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и 

местно ниво в партньорство с гражданското общество и  пълноценно участие на ромите в 

този процес. 

За да се реализира реален напредък през първоначалният етап на изпълнение - на 

Общинския план 2021-2023г., а впоследствие и цялостната реализация на Стратегията до 

2030 г., се изискват съвместни действия от всички участници в процеса на приобщаване на 

ромското население. 

Общинският план (2021-2023) , като част от Стратегията (2021-2030) има рамков 

характер. Задава насоки на действия в приоритетните области за първоначалния период. Те 

могат да бъдат допълвани и актуализирани, съобразно динамиката на потребностите 

за развитие и предизвикателствата на социалноикономическата ситуация.  

Приетият от Общинския съвет план се изпраща до Областния управител на 

Пловдивска област и става приложение към Областната стратегия на Пловдивска област. 
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