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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г. НА ОБЩИНА КУКЛЕН 

 

Глава  I: 

 Приоритетни области, цели и мерки от Националния план за действие за периода 2021-2023 по  

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 

  

 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция 

и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми. 

 

 

Цел 1. Повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване на дела на 

отпадналите и преждевременно напусналите училище 
 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

1.1. Повишаване на обхвата на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст по 

механизма за обхват. 

 

Текущ Пост

оянен  

ОБРАЗОВ

АТЕЛНИ 

ИНСТИТУ

ЦИИ 

ОБЩИНА 

КУКЛЕН 

ОЗД към 

ДПС;  

МКБППМ

Н 

 Брой деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст, 

обхванати трайно 

в 

образователната 

система 

 Всички 

подлжащи на 

обхват за 

съответните 

години 

1.2. Осигуряване на 

приобщаваща среда за 

деца, които не владеят 

 2021 

– 

Образовате

лни 

институции 

Средства по 

национални 

Брой деца от 

уязвими групи, 

които не владеят 

 50 

 

100 
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добре български език, в 

предучилищна възраст 

чрез осъществяването на 

допълнителни модули по 

български език, в т.ч. и 

разработване и прилагане 

на методики за 

овладяване на български 

език. 

2023 

г. 

Община 

Куклен 

 

програми и 

проекти;  

В рамките на 

утвърдените 

бюджети на 

образователните 

институции 

добре български 

език, включени в 

модули за 

допълнително 

обучение 

 

  

 

1.3. Осигуряване на 

допълнително обучение 

по учебни предмети с 

акцент върху изучаването 

на български език за 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин и които не 

владеят добре български 

език, в т.ч. разработване и 

прилагане на методики за 

преодоляване на 

обучителните 

затруднения, вкл. и за 

преодоляване на 

последиците от Covid 

кризата. 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

ОБРАЗОВ

АТЕЛНИ 

ИНСТИТУ

ЦИИ 

РУО  

 

 

 

 

Средства по 

национални 

програми;  

Средства по 

европейски 

програми;  

 

Брой ученици от 

уязвими групи, 

включени в 

допълнително 

обучение 

50 

 

 

 

 

 

 

100 

 

1.4. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за прилагане 

на диференциран подход 

при обучението на 

учениците, които имат 

пропуски или срещат 

затруднения при 

овладяването на учебното 

съдържание чрез 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

 

Образовате

лни 

институции 

Средства по 

различни 

програми и 

проекти 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментариу

м за ранно 

идентифициране 

на ученици в 

риск от 

Неприложимо 15 
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използване на 

Инструментариум за 

ранно идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната система 

и за диференциран подход 

при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална подкрепа. 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система 

1.5. Реализиране на 

интегрирани  дейности за 

образователна интеграция 

на деца и ученици от 

етническите общности в 

уязвимо положение чрез 

осигуряване на ефективен 

процес на обхват, 

включване и 

реинтеграция в 

образователната система. 

Текущ 2021 

– 

2023 

Екипи за 

обхват, 

училищни 

ръководств

а  

Проекти 1. Брой дейности 

за връщане на 

отпадналите 

ученици в 

училище и 

подобряване на 

образователните 

им резултати; 

 

 

2. Брой 

обхванати деца в 

детски градини, в 

които се 

изпълняват 

мерки за по-

пълно обхващане 

и задържане на 

деца между 3- и 

6/7-годишна 

възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система; 

1. Брой дейности за 

връщане на 

отпадналите 

ученици в училище 

и подобряване на 

образователните им 

резултати - 3; 

 

2. Брой обхванати 

деца в детски 

градини, в които се 

изпълняват мерки за 

по-пълно 

обхващане и 

задържане на деца 

между 3- и 6/7-

годишна възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система - 35; 

 

1. Брой дейности 

за връщане на 

отпадналите 

ученици в 

училище и 

подобряване на 

образователните 

им резултати – 

10; 

 

2. Брой 

обхванати деца в 

детски градини, в 

които се 

изпълняват 

мерки за по-

пълно обхващане 

и задържане на 

деца между 3- и 

6/7-годишна 

възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система – 60; 
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3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система; 

 

 

4. Брой ученици 

от етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати; 

 

 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система; 

 

6. Брой ученици 

от етническите 

общности в 

социално 

уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система - 10; 

 

4. Брой ученици от 

етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати - 44; 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система - 1; 

6. Брой ученици от 

етническите 

общности в 

социално уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им в 

 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система –  30; 

 

 

4. Брой ученици 

от етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати – 50; 

 

 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система –  20; 

 

6. Брой ученици 

от етническите 

общности в 

социално 

уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 
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образованието 

им в гимназиален 

етап; 

 

7. Брой ученици 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища; 

 

 

8. Брой ученици 

в гимназиален 

етап на обучение, 

кандидатствали 

във ВУ; 

 

 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ. 

гимназиален етап - 

11. 

7. Брой ученици от 

гимназиална степен, 

включени в 

дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши училища 

- 3 

8. Брой ученици в 

гимназиален етап на 

обучение, 

кандидатствали във 

ВУ  

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ - 3 

образованието им 

в гимназиален 

етап – 25. 

 

7. Брой ученици 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища – 50 . 

 

 

 

8. Брой ученици 

в гимназиален 

етап на обучение, 

кандидатствали 

във ВУ – 10; 

 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ –  

5. 

1.6. Реализиране на добри 

практики, свързани с 

повишаване качеството на 

образователния процес за 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми, в това 

число за работа с 

родители, включително за 

Текущ 2021-

2023 

г. 

УЧИЛИЩ

НИ 

РЪКОВОД

СТВА 

РУО 

 

Средства от 

програми и 

проекти 

 

Брой 

реализирани 

мерки, 

инициативи, 

добри практики 

 

10 мерки, 

инициативи, добри 

практики  

30  мерки, 

инициативи, 

добри практики 
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преодоляване на Covid 

кризата. 

1.7. Осигуряване на целеви 

средства за осъществяване 

на допълнителна работа за 

деца и ученици от уязвими 

групи, включително роми, 

в това число и за 

назначаване на 

образователни медиатори 

и социални работници. 

Текущ 2021-

2023 

г. 

МОН 

РУО 

УЧИЛИЩ

НИ 

РЪКОВОД

СТВА 

ОБЩИНА 

Финансиране 

със средства от 

държавния 

бюджет по НП 

„Подпомагане 

на общини за 

реализиране на 

дейности за 

образователна 

десегрегация“  

 

 

Средства от 

бюджета на 

МОН 

Средства от ОП 

НОИР 

Брой на децата и 

учениците, от 

уязвими групи, 

посещавали 

сегрегирани 

образователни 

институции и вече 

обучаващи се в 

приемни 

образователни 

институции с 

етнически смесена 

сред 

Размер на 

предоставените 

средства на 

образователни 

институции, за 

които е осигурено 

финансиране. 

Неприложимо Неприложимо 

1.8. Провеждане на обучения 

за образователни 

медиатори и/или 

социални работници.  

Текущ 2021-

2023 

МОН 

ОБЩИНА 

Бюро по 

труда 

 Брой обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници  

Неприложимо 2 обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 

1.9. Осъществяване на 

психологическа и 

социална подкрепа  на 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми чрез 

назначаване на 

Текущ 2021-

2023 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

От бюджета на 

МОН 

Средства по ОП 

НОИР 

Брой назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници в 

системата на 

предучилищното 

Неприложимо 1 назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 



7 
 

образователни медиатори 

и социални работници. 

и училищното 

образование 

Цел 2. Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и 

за преодоляване на стереотипи и дискриминационни нагласи 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

2.1. Преодоляване на 

дискриминационните 

нагласи чрез провеждане 

на различни инициативи 

(екскурзии, отбелязване 

на дати от празничния 

календар, информационни 

кампании и други 

дейности). 

 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

МОН 

Община  

Образовате

лни 

институции 

 

 

 

Средства от 

програми и 

проекти, 

общински 

бюджет, дарения 

Брой проведени 

инициативи 

 

 5  15 

2.2. Реализиране на форми на 

взаимодействие между 

децата и учениците от 

различен етнически 

произход за 

утвърждаването на 

междукултурните 

ценности и 

многообразието в 

образователната среда с 

цел изграждане и 

възпитаване у 

подрастващите на 

социокултурен модел на 

поведение, основан на 

поведенчески модели за 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

РУО 

Образовате

лни 

институции 

Община 

Средства по 

проекти и 

програми, 

общински 

бюджет  

1. Брой 

разработени и 

въведени 

програми за 

образователна 

дейност в 

детските градини 

и в училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности; 

2. Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и 

от етническите 

1. Брой разработени 

и въведени 

програми за 

образователна 

дейност в детските 

градини и в 

училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности – 1; 

2. Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и от 

етническите 

общности, които са 

1. Брой 

разработени и 

въведени 

програми за 

образователна 

дейност в 

детските градини 

и в училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности – 3; 

2. Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и 

от етническите 
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хуманизъм и 

толерантност. 

общности, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи; 

 

3. Брой учители, 

директори и 

други 

педагогически 

специалисти, 

които са се 

включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи; 

 

4. Брой 

проведени 

занимания по 

интереси, 

насочени към 

усвояване на 

знания с 

елементи на 

гражданско 

образование; 

 

5. Брой въведени 

форми за 

интеркултурно 

се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи –0; 

 

3. Брой учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи ; 

 

 

 

4. Брой проведени 

занимания по 

интереси, насочени 

към усвояване на 

знания с елементи 

на гражданско 

образование – 3; 

 

 

 

 

5. Брой въведени 

форми за 

интеркултурно 

образование в 

общности, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи – 

общо 30; 

3. Брой учители, 

директори и 

други 

педагогически 

специалисти, 

които са се 

включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминацион

ни нагласи – 20; 

 

4. Брой 

проведени 

занимания по 

интереси, 

насочени към 

усвояване на 

знания с 

елементи на 

гражданско 

образование – 10; 

5. Брой въведени 

форми за 

интеркултурно 

образование в 
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образование в 

държавните и 

общинските 

детски градини, 

училища и 

центрове за 

подкрепа за 

личностно 

развитие. 

държавните и 

общинските детски 

градини, училища и 

центрове за 

подкрепа за 

личностно развитие  

държавните и 

общинските 

детски градини, 

училища и 

центрове за 

подкрепа за 

личностно 

развитие – 3. 

Цел 3. Изготвяне и прилагане на образователни инструментариуми за преодоляване на обучителните затруднения и методики за 

усвояване на български език от деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

3.1. Прилагане на изработени 

специализирани методики 

за обучение по български 

език за деца с друг 

майчин език, които не 

владеят добре български 

език за всички възрастови 

групи (3-6 г.) и за 

разновъзрастови групи. 

Текущ 2021-

2023 

МОН 

Образовате

лни 

институции 

 

 

ОП НОИР Изработени 

методики 

 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Прилагане на изработен 

Инструментариум за 

ранно идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната система 

и за диференциран подход 

при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална подкрепа. 

Текущ 2021 -

2023 

МОН 

Образовате

лни 

институции 

Средства по ОП 

НОИР 

 

Изработен 

инструментариу

м 

 

1 бр. Неприложимо 
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Цел 4. Насърчаване на образователните институции за формиране на подкрепяща образователна среда, междуучилищни дейности, 

създаване на партньорство с местните общности и гражданския сектор, допълнителна работа с учениците и с родителите, насърчаване 

участието на родителите в образователния процес в мултикултурна среда 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

4.1. Подпомагане на 

общините за реализиране 

на дейности за 

образователна 

десегрегация и превенция 

за недопускане на 

вторична сегрегация. 

 

 

Предстои 2021 -

2023 г.. 

МОН, 

ЦОИДУЕМ

, 

ИА ОП 

НОИР 

 

 

1. Брой 

подпомогнати 

общини за 

реализиране на 

дейности за 

образователна 

десегрегация; 

 

2.Брой деца и 

ученици, за които 

е осигурен 

безплатен 

транспорт в 

рамките на 

населеното им 

място; 

 

3. Брой деца в 

задължително 

предучилищно 

образование и 

ученици до VII 

клас, включени в 

процеса на 

образователна 

десегрегация, и за 

които са 

осигурени учебни 

пособия и 

материали; 

  



11 
 

 

4. Брой 

мотивационни 

дейности, 

свързани с 

десегрeгационнит

е процеси и 

трайното 

приобщаване на 

децата и 

учениците в 

образователната 

система; 

 

5.Брой родители, 

включени по 

проекта и 

участвали в 

проектните 

дейности с цел 

повишаване на 

мотивацията им 

да записват децата 

на детска градина 

и училище; 

 

 6.Брой 

образователни 

медиатори и друг 

непедагогически 

персонал, 

включен в 

дейностите. 

 

Цел 5. Провеждане на информационни кампании за лица от уязвими групи, включително за завършване на средно, професионално, 

колежанско и висше образование, особено за профили, специалности и професии, които дават перспектива за реализиране на пазара на 

труда 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

5.1. Провеждане на 

информационни 

кампании и на дейности 

за ограмотяване и 

обучение на неграмотни и 

слабограмотни лица от 

уязвими групи, които 

нямат завършен начален 

етап или завършен клас от 

прогимназиалния етап. 

 

Текущ 2021 -

2023 г. 

МОН 

Образовате

лни 

институции 

Община 

МКБППМ

Н 

НПО 

Средства по 

ОП НОИР, 

средства от 

МКБППМН,  

Общински 

бюджет  

 

 

Брой лица над  

16-годишна 

възраст 

участници в 

информационни 

кампании за 

ограмотяване и  

обучение   

 

 

Неприложимо В процес на 

договаряне 

Цел 6. 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. Съвместна работа с образователни 

медиатори и други специалисти с отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

6.1. Осъществяване на 

дейности за повишаване 

на осведомеността на 

родителите от уязвими 

групи относно ползите от 

образованието. 

Текущ 2020-

2023 

МОН 

РУО 

Образовате

лни 

институции

,  

ЦСРИ  

НПО 

Община 

Средства от 

държавния 

бюджет,  

Средства от 

общински 

бюджет; 

Средства по 

програми 

Брой 

информационни 

кампании за 

ролята на 

образованието на 

децата и 

учениците сред 

родителите и 

общността 

1 3 

6.2.  Осъществяване на 

дейности за приобщаване 

на родители от уязвими 

групи към училищния 

живот и мотивирането им 

Текущ 2020-

2023 

Образовате

лни 

институции

; ЦСРИ; 

 Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния 

живот и 

 5 дейности за 

приобщаване на 

родители към 
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за образованието на 

техните деца. 

НПО; 

Община  

мотивирането им 

за образованието 

на техните деца 

училищния 

живот 

Цел 7. 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 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучения на 

обучители  – 

преподаватели от 

педагогическите 

факултети, педагогически 

специалисти от системата 

на предучилищното и 

училищното образование,  

младежки работници и 

образователни медиатори 

– роми, за придобиване на 

компетентности за 

справяне с 

дискриминационни 

прояви, с тормоза, 

насилието и социалното 

изключване по  

проект „Социално и 

образователно 

включване“. 

Текущ 2021 -

2023 г. 

 

 

 

ЦОИДУЕМ 

 

 

 

ЦОИДУЕМ и 

СУ „Св. Кл. 

Охридски“ 

- Обучени 

обучители за 

университетски 

преподаватели; 

- Обучени 

младежки 

работници, които 

да станат 

обучители на 

младежки 

работници; 

- Обучени 

ромски 

образователни 

медиатори, които 

да станат 

обучители на 

ромски 

образователни 

медиатори. 

Неприложимо Неприложимо 

Цел 8. Подкрепа на образователни практики, иновативни идеи и дейности, насочени към трайно приобщаване и образователна интеграция, 

включително за повишаване на дигиталните умения 
Мерки Статус Срок Отговор

на 

институц

ия 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 
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8.1.  Обучение на ученици, 

вкл. от уязвими групи, за 

придобиване на умения за 

обучение от разстояние в 

електронна среда. 

 

Текущ 2021-2023 МОН 

Образова

телни 

институц

ии; 

Община 

ОП НОИР, в 

рамките на 

утвърдените 

бюджети  

Брой ученици, 

които изпитват 

затруднения при 

преминаване към 

обучение от 

разстояние в 

електронна 

среда, в това 

число на 

учениците от 

първи клас, 

които трябва да 

осъществят 

прехода от 

предучилищно 

към училищно 

образование в 

електронна 

среда. 

34 40 

8.2.  Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

усъвършенстване на 

уменията им за 

преподаване/провеждане 

на занимания от 

разстояние в електронна 

среда. 

Текущ 2021-2023 МОН 

Образова

телни 

институц

ии  

ОП НОИР, в 

рамките на 

утвърдените 

бюджети  

Брой 

педагогически 

специалисти, 

които ще 

участват в 

обучения за 

подобряване на 

уменията им за 

работа с 

електронни 

образователни 

платформи и 

усъвършенстване 

на уменията им 

за преподаване 

от разстояние в 

електронна 

среда.  

Неприложимо  
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8.3. Обучение на 

образователни медиатори 

и родители за 

придобиване на умения за 

работа в електронна среда 

(в т.ч. образователни 

платформи, търсене на 

електронно съдържание и 

др.). 

Текущ 2021-2023 МОН 

Образова

телно 

инсититу

ции 

ОП НОИР Брой родители и 

образователни 

медиатори, които 

ще участват в 

обучения за 

придобиване на 

умения за работа 

в електронна 

среда 

Неприложимо 15 

8.4.  Осъществяване на 

допълнително синхронно 

обучение от разстояние в 

електронна среда за 

ученици от I-ви до XII-ти, 

в това число от уязвими 

групи. 

 

Текущ 2021-2023 МОН 

Образова

телни 

институц

ии 

ОП НОИР Брой ученици от 

I-ви до XII-ти 

клас за периода, 

в който те не 

посещават 

дневна 

присъствена 

форма на 

обучение или не 

се обучават във 

форма на 

синхронно 

обучение от 

разстояние в 

електронна среда 

за повече от 10 

учебни дни по 

уважителни 

причини 

(включително 

поставени под 

карантина и тези, 

които поради 

липса на 

технически 

условия са се 

обучавали 

несинхронно). 

Неприложимо   
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Цел 9. Разширяване на възможностите за учене през целия живот, включително чрез неформално и информално образование; включване 

във форми за образование и обучение на лица, които не са завършили средно образование; популяризиране на ученето сред всички слоеве 

на населението за участие във форми на учене през целия живот 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институц

ия 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 
Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

9.1. Ограмотяване на 

възрастни 

Предстоя

ш 

2021-2023  МОН ОП НОИР В процес на 

договаряне 

Неприложимо Неприложимо 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на 

населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 

Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 
 

 

 

Мерки Статус 

на 

мярката 

 

Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

1.1.1 Осъществяване на 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население.  

  МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

общини 

 Брой осъществени 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени места 

с компактно ромско 

население. 

 

 

 2 

1.2 Повишаване на обхвата 

на деца без лични лекари 

открити от здравните 

медиатори. 

  Общини, 

Здравни 

медиатори  

 Брой регистрирани деца, 

без лични лекари 

 

 Съобразно 

необходимостта  
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1.3. Провеждане на 

имунизации с мобилни 

екипи в населени места 

без лични лекари. 

  МЗ, РЗИ  Брой обхванати с 

имунизации деца от 

мобилни екипи спрямо 

общия брой на 

необходимите . 

Неприложимо  Неприложимо 

1.4  

 

Провеждане на 

профилактични прегледи 

на деца с мобилни 

педиатрични кабинети 

  МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

общини 

 Брой проведени 

профилактични прегледи 

на деца с мобилни 

педиатрични кабинети 

Неприложимо Неприложимо 

1.5  Провеждане на 

разяснителни кампании 

за необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

  РЗИ 

Здравни 

медиатори 

общини 

 Брой проведени кампании 

за разясняване на 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации.  

5 15 

1.6 Провеждане на 

скринингови 

изследвания с мобилен 

мамограф за превенция 

на рака на млечната 

жлеза. 

  МЗ, РЗИ,  Брой проведени 

мамографски прегледи с 

мобилен мамограф за 

превенция на рака на 

млечната жлеза. 

Неприложимо  Съобразно 

необходимостта  

1.7. Анализ на дейностите за 

здравно неосигурени 

бременни и родилки 

  МЗ 

НЦОЗА 

 Изготвен анализ на 

дейностите за здравно 

неосигурени бременни и 

родилки 

Неприложимо  Неприложимо  

Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална 

уязвимост 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 
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разходи, друго – 

млн. евро) 

2.1. Дейности по превенция и 

контрол на ХИВ чрез 

услуги по анонимно 

и безплатно 

консултиране и 

изследване за ХИВ и 

сексуално предавани 

инфекции в КАБКИС и 

мобилни медицински 

кабинети. 

  МЗ, РЗИ, 

НПО 
 Брой лица достигнати с 

услуги за превенция на 

ХИВ 

  

Неприложимо Съобразно 

необходимостта 

2.2. Дейности по 

подобряване контрола на 

туберкулозата сред 

ромска общност чрез 

провеждане на скрининг 

за риска, придружаване и 

изследване за 

туберкулоза; подкрепа в 

процеса на лечение на 

болните от туберкулоза. 

  МЗ, РЗИ, 

НПО 
 Брой лица обхванати със 

скрининг за риска от 

туберкулоза 

 

Неприложимо Съобразно 

необходимостта 

2.3. Осигуряване 

функционирането на 

мобилни медицински 

кабинети за 

нископрагови услуги  

  МЗ 

РЗИ 

 мобилни медицински 

кабинети  

 Съобразно 

необходимостта 

2.4 Провеждане на прегледи 

за социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи 

и клинични лаборатории. 

  МЗ 

РЗИ 

ЛЗ  

Общини  

 

 Брой проведени прегледи за 

социално значими 

заболявания с мобилни 

кабинети - 

флуорографи, ехографи и 

клинични лаборатории 

 Съобразно 

необходимостта 

2.5  Осъществяване на 

информационни 

кампании за 

предоставяне на 

  МЗ 

РЗИ 

 Брой проведени кампании за  

предоставяне на 

нископрагови услуги  с 21 

мобилни кабинета  

 Съобразно 

необходимостта 
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нископрагови услуги с 

21 мобилни кабинети 

2.6 Повишаване на годините 

живот в добро здраве и 

превенция от ранно 

инвалидизиране  

  МЗ 

ЛЗ 

 Изготвен анализ  за 

годините живот в добро 

здраве и превенция от ранно 

инвалидизиране 

Неприложимо Неприложимов 

Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023г. 

3.1 Осъществяване на 

информационни 

кампании и кампании за  

предоставяне на 

нископрагови и мобилни 

услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ, 

вирусни хепатити и 

туберкулоза. 

  МЗ, РЗИ, 

Здравен 

медиатор, 

НПО 

 

 Брой проведени кампании 

за  предоставяне на 

нископрагови и мобилни 

услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ, 

вирусни хепатити и 

туберкулоза. 

 2 

3.1 Обучение на здравни 

медиатори за 

придобиване на 

необходимите знания и 

умения  

  МЗ, РЗИ 

Общини 

 Брой обучени здравни 

медиатори 

1 1 

 
ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

 

                          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  

 

Цел 1.  Насърчаване на  заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване  

2021-2023 г.1 

1.1. Мотивиране за активно 

поведение на пазара на 

труда/за търсене на работа  

Изпълнява 

се 

 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица мотивирани за 

активно поведение на пазара на 

труда/за търсене на работа 

  

1.2 Професионално 

ориентиране 

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица включени в 

професионално ориентиране 

 

  

1.3 Организиране на обучение 

за придобиване на 

професионална 

квалификация и/или на 

ключова компетентност 

Изпълнява 

се 

 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР  2021-

2027 г. 
Брой лица, включени в 

обучение за придобиване на 

професионална квалификация 

и/или ключова компетентност 

 

  

Цел 2: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За  2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

2.1. Насърчаване на заетостта 

чрез предприемачество  

 

Частично 

се 

изпълнява 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 

 

Брой лица,  възползвали се от 

възможностите за започване на 

самостоятелна стопанска 

дейност съгласно ЗНЗ и 

операции по ПРЧР 2021-2027 г. 

- - 

2.2. Мотивирани и/или 

включени в обучение за 

стартиране и управление 

на собствен бизнес   

Частично се 

изпълнява 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 

 

Брой лица мотивирани и/или 

включени в обучения за 

стартиране и управление на 

собствен бизнес, финансирани 

- - 

                                                           
1 При удължаване на епидемичната обстановка и ограничителните мерки, целевите стойности подлежат на промяна. 
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със средства от държавния 

бюджет (вкл. чл. 48 и чл. 49, 

ал. 3 от ЗНЗ) и от ПРЧР 2021-

2027 г.  

Цел 3: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите 

 

 
Мерки Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

3.1 Подкрепа за провеждане 

на инициативи и кампании 

с ромски организации на 

местно и национално ниво 

Изпъл-

нява се 

 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 
Брой срещи на представители 

на ДБТ с ромски лидери и 

организации по места 

 

- - 

3.2. Провеждане на кампании с 

ромски организации с цел 

запознаване с проектите и 

програмите на Агенцията 

за хора с увреждания, вкл. 

Самостоятелна стопанска 

дейност, Рехабилитация и 

интеграция и Национална 

програма за заетост на 

хората с увреждания по чл. 

44, ал. 1 от ЗХУ (НПЗХУ)  

 2023 АХУ ДБ Брой проведени кампании с 

ромски организации от АХУ 

  

Цел 4:  Осигуряване на заетост чрез стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез субсидирана 

заетост 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

4.1. Насърчаване на заетостта 

на безработни 

самоопределили се като 

роми, чрез включване в 

програми и мерки по реда 

на ЗНЗ, в рамките на НПДЗ 

и ПРЧР 2021-2027  

Частично 

се  

изпълнява 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 

 

Брой лица с осигурена 

субсидирана заетост 

 

- - 

4.2. Осигуряване на заетост на 

първичния пазара на труда 

(извън мерки и програми)  

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица с осигурена  заетост 

на първичния пазар на труда 

 

- - 

Цел 5: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на 

трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане  

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За  2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

5.1. Активиране на  

икономически неактивни 

лица  чрез трудово 

медиаторство 

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица с осигурена заетост 

като трудови посредници от 

ромски произход 

 

- - 

5.2. Активирани лица от 

дейността на трудовите 

посредници - ромски 

медиатори  

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой активирани лица, 

регистрирани в бюрата по труда, 

вкл. от ромски произход  в 

резултат от работата на 

трудовите посредници от 

ромски произход 

- - 

5.3. Инициативи, насърчаващи 

активирането на 

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 
Брой лица, започнали работа в 

резултат от проведени трудови 

борси и дни на работодателя 

- - 
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безработни и икономически 

неактивни лица  
5.4 Подобряване достъпа до 

заетост и обучение на 

уязвими групи чрез 

предоставяне на 

интегрирани услуги по 

заетост и социално 

подпомагане 

Изпълнява 

се 

 

2023 МТСП,АЗ, 

АСП 

ОП РЧР  

2014-2020 
Брой лица, на които са 

предоставени интегрирани 

услуги по заетост и социално 

подпомагане, от тях включени 

в: 

- заетост; 

- обучение. 

 

  

Цел 6:  Подкрепа на заетостта в дейности, свързани с опазване на околната среда 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

6.1. Обучение и насърчаване на 

заетостта в дейности по 

опазване на околната среда  
 

Частично 

се 

изпълнява  

2030 МТСП 

АЗ 

ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 
Брой лица вкл. в обучения и 

заетост по ПРЧР 2021-2027, 

вкл. с осигурена заетост по ЗНЗ 

за насърчаване на заетостта  на 

„зелени работни места“ 
 

- - 

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИШНИ УСЛОВИЯ“ 

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

инфраструктура за публични услуги  

Цел 1:  Изграждане на интегрирана географска информационна система и въвеждане на орторектифицирани изображения заснети с дрон 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

1.1. Мониторинг  на динамиката 

на развитието на 

маргинализираните 

територии  

  МРРБ 

общини 

 Брой осъществени 

пространствени анализи и 

свързани с тях дейности  

  

1.2. Moниторинг на 

изпълнението на програмни 

документи, оказващи 

влияние на 

маргинализираните 

територии 

  МРРБ 

общини 

 Брой лица облагодетелствани 

от предприетите мерки  

  

Цел 2:  Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население 
 

 
Мерки Статус Срок Отговорна  

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

2.1. Изработване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри 

( КККР) на територии, 

включващи зони с компактно 

ромско население за 127 бр. 

населени места 

  МРРБ 

 

 Брой населени места с 

одобрени КККР на територии, 

включващи зони с компактно 

ромско население 

  

Цел 3:  Осигуряване  на общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 
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3.1. „Подкрепа за осигуряването 

на модерни и достъпни 

общински жилища за 

настаняване на уязвими 

групи от население“ и 

обновяване на 

квартали/специфични 

територии от градовете с 

неблагоприятни социално-

икономически 

характеристики.“ 

Общинат

а не 

разполага 

със 

социални 

жилища  

 МРРБ ОПРР 2021-

2027 
Население (брой лица), 

обхванато от проекти в 

рамките на стратегиите за 

интегрирано териториално 

развитие 

 

  

Цел 4     :  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността 

за уязвими групи 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023г. 

4.1. Развитие на инфраструктура 

за предоставяне 

на  интегрирани здравно-

социални и социални услуги 

в общността за уязвими 

групи 

  МРРБ ОПРР 2021-

2027 
Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура за 

интегрирани здравно-

социални и социални услуги в 

общността/годишно 

  

Цел 5 :  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

5.1. Подкрепа при развитието на 

образователна, културна, 

спортна инфраструктура и 

  МРРБ  Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура в 
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насърчаване на публично-

частното партньорство 

сферата на образованието, 

културата и спорта 

 

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 “език на омразата”.  

 

Цел 1: Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение,  

принадлежащи към различни етнически групи. 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2019 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1.1 Проведени кампании за 

повишаване на 

осведомеността относно 

домашното насилие и 

насилието, основано на 

полов признак 

  МП 

НПО 

Община  

 

Програми и 

проекти 
Брой ученици, студенти, 

преподаватели, участвали в 

кампании за повишаване на 

осведомеността относно 

домашното насилие и насилието, 

основано на полов признак (вкл. 

представители на уязвимите 

групи  в т.ч  роми) 

 

 30 

1.2 Разширени услуги за 

първична правна помощ за 

уязвимите групи 

  МП Програма 

“Правосъдие” на 

НФМ 2014-2021 

Брой адвокати, обучени по 

методологията JUSTROM (СЕ и 

ГД “Правосъдие”  на 

ЕК)(Разпределени по пол) 

  

1.3 Повишаване на 

ефективността на системата 

за социално подпомагане 

чрез повишаване на 

квалификацията на 

социалните работници, 

включително и за работа в 

мултиетническа среда 

Изпълнява 

се 

 

2021 АСП Проект 

Интегрирани 

обучения за 

администрация

та на пазара на 

труда и в 

социалната 

сфера“ ОПРЧР 

Брой проведени обучения; 

Брой обучени социални 

работници 

 

 

 - 
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Цел 2: Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно 

участие в обществения живот. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция  

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

2.1 Мерки за справяне с 

многобройните 

неблагоприятни условия, 

пред които са изправени 

ромските жени и ромските 

деца 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021; 

Годишен брой на жертвите на 

домашно насилие или насилие, 

основано на полов признак, 

получили правна помощ 

(разпределени по пол, 

представители на уязвими групи 

в т.ч.  роми, възрастова група) 

0  

2.2 Актуализирана национална 

рамка за ефективно 

изпълнение на решенията на 

ЕСПЧ 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021  

Разработен план за действие за 

изпълнение на решенията 

относно ромските евикции 

  

2.1. Въвеждане на пилотен 

проект за "гореща линия за 

първична правна помощ" и 

регионални центрове за 

консултиране 

  МП  Брой консултирани лица от 

уязвими групи 

 

  

2.2. Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните  

  МКБППМН  Брой работни срещи събития за 

предотвратяване и 

противодействие на 

противообществените прояви  

10 Според 

необходимостт

а 

Цел 3: Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи  
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

3.1.  „Обучение на полицейските 

служители по правата на 

човека и проблемите на 

малцинствата в рамките на 

професионалното обучение  

по месторабота” 

 

Текущ 2021

-

2030 

МВР Държавен 

бюджет 

 

 Брой обучени  полицейски 

служители по правата на човека 

и проблемите на малцинствата в 

рамките на професионалното 

обучение  по месторабота 

  

3.2. Изпълнение на проект 

„Подобряване на 

координацията и диалога 

между полицията и ромското 

общество“ 

Начална 

фаза на 

изпълнен

ие 

Края 

на 

2022 

МВР Норвежки 

финансов 

механизъм 

2014-2021 г. 

Брой обучени полицейски служители; 

Брой  изградени и оборудвани 

приемни в райони с компактно ромско 

население; 

Брой проведени информационни 

кампании за повишаване на 

осведомеността относно 

радикализацията, насилствения 

екстремизъм и реч на омразата; 

Брой организирани съвместни местни 

форуми с деца и техните родители за 

преодоляване на антиромските 

стереотипи и дискриминация 

  

Цел 4: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт  

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

4.1 Утвърждаване на толерантни 

междуетнически отношения 

чрез спорт 

 2030 ММС 

Община  

НПО  

Спортни 

клубове  

 Брой проекти 

Брой на участници 

  

 200 
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Цел 5: Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и 

икономическо участие в обществения живот 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

5.1  Провеждане на 

семинари/кръгли маси по 

въпросите за 

равнопоставеността на 

ромските жени в българското 

общество 

 2023 г. НПО 

Община 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Брой проведени семинари 

Брой участници 

 1 

Цел 6: : Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на 

уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата   

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

6.1 Прилагане на 

Координационния механизъм  

за рефериране и обгрижване 

на случаи на непридружени 

български деца и деца-

жертви на трафик, 

завръщащи се от чужбина“. 

Изпълнява 

се 

2021

-

2023 

ДАЗД 

Община 

НПО 

ЦСРИ 

 Брой реферирани случаи за 

година 
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6.2 Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

правата на детето, 

регламентирани в 

Конвенцията на ООН за 

правата на детето и Закона за 

закрила на детето и за 

съществуващите социални 

услуги за подкрепа в 

общността 

Изпълнява 

се 

 

2021

-

2023 

ДАЗД/ 

Доставчици 

на социални 

услуги 

 

 

 

Бюджет на 

ДАЗД 
Брой проведени беседи с 

представители на ромската 

общност, вкл. деца  

 6 

6.3  Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

съществуващи механизми за 

информиране и превенция на 

насилието сред  и срещу 

деца. 

Изпълнява 

се 

 

2021

-

2023 

ДАЗД 

МКБППМ

Н  
 

 

Бюджет на 

МКБППМН  
 

Брой информационни кампании   

 

 3 

6.4 Промотиране на НТЛД  

116 111. Информиране и 

консултиране на семейства 

Изпълнява 

се 

 

2021 

- 

2023 

ДАЗД 

МКБППМ

Н  

ЦСРИ 

Образовате

лни 

институци

и 
 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети  

Брой консултации, брой 

промотиране 

 9 

6.5 Мониторинг и контрол по 

спазване правата на детето в 

образователни институции, 

лечебни заведения, 

специализирани институции 

за деца и социални услуги, с 

цел недопускане на 

дискриминация и 

гарантиране правата на 

децата 

Изпълнява 

се  

 

2023 ДАЗД,  

институци

и за деца и 

социални 

услуги 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети 

 Брой извършени проверки в 

образователни институции, 

лечебни заведения и социални 

услуги 
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Цел 7: Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на 

дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

7.1 Прилагане на програми за 

изграждане на социална 

компетентност, родителска 

грижа и възстановяване на 

семейни отношения, заетост 

на пазара на труда и други 

умения, с подкрепата и под 

контрола на обучители 

(пробационни инспектори в 

местата за лишаване от 

свобода) 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Процент лица, осъдени на 

пробация, които започват работа в 

рамките на 1 година след 

освобождаването (вкл. 

представители на уязвими групи, 

в т.ч.  роми) 

 

 

  

7.2 Изградена нова рамка за 

социална реинтеграция на 

извършителите на 

престъпления 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Брой лишени от свобода, 

преминали мерки за реинтеграция 

в пилотния затвор (вкл. 

представители на уязвими групи в 

т.ч  роми) 

  

7.3  Подпомогнати програми за 

социална реинтеграция на 

уязвими групи в местата за 

лишаване от свобода 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Брой разработени програми за 

социална реинтеграция на уязвими 

групи в местата за лишаване от 

свобода (включително младежи 

представители на уязвими групи, в 

т.ч. роми) 

 

  

7.4 Подпомогнати програми за 

социална реинтеграция на 

уязвими групи в местата за 

лишаване от свобода 

  МП Програма 

“Правосъдие” 

на НФМ 2014-

2021 

Брой на закононарушители от 

уязвими групи, които преминават 

през програми за социална 

реинтеграция (включително 

младежи представители на 

уязвими групи в т.ч. 
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роми)(разпределени по пол, 

възрастова група, роми) 
Цел 8: Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на Европа и ЕС, 

и използване на съществуващите в ЕС инструменти   

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

8.1 Привличане на 

представители на ромска 

общност чрез реализиране на 

дейности по превенция на 

трафика на хора, 

включително провеждане на 

обучения за идентификация 

и насочване на жертви на 

трафик на хора. 

 2021

-

2030 

НКБТХ, 

МКБТХ 

Общини, 

НПО 

 

 

 

 

 

От бюджет на 

НКБТХ, 

средства по 

програми и 

проекти 

Брой проведени превенционни 

дейности с фокус уязвими лица 

от ромска общност  

Брой проведени обучения, 

свързани с ранна идентификация 

и насочване на жертви на трафик 

на хора. 

 

  

8.2 Ефективно прилагане на 

Национален механизъм за 

насочване и подпомагане на 

жертви на трафик на хора 

(НМН), независимо от 

тяхната етническа 

принадлежност, 

националност, религия, 

полови и възрастови 

характеристики. 

 2021

-

2030 

НКБТХ, 

МКБТХ 

Общини, 

НПО 

От бюджет на 

НКБТХ, 

средства по 

програми и 

проекти 

Брой подпомогнати жертви на 

трафик на хора в услугите към 

НКБТХ; брой координирани 

сигнали от администрацията на 

НКБТХ. 

 

 

  

 

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

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. 
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Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на 

представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на 

междукултурния диалог 

 

 
Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

музейното дело и 

изобразителните изкуства, 

насочени към представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура на 

ромите; проекти с участие на 

представители на ромската 

общност, насърчаващи 

междукултурния диалог. 

Текущ 2021 

– 

2023 

Община  

НПО  

Образоват

елни 

институци

и 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети  

Брой проекти в областта на 

музейното дело и 

изобразителните изкуства, 

насочени към представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура на 

ромите. 

 

0 2 

2. Подкрепа на творчески 

проекти за изява в областта 

на визуалните изкуства, 

насочени към представители 

на ромската общност. 

Текущ 2021 

– 

2023 

Община  

НПО  

Образоват

елни 

институци

и 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети 

Брой проекти за изява в областта 

на изобразителните изкуства, 

насочени към представители на 

ромската общност. 

 

0 След 

идентифицир

ане на  

необходимост

та  

3. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

сценичните изкуства 

(професионални и 

любителски) за създаване и 

разпространение на културен 

продукт, насочени към 

ромската общност, с участие 

на представители на 

ромската общност 

Текущ 2021 

– 

2023 

Община  

НПО  

Образоват

елни 

институци

и 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети 

Брой проекти в областта на 

сценичните изкуства за 

създаване и разпространение на 

културен продукт, насочени към 

ромската общност. 

0 

 

 

 

След 

идентифицир

ане на 

необходимост

та  
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4. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

книгоиздаването за развитие 

на българския книжен сектор 

чрез програма „Помощ за 

книгата“ на конкурсен 

принцип, свързани с 

културата на ромската 

общност. 

Текущ 2021 

– 

2023 

Община  

НПО  

Образоват

елни 

институци

и 

В рамките на 

утвърдените 

бюджети 

Брой подкрепени творчески 

проекти за изява в областта на 

издателската дейност, насочени 

към културни институти и 

организации - издателства и 

други юридически лица 

0 

 
 

След 

идентифицир

ане на 

необходимост

та 

5. 

Изпълнение на програма 

„Културно 

предприемачество, 

наследство и 

сътрудничество“, Резултат 3: 

„Подобрена информираност 

за изкуствата и културата на 

етнически и културни 

малцинства (фокус върху 

ромите)“.  

Текущ Края 

на 

прог

рама

та 

МК ФМ на ЕИП + 

Национален 

бюджет – 

1 200 000  

Брой на хората, посещаващи 

културни/образователни събития, 

свързани с културата на 

малцинствата (ромите), вкл. 

онлайн посещения/гледания 

0  

Брой културни събития с акцент 

върху културата на малцинствата 

(ромите), вкл. онлайн събития 

0  

Брой образователни събития с 

акцент върху културата на 

малцинствата (ромите), вкл. 

онлайн събития 

0  

 

  


