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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящият план за действие на община  Калояново за интегриране на гражданите в 

уязвимо социално-икономическо положение  (2019-2020), е неразделна част от Областната 

стратегия на Пловдив област в изпълнение на Националната стратегия на Република България 

за интегриране на ромите (2014-2020). приета с решение на 41-то Народно събрание от 

01.03.2012г.  

 Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, 

която се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността , и не изключва 

предоставянето на подкрепа на  лица в неравностойно положение от други етнически групи, 

живеещи в сходна на ромите ситуация.  

Планът за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани в уязвимо 

социално-икономическо положение (2014-2020) отчита ситуацията на тази общност в общината 

от социално-икономическа и демографска гледна точка. Той е съобразен с изискванията на 

нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, 

децентрализацията при управлението и финансирането им, като се основава на приоритетите, 

насоките и  политиката на държавата в тази област. 

 

Цялостното изпълнение на Плана е насочено към: 

 Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от 

социална подкрепа; 

 Подобрено качество на образование и редовна посещаемост на учебните занятия с цел 

по добра социална  интеграция и реализация в бъдеще; 

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; 

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност 

към хората в неравностойно положение. 

  Подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще. 

 

В разработването на Плана за действие участваха представители на: 

 

 Община Калояново 

 Дирекция СП гр. Хисаря ИРМ-Калояново 

 Дирекция БТ- Марица, клон Калояново 

 Представители на ромската общност 

 Лични лекари, обслужващи населението на община Калояново 

 ДГ и ОУ на територията на община Калояново 

 Представител на МКБППМН 

 

ІI.АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 
1.Актуално състояние на ромската общност 

Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република 

България: 

 

НАСЕЛЕНИЕ ПО ЕТНИЧЕСКИ  И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ КЪМ 01.02. 2011 ГОДИНА по 
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данни от НСИ                                                                                                                  Таблица 1                          

            
 Етническа 

група 

Възрастови групи 

Община Общо 0 -  9 
10 - 

19 

20 - 

29 

30 - 

39 

40 - 

49 

50 -

59 

60 - 

69 

70 - 

79 
80 + 

КАЛОЯНОВО Българска 10369 535 768 928 1007 1240 1495 1730 1834 832 

Турска 549 96 90 82 109 53 69 32 14 4 

Ромска 742 169 145 150 101 86 48 30 11 2 

Друга 15 0 1 1 4 1 3 1 4 0 

Не се 

самоопределя 
23 19 0 1 1 1 1 0 0 0 

Общо 11698 819 1004 1162 1222 1381 1616 1793 1863 838 

 

Като непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 742 български 

граждани самоопределили се от ромски произход и други в уязвимо социално -  икономическо 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Данни за населението по настоящ адрес и  възраст:- ГРАО, община Калояново към дата 

01.02.2017год. 

Таблица 2 

Настоящ адрес –

населено място 

общо мъже жени Под 

7г. 

От 

7-

13г. 

От 

14-

17г. 

От 18-

59г. 

.жени 

От 

18-

62г. 

мъже 

Над 

60г.  

жени 

Над 

63г. 

мъже 

с.Бегово 6644 338 326 38 43 26 176 224 95 62 

с.Главатар 189 82 107 3 7 4 46 52 54 23 

с.Горна Махала 313 148 1165 9 5 2 49 85 106 57 

с.Долна Махала 368 189 179 19 37 17 78 99 74 44 

с.Дуванлии 563 289 274 29 33 24 145 165 97 70 

с.Дълго Поле 1947 962 985 131 114 82 475 575 356 214 

с.Житница 1461 745 716 76 74 33 387 470 254 167 

с.Иван Вазово 295 151 144 10 11 3 55 91 73 52 

с.Калояново 2555 1249 1306 177 157 96 645 754 455 271 

с.Отец Паисиево 225 118 107 1 6 1 25 59 80 53 

с.Песнопой 493 261 232 7 13 5 85 135 138 110 

с.Ръжево 324 157 167 14 13 5 64 72 88 68 

с.Ръжево Конаре 1349 672 736 60 58 44 292 370 363 221 

с.Сухозем 231 122 109 3 5 4 41 77 62 39 

с.Черноземен 419 213 201 14 7 7 81 127 108 75 

Общо 11661 5795 5866 600 581 368 2664 3397 2490 1561 

 

          Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за 

равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо 

социално – икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.. Интегриран 

териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат 

мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и 

нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно 

населено място. 
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Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране на база регламентирани 

периодични анализи. 

 

2. Приоритети на Плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-

икономическо положение в съответствие с Национална стратегия на Република 

България за интеграция на ромите (НСРБИР): 

 

 повишаване на образованието; 

 здравеопазване; 

 жилищни условия; 

 заетост; 

 върховенство на закона и недискриминация; 

 култура и медии 

 

        Образование 

        На територията на община Калояново функционират 4 основни и едно обединено 

училище и  8 детски градини. Сградният фонд на учебните заведения включва 5 сгради  за 

училищата и 8 сгради за детските заведения, които са публична общинска собственост. 

Частични и основни ремонти се извършват ежегодно във всички училища и детски градини. 

Приложени данни от НСИ 

Население на 7 и повече години по  местоживеене и по образование към 01.02.2011 година 

                                                                                                                                                       таблица 3 

Общини Общо Висше 

образован

ие 

Средно 

образован

ие 

Основно 

образован

ие 

Начално 

образован

ие 

Незавърш

ено 

начално 

Никога не 

посещава

ли 

училище 

дете 

Област 

Пловдив 638369 123665 277959 144961 50131 31233 8969 1451 

Калояново 11298 702 4322 4147 1350 585 166 26 

 

 

На територията на община Калояново функционират 4 основни училища, едно 

обединено училище и 8 детски градини. Детските градини са общински, като в селата Иван 

Вазово и Ръжево Конаре са средищни. В две от детските градини съществува яслена група.  

Училищата в селата Песнопой, Ръжево Конаре, Дълго поле и Калояново са средищни, в 

тях се обучават учениците от населените места, в които няма училище. 

 

• предучилищно обучение  

В системата на предучилищното образование децата, които посещават детски градини 

в община Калояново са 302. От тях със СОП са две деца, като с тях работят специалисти от 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Пловдив. 

Специалистите, които работят с децата са ресурсен учител, психолог и логопед. 

За децата в детските градини се грижат 29,5 човека педагогически персонал и 37 – 

непедагогически. 

В осемте детски заведения на територията на община Калояново са извършени текущи 

ремонти през 2018 г. със средства от общинския бюджет. Някои от сградите, в които се 

помещават детските градини са в отлично състояние, със сменена ПВЦ дограма, санирани и 

боядисани. На детските градини в селата Житница и Калояново са извършени ремонтни 

дейности на покрив. 
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Сградите на ДГ „Първи юни“, ДГ „Щастливо детство” и ДГ „Валентина Терешкова” 

съответно в селата Дълго поле, Иван Вазово и Долна Махала имат нужда от топлоизолация. В 

детската градина в с. Иван Вазово имат нужда от смяна на легловата база. 

Следните детски градини: ДГ „Детелина” – с. Калояново, ДГ „Щастливо детство” – с. 

Иван Вазово, ДГ „Валентина Терешкова” – с. Долна Махала, ДГ „Иглика” – с. Дуванлий, ДГ 

„Радост” – с. Бегово не разполагат с физкултурен салон, което значително затруднява 

работата по отношение на физическата култура на децата.  Голяма част от външните 

площадки в детските заведения са стари и съществува потребност от съвременни съоръжения 

за игра. 

В част от детските градини има необходимост от съвременни учебно-технически 

средства, от телевизори, мултимедия, озвучителна система, дидактични материали, нови 

мебели. 

В детските градини на територията на община Калояново са налични достатъчен брой 

занимални, помещения за спане, санитарни възли, медицински кабинети и всичко необходимо 

за осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес. 

 

• основно образование  
Общинската образователна система обхваща 4 основни училища и едно обединено 

училище в селата Калояново, Дълго поле, Ръжево Конаре, Житница и Песнопой. Общият брой 

на учениците е 487, разпределени в 35 паралелки.  

Седмично е осигурено ресурсно подпомагане от ресурсен учител от  РЦПППО – гр. 

Пловдив. 

Сградите на ОУ „Иван Вазов” – с. Калояново, ОУ „Христо Ботев” – с. Дълго поле и ОУ 

„Христо Ботев” – с. Ръжево Конаре са санирани и с ПВЦ дограма. Другите две сгради на 

училищата в с. Житница и с. Песнопой не са санирани, но са със сменена дограма. 

Съществува необходимост от изграждане на физкултурни салони в ОУ „Христо Ботев” 

– с. Дълго поле и ОУ „Отец Паисий” – с. Песнопой, както и от извършване на основен ремонт 

и осигуряване на оборудване на физкултурния салон в ОУ „Христо Смирненски” – с. 

Житница. 

В училищата в община Калояново са налице необходимите специалисти, методики, 

дидактически средства и материално-техническа база за осигуряване на обща и 

специализирана подкрепяща среда на учениците. Осигурена е достъпна архитектурна среда за 

ученици със СОП; в някои училища има медицински кабинет, а в други само медицинско 

лице, което работи по график; осигурена е безопасна среда на учениците посредством жива 

охрана, а в някои училища са инсталирани и камери за наблюдение.  

Големият проблем, който се забелязва в сферата на училищното образование е малкото 

деца. Учениците са два пъти по-малко отколкото могат да поемат училищата в община 

Калояново и това е силно обезпокояващо. Основен проблем в община Калояново е 

запълването на паралелките в училищата до необходимия минимум. Качеството на 

образование в тези паралелки е по-ниско и учениците излизат неконкурентоспособни на 

национални изпити и конкурси, въпреки усилията на учителите. 

 

1. Деца и ученици (с изявени дарби и в риск) 

 

До момента няма регистрирани случаи на деца с изявени дарби, независимо че в 

училищата има даровити деца.  

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето „Дете в риск”е дете: 
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а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от 

специалист; 

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. 

На общинско ниво дейностите са насочени към създаване и развитие на училища, 

които да отговорят на социално-икономическите характеристики на общината и изискванията 

на пазара на труда. На ниво училище действията са насочени към намаляване на броя на 

маломерните и слетите паралелки, осигуряване на възможност и условия за достъп на всяко 

дете до качествено образование и намаляване броя на отпадналите от училище деца. 

Основните причини за отпадане на учениците от училище са отсъствия, слаб успех, болести, 

заминаване в чужбина, както и други причини от социален характер, като: 

• Неграмотност и незаинтересованост на родителите в редица случаи и 

омаловажаването на необходимостта от обучение на децата; 

• Лошо икономическо състояние на семейството, в което детето живее и то най-вече в 

етническите малцинства; 

• Придържане към определени културни стереотипи, особено когато семейството 

живее в компактна група сред представители на съответния етнос; 

• Трудности, които детето среща в училище, интерес към учебния процес и 

произтичащото от него желание/нежелание да посещава училище, конфликтни отношения със 

съученици и/или учители, качество и методи на преподаване в подкрепа на децата с трудности 

при усвояване на учебния материал. 

Децата, нуждаещи се от допълнителна образователна и социална подкрепа, се 

интегрират както в масовите училища, така и в специализираните. Социализацията на деца 

със специални образователни потребности е една от най-важните предпоставки за 

придобиване на усещане за значимост, увереност и полезност, които от своя страна са в 

основата на реализацията им в обществения живот. 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в 

община Калояново се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни. МК оказва съдействие на образователните институции 

за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване 

на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви, извършва 

дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, 

както и превантивна работа с родителите.  

 

Анализът на образователната система в общината обхваща основните компоненти, 

които я характеризират в максимална степен, а именно: структура на образователната мрежа в 

общината, кадрово обезпечаване и състояние на материално-техническата база. Анализът на 

образователната система налага следните изводи: 

• Наличие на относително добре структурирана образователна система; 



7 

 

• Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на 

качествено и перспективно образование; 

• Наличие на достатъчен сграден фонд; 

• Относително високо образование и професионална квалификация на кадрите; 

• Трайна тенденция за намаляване броя на учениците, което води до оптимизация на 

общинската образователна мрежа; 

• Тенденцията за промяна в отношението на различните слоеве от обществото към 

образованието като ценност; 

• Тенденция за застаряване на педагогическите кадри; 

• Липса на алтернативни форми за ангажиране на свободното време на учениците и за 

развитие на потребностите им в малките населени места на територията на общината. 

 

                            
   

 

         Здравеопазване 

 Системата на здравно обслужване на населението на община Калояново е сравнително 

добре организирана и в значителна степен добре обезпечена материално и кадрово. 

 Първична медицинска помощ се осъществява от 7 индивидуални практики, които са 

оборудвани с необходимата апаратура  и за дейността им са предоставени сгради и 

помещения ; 

 Амбулатории за първична стоматологична помощ  от 8 индивидуални практики. 

Всички кабинети са добре оборудвани и са в общински сгради; 

 Център за спешна медицинска помощ – филиал Калояново,който обслужва 15 населени 

места; 

 Ученическо здравеопазване. Осъществява се от 5 медицински сестри, които ползват 

добре оборудвани  медицински кабинети за оказване на долекарска помощ. 

След направения анализ на целевата група се установи, че около 58,7 % са здравно 

неосигурени, което ги лишава от достъп до здравни грижи. 

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на 

заболявания. При лицата, принадлежащи към целева група, се наблюдава по-силно влияние на 

първичните (масово обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и 

потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, слаба здравна 

култура) и вторичните рискови за здравето фактори (някои болестни състояния с хронично 

протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). 

 

        Жилищни условия 

       Жилищните условия и инфраструктурата на терените, които обитават, лицата от ромски 

произход в голямата си част са собствен имот, застроен с  масивни жилищни сгради, 

полумасивни или паянтови, живеещи при различни по естество битови условия, в зависимост 

от материалното  си положение. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с 

две и повече  деца.  

Жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез средства от общинския 

бюджет и от участието ни по програми и проекти. Извършват се строително ремонтни работи 

на асфалтирани и неасфалтирани улуци, тротоарни настилки. Почистват се периодично  

речните корита и канали. Има изградена система за сметопочистване, но контейнерите не 

винаги се използват по предназначение.  
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        Заетост 

По данни от БТ-Марица, клон Калояново, безработицата е около 7,3%. Общия брой 

регистрирани безработни лица на територията на община Калояново са 280 към м.12.2018 г, 

от тях самоопределили са като роми-63 лица 

 Без образование  -  86   от ромски произход - 59 

 Основно и по-ниско образование- 59  от ромски произход –41 

 Висше образование  -  1 от ромски произход   

         Безработни лица до 29 години: общо-10  

          

 Продължително време беазработни-повече от 12 месеца - 6 бр. 

         Голяма част от целевата група са безработни, не търсят активно работа, рядко  имат 

завършена средна степен на образование и придобита квалификация, което затруднява  

намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. 

Въпреки усилията за разясняване на необходимостта и предлаганите условия за  регистрация 

в БТ, като  голяма част от целевата група не се подписват редовно или въобще не се 

регистрират.  

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално 

слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.  

         

Върховенство на закона и недискриминация 

         В Община Калояново има обособени компактни ромски махали в четири населени места. 

Данните показват, че по-голямата част от семействата на социално подпомагане са от ромски 

произход.  Най-често срещаните проблеми при  деца от разглежданата целева група са: лоши 

битови условия на живот, безцелно скитане, действия в конфликт със закона, ранно отпадане 

от училище и насилие. Живеят в многодетни семейства, често с един родител, с влошен психо 

-социален климат в семейството, което е предпоставка за попадане на децата в криминогенна 

среда.  При тези групи деца съществува голям риск от насилие, поради което е необходимо да 

се провеждат обучителни модули по превенция на насилието и недопускане на 

дискриминация. 

През последните няколко години тези проблеми се наблюдават и при деца, които 

живеят в социално слаби семейства. МКБППМН, Дирекция СП и инспектор ДПС към РУП - 

Хисаря организират и координират социално превантивната дейност за децата нуждаещи се 

от социална защита и нормално развитие. 

   Съвместно с училищните ръководства се осъществяват дейности в училище и извън 

него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова среда  и решаване на 

ситуации за преодоляване на индивидуални и групови конфликти. 

 Агресията- феномен и мотивация за проява; 

 Толеранс- разбиране и търпимост към различните от нас; 

 Деца на пет и шест годишна възраст  в ПГ на ДГ са обхванати на 100%.  В голямата си част от 

случаите на отсъствия от училище се касае за незаинтересованост на родителите особено в 

многочислените ромски фамилии. Отчита се добро взаимодействие между МКБППМН, 

инспектор ДПС, ОЗД-Калояново. Училищните комисии за БППМН най-често чрез 

директорите и класните ръководители търсиха подкрепа в МКБППМН по следните въпроси: 

- вербална и физическа агресия; 

- обхват на подлежащи задължително обучение, работа с деца  и родители; 

- увреждане на училищна собственост 

Инспектор ДПС и секретарят на МКБППМН провеждаха занятия в часа на класния 

ръководител по предварително набелязани теми. 



9 

 

 Рядко има дете от ромски произход, което продължава образованието си след 8 клас. От една 

страна поради слабата грамотност на родителите и осъзнаване на образованието за бъдещето 

развитие на децата и от друга страна ограничените финансови средства необходими за 

издръжка в средното образование. Членовете на местната комисия за БППМН заедно с 

директорите на училища и класните ръководители полагат нужните усилия за по- добър 

обхват на подлежащите на задължително обучение до 16 годишна възраст. 

Състояние, структура и тенденции на престъпността и противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните  

Таблица 6 

Годи

на 

Брой 

кримина

лни 

деяния, 

извърше

ни от 

малолетн

и 

 

 

% на 

тези 

деяния 

от 

общораз

кри 

тите за 

всички 

възрас 

ти 

Брой 

малолет 

ни 

извърш

и 

тели 

 

 

 

 

 

% от 

общо 

разкри 

тите 

извър 

ши 

тели 

Бр. 

престъ

пле 

ния 

извър 

шени 

от 

непъл 

нолет 

ни 

 

% от общо 

разкри 

тите 

престъп 

ления за  

всички 

възрас 

ти 

Бр. 

непъл 

нолет 

ни из 

вър 

ши 

тели 

% от 

общоразкр

итите 

извършит

ели от 

всич 

ки 

възрасти 

2018 1 пълно 3 пълно 2 пълно 2 пълно 

2017 2 пълно 2 пълно 0 пълно 8 пълно 

2016 5 пълно 2 пълно 4 пълно 7 пълно 

2015 5 пълно 1 пълно 24 пълно 4 пълно 

         

 

В приложената таблица са показани извършените криминални деяния на територията на 

община Калояново и разследвани от РУ на МВР Хисаря. Според анализа на деянията, 

основните   причини за извършването им са: 

     -  обща икономическа криза; 

     -  лоша и криминогенна  приятелска и семейна среда; 

     -  неефективни мерки по осъществяване на възпитателния надзор – за извършителите 

на второ и трето деяние; 

     -  липса на приоритети и мотиви на малолетните и непълнолетните за друг вид 

осмисляне на свободното време; 

 

   В социален аспект за подкрепа на майчинството с  Решение № 262 на ОбС, прието с 

Протокол № 36/26.04.2018 г.на ОбС Калояново е включен лимит за  помощи за такива случаи. 

Община Калояново финансово се ангажира с отпускането на еднократна помощ от общински 

бюджет за раждането на всяко дете в  размер на 200 лв., чиито родители имат адресна 

регистрация на територията на общината.   

 

         Култура и медии 

         Работата с младежта в община Калояново се осъществява от отделни структури от 

общината – Общинска администрация, училищата, читалищата, отдел „Закрила на детето” и 

др. Дейността им е свързана с организирането на младежки инициативи, превенция, 

възпитание, консултации по въпроси засягащи младежите. Проблемите на младите хора са 

свързани основно с осмисляне на свободното им време чрез разширяване и разнообразяване 

на младежките и спортните прояви, възможност за трудова реализация осигуряване на поле за 

изява на таланти и други специфични умения  
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       Читалищата са единствените културни институции в община Калояново. Функционират 

13 читалища, обединени в общинско сдружение „Култура” с оглед улесняване и подпомагане 

на тяхната дейност, защита на общи интереси и провеждане на съвместни инициативи. 

Целта им е да задоволят потребностите на населението , свързани с: 

     -Развитие и обогатяване на културния живот; 

     -Запазване на българските обичаи и традиции; 

     -Разширяване знанията на населението и приобщаването им към ценностите на науката, 

изкуството и културата; 

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 

     -Формиране на етническа и религиозна толерантност. 

За постигане на тези цели въпреки ограничения бюджет читалищата извършват следните 

основни дейности: 

 Библиотечна дейност 

 Любителско художествено творчество 

 Клубна и кръжочна дейност 

 Културно масова дейност 

 

      Участие взимат всички деца проявяващи желание и определени способности без 

ограничение на етническа принадлежност и вероизповедание. Най-масово децата от целевата 

група  участват в самодейните състави, като танцови колективи и кръжоци по краезнание. От 

няколко години в общината има три целеви библиотеки по програма „Глобални библиотеки”-

Калояново,  Житница и Дуванлии. Децата и младежите от ромски произход са едни от най -

редовните посетители в обособените по програмата компютърни центрове. През летните 

месеци юни/юли в библиотеката към читалище Калояново ежегодно се провежда курс за 

начална компютърна грамотност специално за младежи от ромски произход, които не 

посещават училище.  
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  ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговор

на 

институ

ция 

 

Вре 

меви 

пери

од 

 

Финансиране 

     Средст

ва 

Източ 

ник 

Индикатори 

1. Повишаване 

на качеството на 

образование на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства 

1.1 Подпомагане 

на деца, чийто 

майчин или 

семеен език не е 

български 

1.1.1.Разработване 

и въвеждане на 

програма за 

овладяване на 

български език. 

ОДЗ, 

ЦДГ и 

ОУ, 

МОМН  

Община 

Калояново 

2019  

2020 

В 

рамките 

на 

собствен

ите 

бюджети 

Детски 

градини. 

Училища  

 

 Брой деца за които се 

 прилага организацията 

  

 

2. Превенция на 

отпадане от 

училище на 

ромските 

ученици и 

посещение в 

предучилищното 

възпитание в 

подготвителни 

групи и 

Повишаване на 

обхвата в 

основната степен 

на образование 

2.1. Осигуряване 

на обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование 

2.2Намаляване 

до минимум 

отпадналите 

ученици в 

основната степен 

на образование 

2.1.2.Осигуряване 

на редовна 

посещаемост и 

задържане в 

училищата чрез 

изготвяне на 

индивидуални 

програми за 

децата, 

застрашени от 

отпадане 

2.1.3Намяляване/п

ълна отмяна на 

таксите за ЦДГ 

съгласно приета 

Наредба  

2.1.4Ремонт и 

подобряване на 

техническото 

оборудване на   

детски заведения 

ОДЗ, 

ЦДГ и ОУ 

Община 

Калояново 

2019 

2020 

 

В 

рамките 

на 

държавн

ия 

бюджет 

и 

общинск

ия 

бюджет 

Детски 

градини 

Училища  

общински

я бюджет 

 

 

Проект 

„Социалн

о 

включван

е” 

 

 Брой  изготвени  

програми 

 и обхванати деца, 

Брой ученици, които 

посещават училище и 

 са раздадени учебници 

Текущи ремонти във 

всички ДГ; 

3. Прилагане на 

разнообразни 

форми и 

програми за 

работа с 

младежи и 

възрастни от 

ромски произход 

отпаднали от 

училище с цел 

тяхната 

реинтеграция 

3.1. Подобряване 

на различните 

модели на 

образование 

 

 

3.1.1. 

Предоставяне на 

продължаващо 

професионално 

обучение за лица, 

навършили 16 г и 

ограмотяване на 

възрастни роми. 

 

МОМН 

Работо 

датели 

Община 

Калояново 

 

2019  

2020 

40 000 

лв. 

ОП РЧР 

Външно 

проект 

но 

финансир

ане 

 

 Брой обучени лица  
Брой деца,  за които се 

прилага организацията 

4.Приобщава 

не и приемане на 

родителите- 

роми към 

4.1. Повишаване 

на ангажимента 

на родителите и 

засилване  

4.1.1 Ангажиране 

на родители на 

деца и ученици от 

етническите 

 2019  

2020 

Не са 

необход

ими 

- 

 

 

Брой родители 

 участвали 

 в УН/ОС 
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образовател 

ния процес и 

засилване на 

участието им в 

училищния 

живот.  

сътрудничество 

то. 

малцинства в 

училищни 

настоятелства и  

обществени 

съвети 

5. Усъвършен 

стване на 

образовател 

ните условия, 

квалификацията 

на педагогичес 

ките 

специалисти за 

взаимодей 

ствие в 

мултиетническа 

образовател 

на среда.  

5.1. Формиране 

на 

интеркултурна 

компетентност 

на директори, 

учители и други 

педагогически 

специалисти 

5.1.1. 

Квалификация на 

учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

МОМН,  

РУО 

Пловдив 

Община 

Калояново 

 

2019  

2020 

Средств

а по 

проект 

«Соц. 

включва

не»; 

ОПРЧР 

Държ. 

бюджет  

 

- МТСП 

МОМН 

община 

училища 

детски 

градини 

НПО 

Брой обучени  

Педагогически 

 специалисти 

преминали  

обучение 

 

 
ПРИОРИТЕТ 2 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Врем

еви 

пери

од 

 

Финансиране 

     Сред 

ства 

Източник Индика 

тори 

1.Повишава 

не на здравната 

и екологична 

култура на 

ромското 

население 

1.1 Включване в 

обучителни 

модули на  и 

здравните 

работници1.2.Пов

ишаване обхвата 

на уязвимите 

малцинствени 

групи в детска и 

юношеска възраст 

1.3. Подобряване 

на 

информираността 

за здравословно 

хранене на 

новородени и 

малки деца. 

 

1.1.1. Активно 

съдействие от 

страна на   личния 

лекар за обхващане 

на бременните до 

четвърти месец на 

бременността. 

Мотивационни 

кампании за 

повишаване на 

нивата на 

подрастващите и 

младите хора и 

техните родители за 

начините за 

предпазване от 

нежелана и ранна 

бременност и 

съпътстващите 

рискове. 

Лични лекари 

Община 

Калояново 

НПО в здравния 

сектор 

РЗИ, Читалища, 

центрове за 

работа с деца и 

младежи 

2019 

2020 

1000 

лв. 

 

Общински 

бюджет, 

донорски 

програми, 

дарения,  

Брой обхванати 

 Бременни лица 

– с дейности  

кампании, 

 обучения и др. 

 

2.Подобряване 

на профи-

2.1Своевременно 

регистрирани 

2.1.1.Активизиране 

дейността на 

Лични лекари 

Община 

2019 

2020 

Не са 

необ
        -  

- Брой обхванати 



13 

 

 
 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институ 

ция 

 

Врем

еви 

пери

од 

 

Финансиране 

     Сред 

ства 

Източ 

ник 

Индика 

тори 

1.Подобряване на 

жилищните 

условия, 

включително и на 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура   

1.1.Подобряван

е на 

жилищните 

условия в 

кварталите с 

ромско 

население 

1.1.1.Разработване 

на общинска 

програма за 

подобряване на 

жилищнитеуслови

я в квартали с 

компактно ромско 

население     

 

НПО 

компетентни 

по 

посочената 

сфера 

Община 

Калояново 

2019 - 

2020 

  Нова 

общинска 

програми в 

процес на 

изготвяне 

лактичните 

дейности сред 

ромското 

население 

новородени деца 

при личен лекар. 

 

2.2 Редовно 

провеждане на 

профилактични 

прегледи по 

възрастова група 

 

  

отговорните 

институции и за 

издирване на деца 

без личен лекар и 

разясняване пред 

родителите им 

важността за 

регистрирането им 

Интерактивни 

обучения на млади 

хора по метода 

„връсници обучават 

връстници” 

Калояново 

НПО в здравния 

сектор 

Регионална 

здравна 

инспекция. 

 

 

 

ходи

ми 

 лица с дейности 

 по подобряване 

 на профилактич 

ните дейности. 

  2.1.2.Провеждане 

беседи и разговори 

с младите майки за 

значението на 

имунизациите, и 

мотивирането им за 

редовното им 

прилагане, както и 

имунизацията за 

превенция на рак на 

маточната шийка.  

Лични лекари 

Община 

Калояново 

НПО в здравния 

сектор 

Регионална 

здравна 

инспекция. 

 

2019 

2020 

Не са 

необ

ходи

ми 

        - Брой обхванати 

 майки 

  2.2.2.Информиране 

на лица от ромска 

общност за здравно 

осигурителните им 

права и задължения, 

като пациенти. 

Лични лекари 

НПО в здравния 

сектор 

Община 

Калояново 

 

2019  

2020 

Не са 

необ

ходи

ми 

 Брой  обхванати 

 лица. 
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  1.1.2.Подобрява 

не състоянието на 

техническата 

инфраструктура, 

отводняване на 

улици,изгражда 

не на тротоари, 

реконструиране на 

Ви К мрежи; 

Община 

Калояново 

ПРСР 

2019 - 

2020 

3000 лв Общински 

бюджет 

ПРСР 

Благоустроен

и улици и 

тротоари – 

км. 

  1.1.3.Подобрява 

не на жизнената 

среда чрез 

мероприятия 

свързани със 

организиране 

доброволни 

зелени групи 

Община 

Калояново 

Частни 

инвеститори 

МБЧК 

2019 - 

2020 

Не са 

необход

ими 

 Брой 

включени 

семейства 

И ангажира 

ни  лица.  

 

 
 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговор 

на 

институ 

ция 

 

Вре 

меви 

период 

 

Финансиране 

     Сред 

ства  

Източ 

ник 

Индикатори 

1.Осигуряване 

на достъп на 

ромите до пазара 

на труда и до 

различни 

инструменти и 

инициативи за 

самостоятелна 

заетост.   

1.1.Повишава

не на 

пригодността 

за заетост и 

квалификаци

ята на 

безработни 

роми 

1.1.1.Разработване 

на проекти 

включени в 

програми за 

квалификация и 

трудова заетост по 

програми, сезонна 

заетост и др. 

  

 

МТСП, 

МОМН в 

сътрудниче

ство с 

общината ,  

2019 - 

2020 

 Републикан

ски 

бюджет, ОП 

РЧР, 

други 

донорски 

програми и 

проекти  

Брой 

разработени 

 проекти 

  1.1.2.Включване 

на местното 

население при 

реализацията на 

инфраструктурни  

проекти, 

благоустрояване, 

озеленяване и 

детски площадки; 

МТСП,АЗ,

МОМН в 

сътрудниче

ство с 

общината, 

частни 

инвестито 

ри 

2019 - 

2020 

Не са 

необход

ими 

 Брой включени 

 лица и наети 

 лица 
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ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорн

а институ 

ция 

 

Време 

ви 

период 

 

Финансиране 

     Сред 

ства  

Източ 

ник 

Индикатори 

1.Подобряване

на ефективност 

та на работа на 

полицейски 

служители в 

мултиетническ

а среда при 

спазване на 

стандартите по 

правата на 

човека 

1.1.Повишава 

не на 

ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетни 

ческа среда, 

съвместно с 

община 

Калояново 

1.1.1 Запознаване и 

разясняване на 

Наредба №1 на 

Община Калояново 

,приета с Решение 

№ 254 взето с 

Протокол  

№31/31.01.2003г.  

сред ромското 

население; 

Община 

Калояново 

и РУП 

Хисар 

2019 - 

2020 

Не са 

необход

ими 

- Брой ангажирани 

полицейски 

служители – 

инспектори ДПС 

обучени да 

работят в 

мултиетническа 

среда  

Брой беседи в 

ромските 

 квартали 

  1.1.2.Превантив 

на работа на 

полицията и 

обществеността, 

съвместно 

планиране, работни 

срещи срещу 

разпространението 

на наркотици 

вещества и  вредата 

от тютюнопушене 

Община 

Калояново, 

РУП Хисар, 

ОУ, 

представите

ли на 

общността. 

2019 - 

2020 

Не са 

необход

ими 

- Брой работни 

срещи и лица 

участвали в тях 

конкретни 

резултати 

  1.1.3.Обучение по 

права на човека и 

права на детето в 

училище, и 

разясняване на 

наказателната 

отговорност за 

ранно съжителство 

с малолетни и 

непълнолетни  лица 

Община 

Калояново, 

ОУ,  РУП  

Хисар 

МОМН 

2019 - 

2020 

Не са 

необход

ими 

 Брой обучени 

лица 

Брой проведени 

 беседи 

  1.1.4.Усилване на 

дейността на 

МКБППМН и  

включване на 

представители и от 

общността или НПО 

в комисията; 

Община 

Калояново, 

РУП 

Хисаря 

представите

ли на 

общността. 

2019 - 

2020 

 -Републи 

кански 

бюджет, 

община 

Калояново 

Брой  

Обхванати 

 лица и 

 разрешени 

случай. 
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 ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Врем

еви 

пери

од 

 

Финансиране 

     Средства Източ

ник 

Индикатор

и 

1. Постигане на 

устойчивост в 

резултатите на 

културната 

интеграция на 

ромите и 

маргинализиранит

е групи 

1.1. Да се 

постигне 

културна 

интеграция 

на ромите. 

1.1.1.Реализиране 

на образователни 

програми,разширя

ване участието на 

целевите групи  в 

любителсоко 

творчество 

Община 

Калояново, 

Общинско 

сдружение 

„Култура”, 

читалища по 

населени места 

 

2019 - 

2020 

Не са 

необходими 

 Брой 

направени и 

разпростанени 

 листовки, брой 

организирани 

дискусии, 

медийни 

продукти ; 

2.Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинствените 

общности; 

 

2.1 Да се 

постигне 

развитие и 

опазване на 

културната 

идентичнос

т на ромите 

2.1.2. Включване и 

активно участие в 

масовите 

културните 

мероприятия и 

празниците на 

общината 

Община 

Калояново, 

Общинско 

сдружение 

„Култура”, 

читалища по 

населени места 

 Не са 

необходими 

 Брой включени 

участници 

  2.1.3.Организиран

е и провеждане на 

курсове за начална 

компютърна 

грамотност за деца 

от целевата група  

Община 

Калояново, 

Общинско 

сдружение 

„Култура”, 

читалища по 

населени места 

2019 - 

2020 

Не са 

необходими 

 Брой създадени 

центрове 

  2.1.4.Издирване на 

талантливи деца 

от етносите и 

подпомагане на 

записването им в 

училища по 

изкуствата. 

Община 

Калояново, 

Общинско 

сдружение 

„Култура”, 

читалища по 

населени места 

2019 - 

2020 

Не са 

необходими 

 Брой 

обхванати деца 

 

IV.Очаквани резултати: 
 

В края на периода на Плана за действие очакваме: 

 Устойчивост на процесите на интеграция; 

 Повишено качество на образование и редовно посещаемост на учебните занятия на 

децата и юношите в уязвимо социално-икономическо положение, които се 

самоопределят като роми, както и други  ученици в сходна ситуация  

 Намален брой на отпадналите от училище ученици  в начална степен на образование; 

 Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците; 

 Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора; 

 Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в разглежданата 

общност; 
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 Намаляване броя на лицата в съвместно съжителство и раждаемост на  девойки под 16 

годишна възраст; 

 Спад на противообществените  прояви от страна на малолетни и непълнолетни лица;  

 Намалена безработицата сред малцинствата; 

 Подобряване на жилищните условия на целевата група; 

 Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите; 

 Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

 

 

       V. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 

 

      

При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с местните 

общности и представители на целевата група. 

Финансирането на изпълнението на Програмата ще се осъществява със средства от 

общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове. 

 

 

   VI. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от Областен съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) чрез мониторинг  и 

прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да  се 

следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по 

плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването 

на оценката и наблюдението: 

 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се 

отчита в административен мониторингов доклад.  

 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  

 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  

 Докладът се приема от Общински съвет 

 Включване на целевите групи при изпълнение на Плана 

 

 

 

 

 

 

 


