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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият План за действие на община Каварна за интегриране на гражданите в 

уязвимо социално-икономическо положение  (2013-2014), наричан по-нататък Плана,  е 

неразделна част от Областната стратегия на  област Добрич в изпълнение на Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Следвайки 

Националната стратегия и рамката на Европейския съюз (ЕС) за национални ромски 

стратегии, настоящият документ използва името роми като обобщаващо както за 

българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се 

самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното 

население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне. 

Планът е насочен към решаване на нарастващите потребности на 

маргинализираните групи в общината  и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица 

в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите 

ситуация. 

Изпълнението на плана цели: 

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

от социална подкрепа; 

 Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи; 

 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. 

 Реализирането на общинската  политика за интегриране на маргинализираните 

групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи 

с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на 

жителите на общината, с цел  подобряване благосъстоянието на тези  групи и 

евентуално намаляването им в бъдеще. 

В разработването на общинския План за действие участваха, съгласно заповед № 

55/25.01.2013 г. на кмета на община Каварна: 

 Общинска администрация Каварна 

 Дирекция” Социално подпомагане” гр.Каварна 

 Районно управление „Полиция” Каварна 

 Дирекция ”Бюро по труда” гр. Каварна  

 Представители на ромската общност 

 Здравният медиатор в община Каварна, лекари 

 Училища, целодневни детски градини 

 МКБППМН Община Каварна 

 

При изготвянето на Плана е ползван Общински План за развитие 2007-2013 г. на 

община Каварна. 

Планът е съобразен и структуриран съобразно  изискванията на Националната 

стратегия на Република България за интеграция на ромите, нормативните актове, 

регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при 

управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на 

политиката на държавата в тази област. 
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Планът за действие на община Каварна за интегриране на българските граждани в 

уязвимо социално-икономическо положение (2013-2014) отчита ситуацията на тази 

общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.  

Според данните от последното преброяване на населението и жилищния фонд в 

Република България  към 01.03.2011г. населението на община Каварна възлиза на 15358 

души, самоопределили се по етническа принадлежност, както следва: 

 

 

Община  

Лица, отговорили 

на доброволния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност         

Етническа група 

Не се 

самоопреде-

лям 

българска турска ромска друга 

КАВАРНА 13754 10673 591 2075 89 326 

 

Като основна непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 2075 

български граждани от ромски произход. 

Българските граждани от ромски произход са разпределени в 576 домакинства. 

 

По степен на завършено образование 

 

По възраст 
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Живеят в  обособени квартали. 

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. Прилага се 

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. 

Планът е отворен и подлежи на допълнения и актуализиране. 

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите от ромски произход 

и други в уязвимо социално-икономическо положение са: 

 образование 

 здравеопазване 

 жилищни условия 

 заетост и социално включване 

 върховенство на закона и недискриминация 

 култура и медии 

 

 

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА 

КАВАРНА 

 

2.1 Приоритет „Образование” 

 

Образованието е един от стожерите, върху които стъпва интеграцията. Поради тази 

причина в община Каварна се набляга на засилване на мотивацията за учене, вземат се 

мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Община Каварна има 

оптимално развита образователна структура: 1 средно общообразователно училище, 1 

професионална земеделска гимназия, 2 начални училища, 2 основни, 1 общински детски 

комплекс, 1 междуучилищен учебен център, 7 целодневни детски градини. Децата от 

ромски произход, по самоопределение, са около 35,8 %. Всички ромски деца, подлежащи 

на обучение в детска градина или училище, са обхванати и ежедневно се прилагат 

дейности по задържането им. 

Броят деца от ромски произход, подлежащи за предучилищна група през настоящата 

година са 66. Децата – роми, подлежащи за обучение в първи клас са 61. През последната 

учебна година няма отпаднали от обучение ученици. За реинтеграция активно се работи в 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Белгун, където през тази учебна година са реинтегрирани 

двама отпаднали ученика.  

Активно се работи с родителите на ромските деца и ученици. „Училище за родители” 

има от пет години в ЦДГ „Детелина” гр. Каварна. Родители присъстват на открити уроци, 

тържества, концерти, награждавания от конкурси, състезания. За настоящата учебна 

година родители са привлечени в над 20 инициативи. Родители участват и в работата по 

проекти. 

Част от инициативите, предприети в общината, впоследствие станаха и национални 

кампании: на децата бе осигурен транспорт от отдалечения им квартал до учебните 

заведения, раздаваха се закуски на социално слаби ромчета, сформирани бяха клубове за 

извънкласни дейности, непрекъснато се повишава квалификацията на учителите, 
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акцентира се върху периодичните контакти с родителите. Стимулирано бе развитието на 

интеркултурното образование и интеграция на деца - билингви и деца със специални 

образователни потребности. Децата, които живеят със своите родители, работещи в 

чужбина, получават подкрепа от ръководствата на учебните заведения, за да продължат 

образованието си индивидуално. 

Добрите практики и посоката на качествена интеграция бяха включени в приетата с 

решение на общински съвет Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства. 

При ежегодното национално външно оценяване, резултатите на учениците от ромски 

произход са на ниво по-високо от средното за страната. Над 50% от младежите в община 

Каварна вече имат средно образование, някои са и студенти.  

Извънкласните дейности, в които участват деца от ромски произход, се провеждат на 

следните места:  

- ЦДГ „Детелина”, гр. Каварна: Посещения на изложби, експозиции на 

Исторически музей – Каварна, посещения на градската библиотека, изяви за 

различни празници. 

- ЦДГ „Калинка” с. Раковски: изяви за различни празници, изложби. 

- ЦДГ „Дъга” с. Вранино: изяви за различни празници, изложби, участие в 

конкурси. 

- ЦДГ „Слънце” с. Септемврийци: изяви за различни празници, изложби, 

почистване и залесяване на двора на детската градина. 

- СОУ „Стефан Караджа” гр. Каварна: клуб „Зелена слънчева пътека”, изяви за 

различни празници, изложби, участие в конкурси. 

- ОУ „Йордан Йовков” гр. Каварна: клуб „Екология”, СИП „Изобразително 

изкуство”. 

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Белгун: СИП „Изобразително изкуство”, СИП 

„История”. 

- НУ „Братя Миладинови” гр. Каварна: Посещения на изложби, експозиции на 

Исторически музей – Каварна, посещения на градската библиотека, изяви за 

различни празници 

- НУ „Христо Ботев” с. Септемврийци: изяви за различни празници, изложби, 

участие в конкурси. 

- ПЗГ „Кл. Арк. Тимитязев” гр. Каварна: изяви за различни празници, изложби, 

участие в конкурси. 

- ПУИ „Любен Каравелов” гр. Каварна: Занимания по различни видове спорт, 

традиционно състезание „Заедно на 1 юни”.  

Малограмотни и неграмотни възрастни роми бяха ограмотени по проект „Нов шанс за 

успех” в СОУ „Стефан Караджа” (7 души) и НУ „Братя Миладинови” (18 души).  

Няма каварненски младежи от ромски произход, завършили висше образование. В 

момента има един студент. 

През настоящата учебна година осем учители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. 

Белгун преминаха обучение „Нови образователни подходи и методи за реинтеграция и 

превенция за отпадане от училище”. Предстои 180 учители от каварненски  училища и 

детски градини да бъдат обучени по 6 модула в курс „Работа в мултикултурна среда”. 

За да се случи цялостната интеграция в нашата община, разчитаме не само на 

собствени средства, а и на финанси от различни проекти и програми. Начинанията са във 

всички сфери, вкл. образование и спорт. С европейски пари, средства от националния и 

общински бюджет, както и с финанси от публично – частно партньорство се реализират 

курсове, здравни кампании, стимулира се образованието и повишаване на квалификация, 

обогатява се материалната база, подобрява се инфраструктурата. Част от проектите, 
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свързани и с ромски деца и младежи са: програма „Спорт за всички”, проект „Асамблея 

„Заедно творим, спортуваме и учим”, „Интеграция на децата и младежта в образованието и 

обществото чрез изкуство и спорт”проект „Училищна академия „Наука, изкуство, спорт”, 

„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – Каварна за 

етническа толерантност”, „Ограмотване на възрастни”, „Успех”, Проект ”Целодневна 

организация на обучението”.  

Други инициативи се осъществяват по линия на публично – частно партньорство 

между община Каварна и фирми – инвеститори в региона. С такива средства се направи 

игротека в СОУ „Стефан Караджа”, външен фитнес и стена за катерене, закупени бяха 

интерактивни дъски за СОУ „Стефан Караджа”, ОУ”Йордан Йовков” и НУ „Братя 

Миладинови”. Успешна бе работата по линия на интеграция и с доброволци от „Корпус на 

мира”. Има логопеди, които безплатно помагат на деца с проблеми. 

От 2008 година в Каварна работи Общински консултативен център по проблемите на 

децата и младежта.Водени от идеята за благополучие и подобряване качеството на живот, 

дейностите на центъра са насочени към  запазване и укрепване на психичното здраве на 

децата и младите хора в общината чрез осигуряване на психологична помощ и подкрепа. 

На децата и техните  родители се предлага психологично консултиране в случаи на 

поведенчески и емоционални проблеми,  кризи в развитието, агресивни прояви, насилие, 

малтретиране, неглижиране, специални потребности.В груповите форми на работа 

акцентът е в изграждане на социална компетентност и умения за конструктивно и 

толерантно общуване. От услугите на центъра естествено се ползват лица от ромски 

произход и други уязвими групи, предвид идеята за съществуване на центъра –

психологична помощ и подкрепа за всички нуждаещи се деца и млади хора в общината. В 

ЦДГ „Детелина”, в която се възпитават деца от ромски произход, се провеждат срещи с 

родители и близки на децата под формата на „Училище за родители”. 

Учебните и детски заведения постоянно инициират различни мероприятия, свързани 

със спорт, култура и образование, в които активно се включват деца от ромски произход. 

Традиционно има изяви на деца и младежи за Международния празник на ромите, както и 

във всички концерти, конкурси, фестивали и други мероприятия, организирани от община 

Каварна. Чрез тези прояви подрастващите успешно се интегрират и получават за изявите 

си редица отличия.  

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

№ Водеща организация Име на проекта    Стойност 

1. СОУ „Стефан Караджа” „Нов шанс за успех” 

„Целодневно обучение” 

6 000 лв. 

98 000 лв. 

2. ПЗГ„Кл.Арк.Тимирязев” „ Успех” 

„Младежки научно – 

професионален център” 

21 000 лв. 

77 000 лв. 

3. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

„Целодневно обучение” 

„Реинтеграция на отпаднали 

ученици” (Партньор на Сдружение 

„ Център 21”) 

32 512 лв. 

 

 

4. НУ „Братя Миладинови” „Училището-територия на ученика” 

„Успех” 

„Нов шанс за успех” 

„ИКТ в образованието – терминали” 

6 661 лв. 

 

13 875 лв. 

9 094 лв. 

2 750 лв. 

5. ПУИ „Любен Каравелов” „Успех” 

„Сияйна зора” ( Партньорство) 

13 000 лв. 

6. Община Каварна „Образователна интеграция на 368 450 лв. 
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децата и учениците от етническите 

малцинства – Каварна за етническа 

толерантност” 

В Община Каварна развиват дейност 17 спортни клуба в областите: футбол, волейбол, 

хандбал, тенис на корт и тенис на маса, карате, кик бокс, бадминтон, корабомоделизъм, 

шахмат, спортна стрелба и лека атлетика. В повечето спортни клубове дейно участие 

вземат деца от ромски произход, като само в детско – юношеската школа на ФК 

„Калиакра” са 41 деца, които са почти 50 % от школата. Активно със спорт се занимават и 

деца в клубовете по кик бокс, карате, хандбал които се отличават със своята 

целеустременост, талант и дисциплина. Състезателите от ромски произход са носители на 

редица спортни отличия, с което прославят не само себе си и семействата си, но и 

общината и дори държавата. 

 
2.2 Приоритет „Здравеопазване” 

В община Каварна различията между града и селата са почти заличени. Във всички 

села има осигурено медицинско обслужване. 11 са общопрактикуващите лекари, които 

обслужват и ромското население в кв. „Х.Димитър” и съставните села . 

Общината съвместно със специалисти от РИОКОЗ работи за повишаване на 

здравната култура сред ромското население, чрез изнасяне на лекции и беседи: 

„Съвременно здравно образование на децата и родителите”, „ Предпазване от нежелана 

бременност”, „Повишаване знанията за репродуктивно здраве на младите хора и особено 

на девойките и жените”. 

Здравното обслужване се осъществява от следните здравни заведения: „Медицински 

център І - Каварна” ЕООД гр. Каварна, Филиал за спешна медицинска помощ, Медицински 

център „Евромедика” ЕООД гр. Каварна и „МБАЛ-Каварна” ЕООД гр. Каварна. 

Последната разполага с необходимите специалисти и оборудване от медицинска техника за 

осъществяване на лечебна дейност в петте стационарни отделения- хирургично, детско, 

акушеро-гинекологично и неврологично. 

По-долу са представени данни по различни показатели, показващи обхвата на 

ползващите здравни услуги в общината от социално уязвими малцинствени групи за 2012 

г. 

Показатели Данни 

Регистрация на бременните Всички бременни са регистрирани без 

показани особености -111 бр. 

Хоспитализация на бременни Хоспитализирани- 73% 

Осъществени прегледи с мобилни кабинети Не са осъществени прегледи 

Своевременно регистриране на 

новородените 

и децата при личен лекар 

Регистрирани 99% 

Наличие на здравни медиатори Работи един здравен медиатор 

Извършени профилактични прегледи  Извършените профилактични прегледи са 

100% 

Честота на определени заболявания Без разлика от здравната статистика 

Обхват на имунизациите по националния 

имунизационен календар 

Обхват на 90 % 

Проведени здравни беседи От РЗИ гр. Добрич- 24 беседи 

От медицински специалисти в училищата 

пред ученици, родители и учители- по 2 

беседи на учебен срок 
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Превенция и контрол - 

ХИВ,СПИН,туберкулоза и сексуално 

предавани инфекции 

В общината на този етап няма открити и 

регистрирани такива инфекции 

 

2.3 Приоритет „Жилищни условия” 

 В гр. Каварна жилищата на ромите са сравнително благоустроени, притежават 

стандартните елементи – електричество, вода, газификация и канализация. Стандартът на 

селските жилища е значително по-нисък. Сградният фонд е по-стар.  

Община Каварна се стреми да води активна общинска политика. Жилищните 

условия се подобряват постоянно чрез общинския бюджет и участието ни по програми и 

проекти. Населението от ромски произход в гр. Каварна обитава квартал ,,Хаджи 

Димитър” , с красиви и спретнати, добре измазани и подредени домове.  

Улиците са асфалтирани, изградена е нова канализация и водопроводи. Има 

изградена система за сметопочистване.  

В момента има отредени терени за жилищно строителство  на гражданите от ромски 

произход. Общината предоставя свободни парцели с отстъпено право на строеж за 

строителство на жилища. По – заможните роми си закупуват вече частни имоти и си строят 

жилища. Ромите и други граждани в уязвимо социално положение в сходни с ромите 

ситуация , които нямат жилище или домовете им са застрашени от срутване, са настанени в 

общински жилища. На територията на града има апартаменти находящи се в различни 

жилищни блокове,  в общежитието и в  преустроената двуетажна административна сграда 

(сега общежитие) в гр. Каварна, ул.”Нефтяник” № 5, в която са настанени 10 ромски 

семейства. Веднъж настанени, семействата не предприемат мерки да се сдобият със 

собствено жилище или да подобрят условията си на живот. Към момента  повечето 

наематели на общинските жилища от ромски произход са с нередовни и много ниски 

доходи, което е голям проблем за събирането на дължимите наеми и такси. 

Има действащ регулационен план одобрен през 2010г. в който има предвидени 

свободни парцели за строителство на жилищни сгради, като голяма част от тях са  

предоставени на граждани с отстъпено право на строеж. В момента има и много свободни 

имоти. 

Голяма част от ромите работят в Западна Европа, и инвестират средствата си в 

изграждането на жилища в Каварна. Има разбира се и такива в лошо социално положение. 

 

2.4 Приоритет „Заетост” 

 Безработицата засяга в различна степен лицата в зависимост от тяхното 

образование. Голям дял на безработни в общината се наблюдава сред ромското население. 

Основно те разчитат на социални помощи от държавата, което води и до социална 

изолация на общностите. 

 На територията на община Каварна  безработните лица в края на м. декември 2012 г. 

са 880 или 15.4 % от икономически активното население. 

Като роми са се самоопределили 220 безработни лица - 23 % от общия брой 

регистрирани лица. 

В програми за заетост през периода са включени 72 лица- 60  по националната 

програма „От социални помощи към осигуряване назаетост”, 8 по национална програма 

„Асистенти на хора с увреждания” и 4 лица по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. 
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След обработване на молбите-декларации по чл. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане за 2012 г. 186 лица и семейства са получавали месечни 

помощи, като 80% от тях се самоопределят като роми. 

Отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” предприема 

мерки спрямо децата в риск в т.ч. от етническите малцинства. Отделът работи с деца и 

семейства от етническите малцинства, предоставяйки юридически и семейни консултации 

според своите компетенции.  

Обект на подпомагане по Правилника за приложение на Закона за закрила на детето 

са общо 21 деца, от които 10 са били подпомагани с месечни помощи, а за останалите 11 

случая са отпуснати еднократни помощи.  

Периодичните анализи на заетостта в общината показват , че продължава да е голям 

делът на нерегистрираните безработни роми. Остава висок процента на ниско образованите 

сред ромската общност, което затруднява намирането и наемането им на работа и 

включването им в обществения живот. 

 

2.5 Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” 

Един от главните приоритети в дейността на общинското ръководство е гарантиране 

правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и 

недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа. 

Много ефективна в това отношение е работата на РУ „Полиция” Каварна. 

Полицейските служители в общината наред със задълженията си по опазване на 

обществения ред, спират в зародиш всякакви прояви водещи до нарушаване правата на 

гражданите и действено, и компетентно се намесват при решаване на кризисни ситуации 

свързани най-вече с физическо или психическо насилие срещу жени и деца. Ние на 
практика реализираме проекта „Полицията в близост до обществото”. 

По няколко пъти през учебната година по утвърден график, полицейски служители 

на РУ „Полиция” Каварна посещават училищата в общината и изнасят беседи пред 

ученическата аудитория, беседи свързани с превенция срещу употребата на наркотични 

вещества, детска проституция, агресията и насилието сред учениците и други теми 
насочени към правилното формиране и изграждане на ценностната система у младите хора. 

В тясна връзка с РУ „Полиция” Каварна работи и Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Заедно с инспектор ДПС на 

РУП Каварна се разглеждат възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки съгласно 

ЗБ ППМН, с оглед  поправяне и превъзпитание към спазване на законите и добрите нрави, 

и с цел предупредително въздействие и отнемане на възможността на непълнолетните и 

малолетните да участват в други последващи противообществени прояви. 

Дейно участие при защита правата на децата и гарантирането на равноправно 

отношение към всяко едно от тях независимо от етническата им принадлежност взима и 

общинската комисия за Закрила на детето, с дейността си тя активно подпомага общите 

усилия на отделните звена пряко ангажирани с недопускане на прояви на нетолерантност и 
на езика на омразата в общината на етническа основа. 

От 2004 година в общината се утвърди институцията на Обществения посредник. В 

приемната ежедневно се провеждат консултации относно правата, възможностите за 
защита, основни въпроси в областта на трудовата заетост. Провеждат се срещи и по места. 

От 2011 г. в общината по предварително утвърден график областният координатор 

на Комисията по дискриминация провежда срещи с населението в осигурено от общината 

помещение. На тия срещи хората могат да споделят въпроси от дискриминационен 
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характер свързани с тях или близките им, да подадат жалби, да потърсят консултация по 
определен проблем, по който смятат, че са уязвими и дискриминирани. 

     Дейността в общината по гарантиране правата на гражданите, защитата на 

обществения ред и недопускане на нетолерантност и дискриминация на етническа основа, 

на тоя етап е на добро ниво. Тя   ще се разширява и обогатява, за което гаранция е както 

липсата на междуетническо напрежение в общината, така и целенасочената дейност на 

Общински съвет Каварна и Кмета на общината, за постоянното подобряване условията на 

живот и реализация на всички малцинствени групи в община Каварна. 

Конкретни дейности заложени в Плана, гарантиращи правата на гражданите, с акцент 

върху жените и децата, защитата на обществения ред в общината, недопускане и 

противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата” са: 

 Повишаване  участието на ромите и други уязвими групи живеещи в сходна 

ситуация  в  местната администрация. 

 Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между 

местната власт, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на 

ромите. 

 Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните 

органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека. 

Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по 

отношение на ромите и всички уязвими групи. 

 Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения на всички нива в 

обществения живот на общината. 

 Утвърждаване на равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на 

предпоставки за успешна реализация  на ромската жена. 

 Работа в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални 

умения  и увеличаване на възможностите за социализация. 

 Целенасочена работа със семействата от ромски произход и от друго живеещо при 

подобни условия  население при съблюдаване на правните механизми и работа със 

семействата за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване 

правата на децата. 

 Разяснителни и информационни кампании за повишаване на  нетърпимостта към 

прояви на дискриминация. 

 Работа на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от 

ромите. 

 

2.6 Приоритет „Култура и медии” 

Културната дейност в община Каварна е представена посредством културните 

институции на територията и , а именно: Исторически музей, НЧ”Съгласие”1890, 

ХГ”Хр.Градечлиев”, Общинско радио, В-к „Факел”, читалищата по селата,както и много 

клубове,сдружения и НПО. Многогодишната работа създаде културен продукт, който се 

изразява в богатия културен календар на общината.Чрез него се дава представителност на 

различните направления в областта на културата, създава се интерес към различните 

мероприятия от всички поколения и социални групи. Културните институции работят 

нормално и опирайки се на традициите, съчетавайки природните и историческите 
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дадености с ентусиазма и новаторския дух на жителите на общината, създават нов модел 

на културата в малкия град и нова духовна атмосфера. 

Ежегодно община Каварна е домакин на редица фестивали: Общобългарски 

фолклорен събор „С България в сърцето” със значимо международно участие. На Събора 

са изява на най-добрите младежки постижения в областта на българския фолклор и 

неговите разнообразни проявления – песни, танци, инструментални изпълнения, занаяти, 

театрални форми и др. Участници са както български детски и младежки колективи, и 

индивидуални участници на възраст до 25 години, така и гости от цял свят, занимаващи се 

с български фолклор.На събора участие вземат деца и младежи от малцинствените групи 

,така и от групи участници в неравностойно положение. 

Многобройни са концертите, изложбите, фестивалите и честванията. Утвърдихме се 

като сцена за най-добрите български и чужди рок и поп изпълнители. В подготовката и 

организацията на различните събития работим съвместно с ромските клубове и 

организации. Празника на града , Театралният фестивал на любителските театри, Рибено-

миденият фест, както и празниците на морето са подиум на водещи изпълнители и артисти. 

Гражданите на Каварна и общината контактуват и се докосват до изкуството .Етнческите 

групи са част от публиката и на принципа на равнопоставеност вземат участие в 

културните събития. В читалищата работят много формации с участието на ромски деца, 

които залагат на танцовото и музикално изкуство. НЧ „Съгласие-1890” работи с формация 

за модерни танци изцяло с ромски деца. Селските читалища осъществяват дейността си и с 

актив от ромски самодейци. 

Общинското ръководство и Общинският съвет се стремят да подпомагат дейността на 

читалищата в общината според възможностите и правомощията си, и активно участват в 

положителното решаване на възникналите проблеми на отделните читалища, и институти 

съобразно действащата законово установена нормативна база. 

Главната ни цел е създаване на условия за равен достъп на ромската общност и 

другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация до културния живот в общината, 

съхранение и развитие на ромската и други традиционни култури. 

За постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция, на 

съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната етнокултура на ромите 

като част от българската национална култура и създаването на равен достъп на ромската 

общност на всички нива в културния живот на общината, в Плана се предвиждат 

конкретни дейности, а именно: 

- Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на 

общинско ниво като част от областната програма за развитие; 

- Утвърждаване на читалищата като центрове за развитие на местната общност, 

включително и ромската; 

- Популяризиране на ромската култура чрез културния календар на общината.  
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ІІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 

ПОЛИТИКИ (2012 – 2014 ) 

 
 

1.  ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

Времеви 

период 

           Финансиране  

Средства Източник Индикатори 

1.Обучение в 

дух на 

толерантност и 
недискриминация 

в детските градини 

и училищата 

 

1.1. Прилагане на 

система от стимули и 

мерки за въвеждане на 
интеркултурно 

образование във 

всички етапи 

1.1.1. Включване на 

допълнителни 

компоненти, които 
подпомагат въвеждането  

на ИКО, към формулата 

за определяне на 

училищния бюджет и 

бюджета на детската 

градина 

Общината 2013-2014 В рамките на 

общинския 

бюджет 

МОМН Училищните 

бюджети, 

бюджетите на 
детските градини 

и тяхното 

изпълнение 

 

  1.1.2. При определяне на 

диференцираното 

заплащане на учителите 

в картите за оценка да се 

включи компонент 

„интеркултурна 

компетентност” 

Общината, 

директорите на 

училищата и 

детските 

градини 

2013-2014 В рамките на 

държавния и 

общинския 

бюджет 

МОМН Оценки по 

компонента 

  1.1.3. Осъществяване на 
обучение в дух на 

толерантност, чрез 

съхраняване и развитие 

на културната 

идентичност на децата в 

уязвимо положение  

Училищата 
и детските 

градини 

 

2013-2014 В рамките на 
бюджетите на 

училищата и 

детските 

градини  

 

 

Училища, 
детски градини 

Наблюдения и 
анкети 

  1.1.4. Обучение на 

преподаватели за работа 

в мултикултурна среда 

Община 

Каварна, 

директорите на 

училищата и 

2013-2014 В рамките на 

бюджетите на 

училищата и 

детските 

Бюджети, 

проекти и 

програми 

Брой обучени 

преподаватели 
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детските 

градини 

градини  

 
 

  1.1.5. Привличане на 

деца от етническите 

малцинства при 

провеждане на спортни 

инициативи в учебните и 

детски заведения 

Община 

Каварна, 

директорите на 

училищата и 

детските 

градини 

2013-2014  Проекти и 

програми, 

бюджетни 

средства 

Брой 

осъществени 

инициативи 

  1.1.6. Пълноценно 

осмисляне на 

свободното време и 

интеграция чрез 

свободно – избираема 

подготовка, занимания в 
ОДК и общински 

инициативи 

Община 

Каварна, 

директорите на 

училищата и 

детските 

градини 

2013-2014  Проекти и 

програми, 

бюджетни 

средства 

Брой 

осъществени 

инициативи 

2. Превенция на 

отпадане от 

училище на децата 

в уязвимо 

положение и 

ромите 

2.1. Изграждане на 

система от мерки за 

превенция на 

отпадането на деца от 

задължителното 

предучилищно и 

училищно образование 

2.1.1. Установяване на 

факторите, водещи до 

преждевременно 

отпадане 

Община, 

училища, 

детски градини 

2013-2014 Не са 

необходими 

 Брой отпаднали 

деца и ученици 

  2.1.2. Оборудване на 

специализиране 

кабинети за стимулиране 

на интереса към 

преподавания материал 

Община, 

училища, 

детски градини 

2013-2014 14 000 лева Община, 

проекти 

Брой 

специализирани 

кабинети 

  2.1.3. Подобряване на 
материално – 

техническата база, 

осигуряване на 

допълнителни занимания 

с децата, кампании за 

етническа толерантност. 

Проекти: „Успех”, 

целодневно обучение,  

„Образователна 

интеграция на децата и 

Община 
Каварна, 

директори на 

училища 

2013-2014 29 000 лева Община 
Каварна, 

делегирани 

бюджети, 

проекти и 

програми 

Бюджети на 
учебни и детски 

заведения 
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учениците от 

етническите малцинства 
– Каварна за етническа 

толерантност”, 

„Реинтеграция” 

  2.1.4. Осигуряване на 

транспорт до училище на 

деца от ромския квартал 

Община 

Каварна, 

директори на 

училища 

2013-2014  Проект 

„Образователна 

интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства – 

Каварна за 

етническа 
толерантност” 

Брой деца от 

ромски 

произход, 

посещаващи 

училище 

  2.1.5. Индивидуална 

работа с децата в 

уязвимо положение 

Община 

Каварна чрез 

Общински 

детски 

консултативен 

кабинет, 

логопеди и 

психолози 

2013-2014  Общински 

бюджет, 

делегирани 

бюджети 

Брой деца, на 

които е оказана 

помощ 

  2.1.6. 

Психологично 

консултиране и подкрепа  

на семейства от ромски 

произход  и други 
уязвими групи 

Общински 

консултативен 

център 

2013 -2014  Общински 

бюджет 

 

 

3.Приобщаване на 

родители роми и 

родители от други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна 

с ромите ситуация, 

към 

образователния 

процес 

3.1.Повишаване на 

ангажимента на 

родителите към 

дейностите в 

училищата и детските 

градини и засилване 

на тяхното 

сътрудничество 

3.1.1. Активно участие 

на родители в 

училищният живот и в 

живота на детските 

градини чрез 

включването им в 

училищни настоятелства 

Община, 

училища, 

детски градини 

2013- 

2014 

Не са 

необходими 

 Брой обхванати 

семейства 

  3.1.2. 

Групова работа за 

Училища, 

детски 

2013-2014 Не са 

необходими 

Делегирани 

бюджети, 

Брой обхванати 

семейства 
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повишаване на 

родителския капацитет 
на родители от уязвими 

групи 

градини, 

Общински 
консултативен 

център 

проекти и 

програми 

 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Средства Източник Индикатори 

 
1.Повишаване 

на здравната 

и екологична 

култура 

1.1 Включване на  

медиатори между 

общността и здравните 

работници; 

 

1.1.1. Активно 

съдействие от страна на  

медиаторите в усилията 

на личния лекар за 

обхващане на 

бременните до четвърти 

месец на бременността 

чрез  здравния  медиатор 

и повишаване на 

сътрудничеството между 
институциите  в тази 

област. 

Лични лекари 

Община 

Каварна 

 

2013-2014 Не са 

необходими 
  Брой обхванати 

бременни. 

 .брой лица 

обхванати с 

дейности по 

кампании, 

обучения и др. 

 

 1.2. Намаляване 

на бременностите в 

юношеската възраст и 

родствените бракове 

1.2.1. Провеждане на 

беседи с подрастващи и 

млади хора и техните 

родители за начините за 

предпазване от нежелана 

и ранна бременност 

Медицински 

специалисти в 

училищата, 

лични лекари, 

Община 

Каварна – 

здравен 

медиатор 

 

2013-2014 Не са 

необходими 

 - брой деца, 

родени от 

непълнолетни 

майки 

2.Подобряван

е на 

профилактич
ните 

дейности сред 

ромското 

население и 

други 

уязвими 

групи, 

2.1 Разработване и 

прилагане на програми за 

превенция на СПИН и 
„сексуално предавани 

инфекции” 

(СПИ)„превенция на ХИВ” 

чрез използване на  

национален  и регионален 

опит  

2.1.1. Активизиране 

дейността на 

отговорните институции  

за издирване на деца без 

личен лекар и 

разясняване пред 

родителите им важността 
за регистрирането им. 

Лични лекари 

Регионална 

здравна 
инспекция. 

 

 

 

2013-2014 Не са 

необходими 
  

- Брой обхванати 

лица с дейности 
по подобряване 

на 

профилактичните 

дейности. 

2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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живеещи в 

сходна с 
ромите 

ситуация 

  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 

Каварна 

Регионална 

здравна 

инспекция. 

 

2013-2014 Не са 

необходими 
 Брой обхванати 

майки 

 2.2 Разработване и 

прилагане на програми за 
превенция на различните 

заболявания./инфекциозни,,

онкологични,хронични и 

др./ 

2.2.1. Провеждане на 

ранна диагностика и 
скринингови 

изследвания  за 

превенция  на  

онкологични  и хронични 

заболявания. 

Лични лекари 

Община 
Каварна 

Регионална 

здравна 

инспекция. 

 

2013-2014 Не са 

необходими 

- Брой проведени 

профилактични 
прегледи. 

  2.2.2. Стимулиране 

създаването на 

извънкласни форми на 

здравно образование за 

ромските деца – клубове, 

спортни секции и др. 

 

 

Лични лекари 

Община 

Каварна 

ЦДГ и 

Основни 

училища 

МОМН 

Регионална 
здравна 

инспекция. 

 

2013-2014  ОП РЧР 

и делегираните 

бюджети 

Проектно 

финансиране 

Брой  създадени 

извънкласни 

форми 

 

Брой обхванати 

деца и ученици 

  2.2.3. Информиране на 

лица от ромска общност 

за 

здравноосигурителните 

им права и задължения, и 

за правата им като 

пациенти. 

Лични лекари 

Община 

Каварна 

 

2013-2014 Не са 

необходими 
 Брой обхванати  

лица 
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Цел Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства в лв. Източник 

1. Подобряване на 

жилищните 

условия, 

включително и на 

прилежащата 

техническа 

инфраструктура   

1.1.Подобряване 

на жилищните 

условия в 

кварталите с 

ромско население 

1.1.1 Подобряване на 

жизнената среда на 

ромите и други 

граждани в уязвимо 

социално положение 

в сходни с ромите 

ситуация 

Община Каварна  

 

 

 

2013 -2014  Общински 

бюджет  

 

Европейски 

програми и 

фондове  

Брой хора с подобрена 

жизнена среда 

  1.1.2 

Благоустрояване на 
алейни мрежи, 

зелени площи, 

детски и спортни 

площадки; 

Община Каварна  

 
 

 

2013 -2014 5000 Общински 

бюджет 
 

 

Брой новопостроени  

детски и спортни 
площадки, атракциони 

и площ благоустроени 

зони  

  1.1.3 Подобряване на 

жизнената среда 

чрез мероприятия 

свързани със 

организиране 

доброволни зелени 

групи 

Община Каварна  

 

 

 

2013 -2014   

Общински 

бюджет 

 

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой семейства 

включени в разделно 

сметосъбиране, площ 

на премахнати 

нерегламентирани 

сметища, брой 

ангажирани в 

подобряване на 

жизнената среда лица.  

  1.1.4 Решаване 
проблемите със 

собственост върху 

земята и 

незаконното 

строителство 

Община Каварна  
 

 

 

2013 -2014  

 
Брой узаконени 

ромски жилища 

  1.1.5 Даване на 

възможност за 

европейски 

програми за 

енергийна 

ефективност  

Община Каварна  

 

2013 -2014  

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой ромски 

семейства  обхванати 

от програмата 

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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 1.2. 

Рехабилитация на 
уличното 

осветление в 

населените места  

1.2.1 Изграждане на 

улично осветление 
там, където липсва 

Община Каварна  

 
 

 

2013 -2014 3000 Общински 

бюджет 
 

 

 Изградено ново 

улично осветление – 
км. 

  1.2.2 Подмяна на 

уличните 

електрически лампи 

с енергоспестяващи  

Община Каварна  

 

2013 -2014  Общински 

бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Енергоспестяващи 

лампи – бр. 

 

 

1.3. Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура 

1.3.1 Ремонт на 

общинската пътна и 

улична мрежа 

Община Каварна  

 

2013 -2014 5000 Общински 

бюджет 

 

Ремонтирана 

общинска пътна и 

улична мрежа – км. 

 

 

 1.3.2 Изграждане на  

техническата 

инфраструктура там 

където липсва -

асфалтиране на 

улици, изграждане 

на тротоари, 

ВиК мрежи 

Община Каварна  

 

 

2013 -2014 15000 Общински 

бюджет 

 

 

 

Изградени улици, 

тротоари и ВиК 

мрежи – км. 

 

 

 
Задачи 

  
Дейности 

  

Отговорна 

институция 
  

Времеви 

период 
  

Финансиране 

  Индикатори 

Средства Източник 
1.Осигуряване на 

достъп на ромите до 

пазара на труда и до 

различни инструменти 

и инициативи за 

самостоятелна 

заетост.   

1. 1.Повишаване на 

пригодността за 

заетост и 

квалификацията на 

безработни роми 

1.1.1.Разработване на 

проекти включени в 

програми за 

квалификация и 

трудова заетост по 

програми, сезонна 

заетост и др. 

  

 

Дирекция „Бюро 

по труда” в 

сътрудничество с 

общината  

2013 - 2014  Републиканс

ки бюджет, 

ОП РЧР, 

други 

донорски 

програми и 

проекти и 

общински 

бюджет 

Брой разработени проекти 

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 



 18 

  1.1.2.Обучаване на 

младежи в 

професионални умения 
чрез стажуване; 

Дирекция „Бюро 

по труда” в 

сътрудничество с 
общината 

2013 - 2014  Републиканс

ки бюджет, 

ОП РЧР, 
други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой обучени младежи  

  1.1.3.Включване на 

местното население 

при реализацията на 

инфраструктурни  

проекти, 

благоустрояване, 

озеленяване и детски 

площадки; 

Дирекция „Бюро 

по труда” в 

сътрудничество с 

общината, частни 

инвеститори 

2013 - 2014 Не са необходими  Брой включени лица и 

наети лица 

  1.1.4.Стимулиране на 

икономическата 

инициатива сред 
хората от 

малцинствата за 

развиване на бизнес и 

производство; 

 

Дирекция „Бюро 

по труда” в 

сътрудничество с 
общината 

2013 - 2014  Републиканс

ки бюджет, 

ОП РЧР, 
други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой включени лица и 

самонаети лица 

 1.2. Осигуряване на 

заетост на лица с 

ниска или без 

квалификация, 

които са обект на 

социално 

подпомагане 

1.2.1. Включване по 

програми за заетост 

Дирекция „Бюро 

по труда” 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

Община Каварна 

2013-2014  НП”ОСПОЗ” Брой включени лица 

2. Предоставяне на 

социални услуги за 

най-уязвимите групи с 
цел задоволяване на 

ежедневните 

потребности и 

социално включване 

2.1. Осигуряване на 

подходящи 

социални услуги в 
общността 

2.1.1. Осигуряване на 

храна за най-

нуждаещите се лица  

Община Каварна 2013-2014 Фонд „ Социална 

закрила „ 

Фонд „ 

Социална 

закрила „ 

Брой лица ползващи 

услугата 

  2.1.2.Осигуряване на 

почасови услуги в 

домашна среда на лица 

Община Каварна 

Дирекция  

„Социално 

2013-2014  ОП”РЧР” 

НП”АХУ” 

 

Брой обслужвани лица 
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с трайни увреждания и 

възрастни хора със 

затруднения в 
самообслужването 

подпомагане” – 

град Каварна 

  1.1.4.Стимулиране на 
икономическата 

инициатива сред 

хората от 

малцинствата за 

развиване на бизнес и 

производство; 

 

Дирекция „Бюро 
по труда” в 

сътрудничество с 

общината 

2013 - 2014  Републиканс
ки бюджет, 

ОП РЧР, 

други 

донорски 

програми и 

проекти 

Брой включени лица и 
самонаети лица 

3. Осигуряване 

социално-

икономическа защита 

на лица и семейства 

без или с ниски 

доходи 

3.1. Издирване на 

нуждаещите се 

социални помощи 

лица 

3.1.1. Отпускане на 

финансови средства 

и/или средства в 

натура на нуждаещите 

се лица 

Дирекция  

„Социално 

подпомагане”  – 

гр. Каварна 

2013-2014 Според 

възможностите 

Републиканс

ки бюджет 

Брой включени лица  

 3.2. Предоставяне на 

хранителни 
продукти на лица и 

семейства в риск 

3.2.1. Разпределение на 

интервенционните 
запаси за най-

нуждаещите се лица 

Община Каварна 

Дирекция  
„Социално 

подпомагане”  – 

гр. Каврна 

2013-2014 Според 

възможностите 

Републиканс

ки бюджет 

Брой включени лица  

 

 

 

Цели 
  

Задачи 

  

Дейности 

  

Отговорна 

институция  

Времеви 

период 

  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средства Източник 

1.Подобряване на 

ефективността на 

работа на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда при спазване 

на стандартите по 
правата на човека 

1.1.Повишаване 

на 

квалификацията  

за ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 
среда 

1.1.1 Запознаване и 

разясняване на 

Наредба №1 на 

Общински съвет за 

ред и 

сигурност,приета с 

решение № 72 от 

25.05.2010 г. По 
протокол № 72 – 

Община Каварна  

и РУП гр. 

Каварна 

2013 - 2014 Не са необходими - Брой  полицейски 

служители обучени да 

работят в 

мултиетническа среда  

Брой беседи в ромските 

квартали 

1. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
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Каварна сред 

ромското население; 

  1.1.2.Превантивна 

работа на полицията 

и обществеността, 

съвместно 

планиране, работни 

срещи срещу 

разпространението 

на наркотици в 
районите със  

смесено население; 

Община Каварна  

РУП Каварна,  

2013 - 2014 Не са необходими - Брой работни срещи и 

лица участвали в тях 

конкретни резултати 

  1.1.3.Запознаване на 

учениците за правата 

на човека и права на 

детето; 

Община Каварна  

Учебни  

заведения 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

 гр. Каварна 

 РУП гр. 

Каварна 

2013 - 2014 Не са необходими - Брой обучени лица 

Брой проведени 

обучения 

  1.1.4.Включване на 

представители от 
малцинствата в  

дейността на 

МКБППМН гр. 

Каварна; 

 

Община Каварна  

РУП гр.Каварна, 
 и представители 

на общността. 

2013 - 2014 Не са необходими - Брой обхванати лица и 

разрешени случай. 

2. Превенция в 

училищните 

общности за 

създаване на среда, 

която влияе за 

2.1. Намаляване 

на 

противообществе

ните прояви 

2.1.1. Провеждане на 

дискусии, 

обсъждания, ролеви 

игри на теми: 

 „насилието 

Община Каварна 

МКБППМН 

 

2013-2014 Не са необходими   Брой ученици 
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намаляване на 

противообществени
те прояви на 

малолетните и 

непълнолетните. 

 

в училище и 

извън него” 

 „междуличн

остните 

отношения”, 

„асоциални 

прояви и 

последствия

та от тях” 

  2.1.2. Мерки за 

оказване на 

професионална 

подкрепа на деца, 

които са 
регистрирани в 

Детска 

педагогическа стая. 

 

Община Каварна 

МКБППМН 

Дирекция „СП” 

2013-2014 Не са необходими   

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

 
Индикатори 

Средства Източник 
 

1. Постигане на 

устойчивост в 

резултатите на 

културната интеграция 

на ромите и 

маргинализираните 

групи 

 

Да се задълбочи 

културната 

интеграция на 

ромите. 

1.1  Участие на деца от 

малцинствата в 

изложбите в 

читалището, посветени 

на  Коледа, Цветница и 

Великден 

НЧ „Съгласие-

1890” 

 

2013г., 

2014г. 

 

-  брой участници 

  1.2 Обновяване на хип 

- хоп формацията  

НЧ „Съгласие-

1890” 
 

март 2013г 

 
 

 

-  брой изяви 

  1.3 Участие на  деца от 

школите на 

Община Каварна, 

НЧ „Съгласие-

8 април 

2013г.- 8 

-  брой участници и 

брой изяви 

6.  ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ 
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художествена в 

ромския празник в кв. 
„Хаджи Димитър” 

1890” април 

2014г. 
 

 

 
 

 

 

  1.4 Участие на ромска 

певческа група  в  10-

то и 11- то  издание на 

Общобългарски 

младежки  фолклорен 

събор „С България  в 

сърцето” 

Община Каварна, 

НЧ „Съгласие-

1890” 

май 2013г.,  

 

май 

2014г. 

 

 

-  брой участници 

  1.5 Привличане на 

децата като зрители на 

XV  и  XVI – 

Национален фестивал 

на любителските 

театри с международно 

участие 

Община Каварна, 

НЧ „Съгласие-

1890” 

юни  

2013,  

 

юни 

2014г. 

-  брой зрители 

  1.6 Участие в Трети и 
Четвърти   

Международен 

фестивал  „Нептун  

кани приятели” , Втори 

и Трети   

Международен 

фестивал  „Кантос” и 

„Нептун и Бог Хелиос” 

в рамките на 

Международния  

фестивал в „Нептун и 
приятели” Каварна  

НЧ „Съгласие-
1890” 

 

юни, юли, 
август 

2013,  

 

юни, юли, 

август 

2014г. 

 

-  брой участници и 
награди 

  1.7 Организиране и 

провеждане на курсове 

по компютърна 

грамотност /word и 

НЧ „Съгласие-

1890” 

 

 октомври 

2013 г. 

-  брой обучени лица 
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excel/ в отделите  

„Детски „ и           
„Възрастни” на 

библиотеката. 

  1.8 Привличане на 

повече деца от  

малцинствата  в  

Детска музикална 

школа клас пиано и 

клас народно пеене 

 

НЧ „Съгласие-

1890” 

 

октомври 

2013г,  

 

октомври 

2014г. 

 

-  брой  обучени деца 

  1.9 Организиране на 

посещение в 

библиотеката с цел 

запознаване на  
ромските деца с 

дейността на 

библиотеката 

НЧ „Съгласие-

1890”, НУ „Братя 

Миладинови”, 

ЦДГ „Детелина” 
 

2013 г.- 

2014 г. 

-  брой посещения 

  1.10 Участие на 

ромски деца в  

драматизация по  

популярна приказка. 

НЧ „Съгласие-

1890” 

 

ноември 

2014 г. 

-  брой участници 

  1.11 Ден на отворени 

врати за всички 

желаещи от 

етническите 

малцинства от града , 

които искат да се 

докоснат до формите 
на художествената 

самодейност  в НЧ 

„Съгласие-1890г. 

НЧ „Съгласие-

1890”, Общинско 

радио 

 

1 март  

2013г.- 1 

март  

2014г. 

 

 

 

-  брой посетители 

2. Съхраняване, 

развитие и 

популяризиране на 

специфичната 

етнокултура на ромите 

като част от 

българската 

национална култура и 

2.1. Създаване на 

условия за 

неформално и 

самостоятелно учене 

чрез библиотеките  

2.1.1. Програма 

„Българските 

библиотеки – място за 

достъп до информация 

за всеки”, която 

обхваща читалищните 

библиотеки,  

МК, община, 

фондация „Бил и 

Мелинда Гейтс”  

2013-2014 

г.  

 Републиканск

и бюджет, 

общински 

бюджет и 

донор  

Брой обхванати 

библиотеки по 

програмата 
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създаване на условия за 

равен достъп на 
ромската общност до 

обществения културен 

живот на различни 

нива  

  2.2. Организиране на 

колективни четения в 

читалищната 

библиотека 

НЧ „Съгласие-

1890”, НУ „Братя 

Миладинови” 

    

 2.2. Да се постигне 

развитие и опазване 

на културната 

идентичност на 

ромите 

2.2 Викторина по 

ромски приказки –  

” Познавате ли 

приказните герои?„ 

 с деца от началните 
курсове  

НЧ „Съгласие-

1890”, училища 

 

април 

2013г. 

-  брой участници 

  2.4  Ден на таланта- 

представяне на 

авторски произведения 

от различни жанрове. 

НЧ „Съгласие-

1890” 

 

декември 

2013 г. 

-  брой участници 

  2.5 Изложба на 

рисунки по ромски 

приказки на деца. 

НЧ „Съгласие-

1890”, ЦДГ 

„Детелина”  

март 

2014 г. 

-  брой участници 

  2.6 Кулинарна изложба 

на традиционни ястия  

/ромски, турски, 

арменски/ 

Исторически 

музей, НЧ 

„Съгласие-1890”, 

общинско радио, 

вестник „Факел”, 

ХГ „Хр. 

Градечлиев” 
 

април 

2014 г. 

-  брой участници 

брой ястия 

  2.7 Изложба на 

традиционни ромски 

занаяти, запознаване с 

културното 

наследство, обичаите и 

традициите, бит и 

наследство  на ромите  

с народопсихологията 

им 

НЧ „Съгласие-

1890” 

 

септември 

2014 г. 

--  брой участници 
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  2.8 Изложба на деца от 

малцинствата на тема 
„Разнообразни и 

равни” 

НЧ „Съгласие-

1890” 
 

септември 

2014г. 
 

--  брой участници 

  2.9 Вечер на поезията- 

среща с турски, ромски 

или арменски 

писатели. 

 

Исторически 

музей, НЧ 

„Съгласие-1890”, 

общинско радио, 

вестник „Факел”, 

ХГ „Хр. 

Градечлиев” 

 

октомври 

2014 г. 

-  брой писатели 

брой участници 

2. Осигуряване на 

равен достъп до 

информация на ромите 
и други уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация 

2.1. Осъвременяване 

на средствата за 

осигуряване на 
информация и 

оборудване с 

модерна техника 

2.1.1. Поддържане на 

уебстраницата на 

общината, 
предоставяща 

информация за 

профила на общината и 

актуализирани бази 

данни, съдържащи 

налична информация за 

обществен достъп 

извършване на услуги  

Община 2012-2014 1 000 лева Общински 

бюджет 

1 уебстраница 

 

 

 



 26 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

В края на периода на Плана за действие очакванията са: 

- Устойчивост на процеса за интеграция; 

- Повишено качество на образованието на учениците в уязвимо социално-

икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за учениците в 

сходна ситуация;  

- Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение в училище  и 5 и 6 

годишните в детските градини; 

- Ограничаване броя на отпадналите ученици  

- Намаляване на неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора с 50% и 26 – 40 

годишните с 30%; 

- Своевременна хоспитализация на родилките до 100%;  

- Намаляване на ранните раждания и намаляване на родствените бракове; 

- Увеличаване на имунизираните от подлежащите за имунизация оф 95%; 

- Повишаване на здравната култура сред ромското население в общината; 

- Брой ромски семейства обхванати от общинските социални програми –  30%; 

- Брой заети, включени в квалификационни курсове –  20% от безработните; 

- Брой обучени лица за нуждите на групите по аварийна и пожарна безопасност 10 % 

от населението; 

- Повишаване на екологична култура на учениците и младите хора в районите с 

компактно ромско население; 

- Изграждане и узаконяване на нови жилища, зелени площи и детски площадки; 

- Подобрена техническата инфраструктура в районите с компактно ромско население; 

- Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

- Увеличаване на участието на хора в уязвимо социално-икономическо положение, 

които се самоопределят като роми, така и за тия от други етноси в сходна с ромите 

ситуация в разработване и реализиране на програми за интеграция и развитие на 

общностите, които представляват ;  

- Увеличаване на информираността сред ромите; 

- Повишена осведоменост на целевата група за ролята на ЕС и по-специално за 

популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на 
интеграцията на ромите. 

 

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет 

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

и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

Мониторинга се осъществява,чрез систематично събиране и анализиране на 

информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Каварна ще 

включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На тази 

база  основните методи на мониторинга са: 

 Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на 

плана  в административен мониторингов доклад.  

 Формиране на коригиращи мерки, с оглед  изпълнението на заложените 

дейности по приоритетите на плана 

 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  

 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  

 Докладът се приема от Общински съвет 

 



 27 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За изпълнение на общинския План за действие са предвидени форми и механизми за 

междуинституционална координация и междусекторно сътрудничество   насочени към 

създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, 

представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. 

Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог  е 

предпоставка за реализиране на общинския План за действие. Решаването на проблеми на 

ромската общност и другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация, с помощта на 

нейни представители, били те от конкретен или от общ характер, чрез активни действия за 

реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция са 

залогът за бъдещо развитие. 

Важен фактор за изпълнението на общинския План за действие е да се организира и 

толерира включването на всички институции в общината, официално представени ромски 

организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското 

население и представители на другите уязвими групи живеещи в сходна с ромите 

ситуация, както и НПО. 

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на 

всички лица от ромски произход и другите уязвими групи живеещи в сходна с ромите 

ситуация в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се 

създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на община Каварна за 

увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.   

Финансирането на изпълнението на общинския План за действие ще се осъществява 

със средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски 

фондове. 

 


