
 
MUNICIPALITY  VELINGRAD                                                                                                     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

4600 Velingrad                                                                                                                                                  Велинград 4600 
35, Han Asparuh bul.                                                                                                                             бул. “Хан Аспарух “35  
fax: ** 359 359/ 54341                                                                                                                          факс: **359 359/ 54341 
tel: **359 359/ 52115, 52117                                                                                                      тел: **359 359/ 52115, 52117 
e-mail: obshtina@velingrad.bg                                                                             ел. поща:     ел. поща: obshtina@velingrad.bg 
www.m.velingrad.bg                                                                                                                                        
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA           AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2017г. 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА СЪГЛАСНО 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 

(2012-2020) И ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 

 

      През 2017г. Община Велинград продължи да работи за подобряване качеството на живот на 

целевите групи от етническите малцинства. Реализирането на общинската политика за 

интегриране на етническите малцинства е непрекъснат процес от предприемане на мерки за 

подобряване условията на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа.  

     През 2017г. усилията на Община Велинград бяха насочени в следните приоритети: 

1. Образование 

2. Здравеопазване 

3. Жилищни условия 

4. Заетост и социално включване 

 

       Приоритет „Образование“ 

       Община Велинград има добре развита образователна структура. На територията на 

Община Велинград функционират общо – 4бр. СУ /средни училища/, 6бр. ОУ/основни училища/, 

2бр. Обединени училища; 1бр.Професионални гимназии, 1бр.Национална гимназия по горско 

стопанство, 8бр. ДГ- Детски градини, 1бр.- ЦПЛР-ОДК; 1бр. ЦСОП. Образователната интеграция 

на децата и учениците от ромски произход в Община Велинград е концентрирана основно в 3 

училища и 3 детски градини. През учебната 2017/2018г. броят на подлежащите за предучилищна 

група са 835 деца, от които 41 са незаписани. Броят на подлежащите за първи клас са 408 деца, от 

които 13 са незаписани и 56 деца са в чужбина или в други общини. Основната грижа на 

педагозите е приобщаването им към учебния процес. Децата от малцинствата се приемат на общи 

основания, както всички останали деца.  

      В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на толерантна 

мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебна среда са разработени и се прилагат 

разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от 

отпадане и деца, отпаднали от училище.  

      За решаване на проблема, училищата и детските градини периодично организират          

родителски срещи, на които разяснява предимствата при упражняването на българска реч в 

семейната и извън училищна среда. 

      За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма 

част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български език. 

Провеждат се консултации и допълнителна  индивидуална работа с изоставащите ученици. 

Независимо от осигурените през последните години безплатни учебници, хранене, обхват на 

рискови групи от социални услуги, от програми по заетост и обучение, отпадащите ученици от 

ромския етнос е проблем, по който продължава работата на всички ангажирани институции в 

Общината. Броят на отпадналите ученици от етническите малцинства през изминалата учебна 

година е 32. През 2017г. по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст в Община Велинград се създадоха 6 екипа за обхват. В резултат от 

обхождането на екипите се откри 1 подготвителна група с 28 деца от ромски произход. С цел 

повишаване качеството на образование на децата и учениците от етническите малцинства Център 

за социално включване „Развитие“ през 2017г.  организира и проведе 2 летни училища.  



За задържането на ученици от ромския етнос веднъж месечно педагози посещават домовете 

им за разговори с родители, чиито деца не посещават училище по неуважителни причини.  

Провеждат се тържества, на които се канят родители, за да се повиши ангажимента на 

родителите и да се засили сътрудничеството с тях. На срещите с родителите се разяснява 

значимостта на образованието за техните деца. По проект „Твоят час“ за учебната 2016/2017г. са 

включени общо 271 ученика.  

Обхващането и задържането в училище на подлежащите на задължително обучение 

ученици е проблем, който трябва да бъде решен с пакет от мерки не само в областта на 

образованието. Необходимите мерки за намаляване броя на необхванатите и отпадащите от 

образователния процес ученици могат да бъдат обособени в няколко категории: съобразяване на 

образователната структура с възможностите за достъп на рисковите социални групи; мерки по 

отношение на деца, за които българският език не е майчин; деца със специални образователни 

потребности. 

За задържането на децата от ромския етнос в училище допринасят социалните мерки като: 

осигуряване на столово хранене; осигуряване на групи за самоподготовка; осигуряване на 

безплатни учебници. 

 

       Приоритет „Здравеопазване“ 

       В Община Велинград работят двама здравни медиатори, които са с насочени дейности в 

ромската общност. Медиаторите съдействат на семействата за достъп до здравни грижи, които 

включват профилактични прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, 

постъпване за лечение, интервенции за поставяне на безплатни спирали на многодетни майки, 

провеждане на беседи на различни здравни теми с ученици и родители. Медиаторите работят 

съвместно с Община Велинград, лични лекари, ръководства на училища и детски градини. 

Здравните медиатори оказват съдействие при записване на децата в детска градина, за работа със 

семейства на отпаднали от училище деца, при изготвянето на списъци за прегледи, ваксини и 

други масови профилактични дейности.  

        Приложените мерки имат положително въздействие по отношение на: увеличен брой 

ромски деца записани в детски градини и училища; увеличен брой деца минали задължителните 

профилактични прегледи; увеличен брой лица, получили здравни грижи; увеличен брой деца с 

поставени ваксини; подобрена среда за достъп до здравни услуги и превантивни програми.  

 
       Приоритет „Жилищни условия“ 

       Ромското население в Община Велинград е концентрирано предимно в кварталите: 

„Анезица”, „Асфалтова база”,  „Буков дол”, както  и  в ромската махала в с. Драгиново.  

Основните дейности на Община Велинград бяха насочени към подобряване на жилищните 

условия, включително и на прилежащата инфраструктура, където живее ромско население. И 

през 2017г. продължи процеса за уреждане на въпросите със собствеността на терените на 

жителите от ромски произход, както и благоустройването на прилежащите им площи. През 

2017г. бяха изготвени проекти за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа. Към 

момента за град Велинград има изготвена, но не одобрена кадастрална карта.  

 

     Приоритет „Заетост и социално включване“ 

     По данни на Дирекция „Бюро по труда” Велинград, броят на регистрираните безработни в 

Община Велинград към 31.12.2017г. е 3 707, от тях самоопределили се като роми са 547 лица или 

14,76 на сто. От тях, 352 лица или 64.4% са продължително безработни /с регистрация в ДБТ над 

12 месеца/. Включени в заетост по програми, проекти и насърчителни мерки по ЗНЗ и действащи 

схеми по ОП ”РЧР” през 2017г. са 44 лица- НП „Асистенти на хора с увреждания”, дейност 

„личен асистент”; ромски медиатори по НП „Активиране на неактивни лица”; Програма за 

обучение и заетост на продължителни безработни лица; Регионална програма за заетост; схеми 

„Обучения и заетост за младите хора” и „Обучение и заетост”.  

По данни на ДСП – Велинград, внушителен е броят на лицата получаващи основен доход 

от помощи, отпускани по чл.9 от ППЗСП – 1408 семейства. 

     В Община Велинград има разкрити две социални услуги, които са насочени към деца и 

родители от уязвимите групи, като им оказват подкрепа. Такива социални услуги са: Център за 

обществена подкрепа /ЦОП/  и Център за социално включване „Развитие“.  



     Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и 

семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани 

институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца 

от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на 

приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и 

прояви. 

    Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на 

децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да 

отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. През 

2017г. в ЦОП  55 непълнолетни майки са ползвали социална услуга – социално- педагогическо 

консултиране  и подкрепа, с цел превенция на рисковете съпътствани от ранното съжителство, 

бременност и раждане.  

       Основните дейности  осъществяване в хода на услугата с непълнолетните майки са: 

- Консултиране, с цел формиране на отговорна родителска грижа; 

- Консултиране, с цел формиране на здравна и полова култура; 

- Запознаване с възможности за продължаване на образованието; 

- Придружаване до здравно заведение, с цел избор на личен лекар за детето, проследяване 

поставянето на задължителните имунизации, редовното провеждане на детска 

консултация и др.; 

- Придружаване до АГ- специалист, с цел проследяване на бременността на непълнолетната 

майка, както и консултиране относно избор на подходящ контрацептив след раждане; 

- Медиация между институциите, относно издаване на документ за самоличност, 

припознаване на детето от биологичния баща, подаване на документи за отпускане на 

полагаеми социални помощи; 

- Ежеседмични посещения на адрес, с цел запознаване с жилищни и хигиенно- битови 

условия; проследяване качеството на грижа за децата в семейна среда; 

     Център за социално включване „Развитие“ – Велинград на практика приложи на 

територията на Oбщина Велинград програмите за ранно детско развитие на деца до 7 годишна 

възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, предоставяйки 

услугите:„Здравна консултация за деца“, „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална 

педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Семейно консултиране и подкрепа.Формиране 

на родителски умения“  и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.  

      През 2017г. по проект „За по-добър живот” № BG05M9OP001-2.002-0094-C001, 

финансиран от ОП РЧР по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” бяха 

включени лица от ромски произход, както следва: потребители- 4 деца и 1 възрастен; лични  

асистенти- 4 лица и 1 домашен помощник.  

Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект 

„Приеми ме 2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

година. За 2017 година екипа има 6 спешни настанявания на деца, новородени,предимно от 

ромски произход, директно изведени от родилен дом, 5 осиновявания, реинтегрирани в 

биологичното семейство – 3.   

      За отчетния период, дейностите организирани от МКБППМН – Община Велинград, бяха 

реализирани, с цел социално – превантивна дейност на територията на Общината, като 

значителна част от участниците са деца от ромски произход. Всички дейности реализирани от 

Комисията, спомагат за интеграцията на ромските деца, придобиване на нови знания и умения, 

както и организация на свободното време на децата.   

 

 



 


