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Настоящият План за действие на община Велинград е в изпълнение на областната 

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

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  /2022-2023г./и Националната 

стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030). 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 

ромите (2021-2030), наричана по-нататък Стратегията, е рамков документ, който задава насоките за 

изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. 

Стратегията отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на 

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

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, която 

е в основата на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и дава възможности за 

предоставяне на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в 

сходна на ромите ситуация. 

Заложените в плана мерки имат за цел - реализиране на комплекс от практики, чрез които да 

се постигне устойчивост в решаването на специфичните проблеми на ромската общност на 

територията на община Велинград. 

Изпълнението на Плана за действие на община Велинград  е насочено към: 

- Повишаване статуса на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация;  

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

- Включване на други българските граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация във всички форми на обществения, икономическия и културния живот на община 

Велинград; 

-  Активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към 

маргинализираните групи. 

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. 

Планът е резултат от съвместните усилия и партньорството между общинска администрация, 

институциите в областта на социалните услуги, неправителствените организации,ромската 

общност, образователни институции, РУП-Велинград и др. Така със  Заповед на кмета на община 

Велинград е сформирана работна група от  представители на различни  институциите:  

- „МБАЛ Велинград“ ЕООД 

    - Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Велинград; 

 - Дирекция ”Бюро по труда” гр.Велинград; 

- РУП – Велинград 

- Представители на образователните институции на територията на община Велинград 

- Представители на социалните услуги на територията на община Велинград  

- Представители на ромската общност; 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
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Планът  е в съответствие с изискванията на нормативните актове, регламентиращи 

предоставянето на различни видове услуги и финансирането им и се основава на приоритетите и 

насоките на държавната политика за повишаването на образователния, социално-икономическия, 

здравния и жилищния статус на ромите до нивата на статуса на мнозинството от българските 

граждани. 

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски 

общности и показа спешната нужда от ефективен политически отговор на национално и 

международно ниво. 

Задълбочаването на бедността и социалното изключване са основание за засилване на мерките 

за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени все още редица граждани в 

уязвимо положение, включително и тези от ромската общност.  

 

Основните приоритети на Плана за действие за приобщаване на българските граждани от 

ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация  /2022-2023г./ са: 

- Образование и обучение 

-  Здравеопазване 

-           Заетост 

-  Жилищни условия 

-  Върховенство на закона и антидискриминация 

-  Култура и медии 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Образованието е важен показател, характеризиращ възможностите за развитие и качество на 

живот на населението на даденатеритория. 

Мрежата от училища, детски градини и обслужващи звена е важна част от образователната 

система на всяка страна. Състоянието ú оказвасериозно влияние, както върху качеството на 

образователно-възпитателнияпроцес, така и върху редица области от социалния живот в населеното 

място, общината, областта и цялата страна.  

 

Предучилищно образование 

На територията на общинатапредучилищното образование се осъществява в 8 общински 

детски градини. 

 

 

 

 

- ДГ „Фантазия“ 

- ДГ„Радост“ 

 

II.АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Детски градини 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
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- ДГ„Слънчице“ 

- ДГ„Детски рай“ 

- ДГ„Еделвайс“  

- ДГ„Пролет“ – с.Драгиново“ 

- ДГ„Юрий Гагарин“ с.Света Петка“ 

- ДГ„Кокиче“ с.Грашево 

 

 

Общообразователно и професионално обучение 

 На териториятанаобщинаВелинградфункциониратследните училища: 

 

 

 

 

- СУ „Васил Левски“ 

- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

- СУ „Методий Драгинов“ 

- СУ „Христо Смирненски“ 

 

 

 

 

- ПГИТ „Алеко Константинов“ 

- ПГГС „Христо Ботев“ 

- ПГД „Иван Вазов“ 

 

 

 

- ОУ „Неофит Рилски“ 

- ОУ „Христо Ботев“ 

- ОУ „Г.Бенковски“ Велинград 

- ОУ „Христо Ботев“ /Абланица/ 

- ОУ „Васил Левски“ – с.Грашево 

- ОУ „Д-р Петър Берон“-с.Биркова 

 

 

 

 

 

- ОбУ „Васил Левски“ 

- ОбУ „Иван Вазов“ 

 

 ЦПЛР-ОДК 

 Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ 

 

Четири   Средни училища   

Три  Професионални гимназии 

Шест   Основни училища 

Две  Обединени училища 
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Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен  детски комплекс гр. 

Велинград е с утвърдена дейност - развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Към ЦПЛР-ОДК са сформирани 32  

постоянни и 8 временни групи с  476 ученика, разпределени по направления – „Наука и технологии“,  

„Изкуства“, „Спорт“ и „Логопедична група“.  

Дейността на ЦПЛР-ОДК е ориентирана към партньорство с общински и други организации. 

В актива му от дейности са включени тренировки, репетиции, изследователска и информационна 

дейности, благотворителност, сценични и други изяви, които ангажират времето и вниманието им .  

Целта на ЦПЛР-ОДК Велинград е да насочва обществото към проблемите на децата и 

младежите, да защитава интересите на младите хора в съответствие с принципите на европейската 

демокрация и международни спогодби, да координира и обединява усилията на различни социални 

формирования, да бъде катализатор в процесите на приобщаване на българските деца и младежи към 

Европа и света, да работи съвместно с държавни институции на местно и национално ниво с цел да се 

изградят личности със съвременни социални умения и ясна гражданска позиция.  

Младежите в центъра са ангажирани с тренировки, репетиции, извънкласни прояви.  

 

Центърът за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Велинградфункциониравъв 

връзка и взаимодействие с  общината, институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с 

родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата, и с обществото.  

В общината не съществувависшеучебнозаведение. 

 

 

Учениците от ромски произход се обучават предимно в ОУ „Неофит Рилски“ и ОУ 

„Г.Бенковски“, но и останалите училища са посещавани от ромчета, въпреки по-малкия им брой.  

 

С П Р А В К А 
за учениците и паралелките по училища и професионални гимназии за 

учебната            2021 / 2022 година 

          

Училище - селище          І - ІV клас           V -VІІ кл.          VІІІ - ХІІ 
кл. 

           ОБЩО 

  пар. уч-ци в т.ч. пар. уч-ци пар. уч-ци пар. уч-ци 

1 кл. 

СУ "Св.св.К.и М." - Велинград 8 169 37 8 196 15 356 31 721 

СУ "В.Левски" -Велинград 9 190 36 6 145 10 234 25 569 

ОУ "Н.Рилски" -Велинград 12 298 82 7 189     19 487 

ОУ "Хр.Ботев" - Велинград 7 134 39 6 110     13 244 

ОУ "Г.Бенковски" -Велинград 4 88 21 3 69     7 157 

СУ "М.Драгинов" - с.Драгиново 9 178 42 7 165 5 105 21 448 

СУ "Хр.Смирненски"-с.Св.Петка 7 113 28 5 95 10 202 22 410 

ОУ "Хр.Ботев" - с. Абланица 2 20 5 2 25     4 45 

ОбУ "Иван Вазов" - с.Пашово 4 69 13 3 42 3 55 10 166 

ОУ "В.Левски" - с.Грашево 4 47 9 3 35     7 82 

ОбУ "В.Левски" - с.Кръстава 4 62 16 3 58 3 36 10 156 
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ОУ "Д-р П.Берон" - с.Бирково 4 44 11 3 39     7 83 

Общо:  74 1412 339 56 1168 46 988 176 3568 

 

 

 

Причините за отпадане на учениците от училище са социално-икономически, образователни и 

етнокултурни. Главно това са финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в 

чужбина, незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на 

децата, затруднения при изучаването на преподавания материал и ранно сключване на бракове. 

 

 

 

 
 

 

6 г.
5г. 

344
403

294
270

Общ брой родени и обхванати от 
предучилищно образование

общо обхванти
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В резултат на прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, приет с  Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерския съвет, в 

образователните институции в община Велинград бяха привлечени, задържани и повторно записани 

деца от различни етноси, предимно от ромския етнос. 

 

С   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 г. за създаване и функциониране на  

постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  в 

община Велинград бяха създадени   екипи  по райони за обхват. Екипите включват представители на 

РУО-Пазарджик, Общинска администрация, институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ. Екипите 

осъществиха дейности по идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и 

предучилищна възраст, които не са обхванати в образователната система, отпаднали от училище. 

           Във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст и 

ангажимента на община Велинград за децата и учениците от кв. Анезица с жители от ромски 

произход се оформи крайна необходимост от изграждане на нова сграда за децата от този квартал. 

 

 

Във всички учебни заведения на територията на община Велинград  е гарантиран достъпът до 

качествено образование в мултикултурна среда.  

 

Децата от ромската общност са записани в детските градини в общината, като цяло обаче проблемът 

е в редовното посещаване на институцията. 

 

 

 

2020/2021г.
2021г./2022г.

204
192

111
102

315
294

Брой деца обхванати в задължително
обучение на 6г. за  2020-22г.

6 г.задължително обучение 6 г.в полудневни подготв.групи общо
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По данни на директори на детски градини: 

 

ДГ „Еделвайс“ 

 - Брой деца в задължителна предучилищна възраст за учебната 2021/2022 г. - 185 ДЕЦА 

- Брой  ученици от ромски произход за учебната 2021/2022 г. - 151 ДЕЦА 

- Брой отпаднали деца от ромски произход за учебните: 2020/2021, 2021/2022 г. - НЯМА  

- деца роми в първи клас за учебната 2021/2022 г. - 69 ДЕЦА 

 

ДГ "Пролет" -с.Драгиново.  

- Брой деца в задължителна предучилищна възраст за учебната 2021/2022 г.- 80 

- Брой  ученици от ромски произход за учебната 2021/2022 г.- 29 

- Брой отпаднали деца от ромски произход за учебните: 2020/2021, 2021/2022 г. -0 

- Деца роми в първи клас за учебната 2021/2022 г.- 11 

 

 

 

 Училищата в общината работят по проекти, които се осъществяват с финансовата подкрепа на 

ОП НОИР, като основната цел на проектите е да осмисли свободното време на учениците, 

включително и на учениците с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с 

риск от отпадане и прояви на агресия или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни 

дейности. 

Учениците от ромската общност получават средно образование, въпреки, че не е малък и броят на 

тези, които предварително напускат училище и не завършват. 

Причините за отпадане от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни. 

Главно това са финансови проблеми в семейството, незаинтересованост от страна на родителите, 

липса на мотивация за учене от страна на децата, затруднения при изучаването на преподавания 

материал. 

 

По данни на директори на училища: 

ОУ„Неофит Рилски“ 

- Брой деца в задължителна предучилищна възраст за учебната 2021/2022 г.    -   86 

 Забележка: Информацията е от списъци, предоставени от Община Велинград и включват децата от 

районите на обхват - кв. Чепино и кв. Анезица. 

- Брой  ученици от ромски произход за учебната 2021/2022 г.    -   408 

- Брой отпаднали деца от ромски произход за учебните:  

2020/2021 г.   -   36 

2021/2022 г.   -    0 

- деца роми в първи клас за учебната 2021/2022 г.     -   66 

 

ОУ„Георги Бенковски“ 

- Брой деца в задължителна предучилищна възраст за учебната 2021/2022 г.-22 

- Брой  ученици от ромски произход за учебната 2021/2022 г.-186 

- Брой отпаднали деца от ромски произход за учебните: 2020/2021, 2021/2022 г.- 0 

- деца роми в първи клас за учебната 2021/2022 г.-21 
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СУ „Методий Драгинов“ 

- Брой деца в задължителна предучилищна възраст за учебната 2021/2022 г.-38 бр. 

- Брой  ученици от ромски произход за учебната 2021/2022 г.- 130 бр. 

- Брой отпаднали деца от ромски произход за учебните: 2020/2021, 2021/2022 г.- няма 

- деца роми в първи клас за учебната 2021/2022 г.- 11бр. 

 

 Повишаването на образователното ниво на ромите в община Велинград е ключов фактор за 

тяхната интеграция в икономическия и обществено-политическия живот.  

 

На територията на община Велинград функционира Център за социално включване „Развитие“. 

В центъра са предоставят  следните социални услуги: 

 ,,Ранна интервенция на уврежданията“с капацитет на услугата 30 деца от 0 да 7 годишна 

възраст и 50 родители; 

 ,,Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ с капацитет на услугата 

30 деца от 0 да 7 годишна възраст; 

 ,,Формиране и развитие на родителски умения“ и ,,Семейно консултиране и подкрепа“ с 

капацитет на услугата с капацитет на услугата 300 семейства; 

 „Здравна консултация за деца” с капацитет на услугата500 души потребители и 

проведени над 4000 прегледа.  

 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ с капацитет на услугата2 групи по 

15 деца годишно. 

Целеви групи: 

 Семейства с деца от 0 до 7 годишна възраст, включително с увреждания; 

 Деца от 0 до 7 годишна възраст в риск и техните семейства; 

 Деца от 0 до 7 годишна възраст, включително с увреждания, настанени в специализирани 

институции и техните семейства; 

 Деца и възрастни в риск; 

 

 

Част от младежите от ромската общност завършващи средно образовани продължават образованието 

си и в университети, макар, че броят им не е голям. Необходимо е да се предприемат действия за 

работа в тази насока. 

 

Анализът на ситуацията показва, че ранното отпадане от училище, незаинтересованост и със 

слаб интерес на родителите към образователните институции води до ниска степен на реинтегриране 

на отпадналите ученици. Инвестирането в училищното обучение е от решаващо значение за 

успешната интеграция в училище на децата. Образователното равнище на родителите също е силен 

фактор, оказващ влияние върху риска от бедност сред децата – сега и в бъдеще. Колкото по-ниско е 

образователното равнище на родителите, толкова е по-голяма вероятността те да са безработни и/или 

да получават ниски доходи, упражнявайки заетост с ниско качество.     Задълбочаването на бедността 

и социалното изключване са основание за засилване на мерките за преодоляване на 

предизвикателствата, пред които са изправени все още редица граждани в уязвимо положение, 

включително и тези от ромската общност.   

Направеният анализ на факторите, предизвикателствата, както и на възприетите подходи и 

мерки за тяхното адресиране за периода на изпълнение на НСРБИР до 2020 г. показва, че не е 

постигната амбицията да се сложи край на изключването на ромите, но същевременно се отчита 

положителни резултати и първоначална промяна в тенденциите.  
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Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски 

общности и показа спешната нужда от по-ефективен и всеобхватен политически отговор на 

национално, европейско  и местно ниво.  

Образователната интеграция на ромите е процес с множество предизвикателства и проблеми. Най – 

важните проблеми на образователната интеграция на ромите в община Велниград, които са и 

проблем на образоватлнета интеграция в страната са: 

- По – нисък дял на записваните ромски деца в предучилищни учебни заведения спрямо децата 

от другите общини 

- Непосещаване на училище 

- Недооценка от страна на родителите от необходимостта от образование на децата им, децата 

често се пращат да просят, вместо на училище, пазят се за сключване на ранне брак и др. 

- Висок процент на отпадналите от училище ромси деца 

- Недостатъчна подготовка на децата в предучилищно обучение, което най-често води до ранно 

напускане на образователната система 

- Липса на надежден механизъм за превенция на риска от ранно отпадане от училище 

За успешната интеграция на ромската общност по отношение на приоритет образование е 

необходимо: 

 Ангажиране и мотивация на семейства 

 Образователни медиатори в училище 

 Творческо обучение на ромските деца 

 Образователна подкрепа на ромските деца и младежи 

 Професионална развитие на преподавателите на ромски деца и младежи 

 Професионално образование 

 Ромски посланици 

 

 

 

 

 

Подобряването на здравето на всеки граждани е най-важната цел пред община Велинград. 

Здравното обслужване на територията на община Велинград се осъществява  главно от „МБАЛ 

Велинград“,МБАЛ „Здраве“, лични лекари.  

 Посочените по-горе здравни заведения и практики се ползват и от ромите в общината. 

Достъпът до здравни услуги на ромите се подпомага, чрез посредничеството на здравните медиатори, 

които са свързващо звено между уязвимите групи от населението и системата на здравеопазването. 

 На територията на общината в кв.„Анезица“ и „Асфалтова база“ осъществяват дейност 

двама здравни медиатори. С тяхна подкрепа са се увеличили плановите имунизаци . 

Здравният медиатор е посредник, който улеснява достъпа на тези лица до здравни грижи и 

социални услуги, неговата роля се състои в: 

- предоставя здравна и социална информация; 

- организира и провежда здравни беседи; 

- подпомагане дейността на общопрактикуващите лекари, медицинските сестри и социалните 

работници; 

- съдейства за изпълнението на профилактични програми – имунизации, скрининги за 

онкологични и социално-значими заболявания, туберкулоза, хепатит и др.; 

2.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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- партнира на РЗИ при организирането на прегледи с мобилни кабинети; 

- консултира представители на рискови групи – социално слаби, хронично болни и хора с 

увреждания, многодетни семейства и др. 

   Здравният медиатор работи сред уязвими общности с различни рискови групи, владее 

ромски език, познава здравното и социално законодателство, както и специфичните проблеми на 

общността 

През месец юни 2021г. бяха проведени безплатни профилактични прегледи насочени главно 

към ромската общност, но от тях се възползваха не само те, а всички желаещи. Прегледите бяха 

осъществени от фондация „Адра“ и обхващаха – ехограф на сърце, кардиограма, ехограф на бъбреци, 

измерване на кръвно налягане, кръвна захар, измерване на нивото на кислород в кръвта, измерване на 

телесно тегло. За съжаление въпреки проведената информационна кампания за предстоящите 

прегледи значително малко бяха желаещите хора от ромската общност, които  да се възползвато от 

безплатните прегледи. 

    В контекста на свързаната с COVID – 19 криза се наблюдава влошаване на положението на 

маргинализираните групи от ромското население. Необходимо е да се предостави подкрепа и 

медицински грижи, за да се ограничи разпространението на вируса, като се има предвид, че 

икономическите и социалните последици от свързаната с COVID – 19 криза заплашват да засегнат 

най-сериозно и да задълбочат съществуващите неравенства във всички приоритетни области на 

приобщаването на ромското население. 

 Подобряването на здравето на всички граждани е в основата на политиките в областта на 

общественото здраве. Целите, свързани с този приоритет, са насочени към активна промоция на 

здравето и превенция на хроничните незаразни болести и социално значими болести, и активното 

подпомагане на уязвими групи да получат ефективен достъп до здравни грижи и здравно 

обслужване. 

 

Проектът СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД в ОПРЧР приоритет 7 е насочен и към дейности свързани със здравето на децата от ромската 

общност, а именно: 

 

Създаден е "Консултативен център за общностна работа, включително мобилни услуги" - 

подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. 

интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група, 

основани на индивидуален подход и потребности. Предоставяне на индивидуалниконсултации и 

социално-здравна медиация на представителите на целевите групи. 

С разкриването на "Консултативен център за общностна работа, включително мобилни услуги" се 

цели подобряване достъпа и предоставяне на качественисоциални и здравни услуги, в т.ч. 

интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група, 

основани на индивидуален  подход потребности.  

Ще бъдат идентифицирани и консултирани минимум150 представители на целевитегрупи. 

"Консултативенцентър за общностна работа, включителномобилни услуги“ функционира 

като комплекс от социални услуги и съгл. Чл. 15 от ЗСУ се предоставят следните услуги: 

информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия и 

рехабилитация и обучения в придобиване на умения. По същество така описаните услуги включват 

дейности съпроводени с юридически консултации; здравно- социалноинформиране иконсултиране; 
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трудотерапевтични процедури; психологическа подкрепа и консултиране, тренинги с целевите 

групи, включително социална рехабилитация и социално- педагогическаподкрепа; предоставяне на 

консултации от медицински работник /здравно консултиране, промоция на здравето сред целевите 

групи с участието на ангажиран здравен медиатор/; социален работник и сътрудник социална работа 

/социално консултиране, посредничество и застъпничество/.Функционално в подкрепа на 

специалистите в Консултативния центтър се осигурят кътове за работа с целевите групи- 

осигуряване на необходимите материали и консумативи; осигуряване на подходяща работнасреда в 

центъра. 

Мобилният характер на част от дейностите ще позволи на потребителите от цялата община 

да имат "равен шанс" на достъп до услуги и обществени ресурси.Провеждат се  и групови тренинги 

с представителите на целевите групи, които пряко подкрепят процесите на социално включване и 

интеграция. 

Център за социално включване „Развитие“ осъществява и дейности свързани със 

здравеопазването: 

-,,Ранна интервенция на уврежданията“ 
-"Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" 

-"Формиране и развитие на родителски умения" и "Семейно консултиране и подкрепа"-Целта 

на тази услуга е формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на 

самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата. 

 В целевата група попадат уязвими семейства, младежи от високо рискови общности, 

родители на деца с увреждания, родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си, 

неглижирани деца и/или деца – жертви на насилие. 

 - "Здравна консултация за деца" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Проблемът със заетостта и трудовите доходи обикновено са сред първите в класацията по 

трудности, които касаят сериозно домакинствата на ромите. В голяма част ромските домакинства 

силно зависят от социални помощи, детски надбавки и др. 

Профилът на безработицата на територията на община Велинград показва тенденция за постоянна 

регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на общината. 

От регистрираните безработни лица в Дирекция ”Бюро по труда” гр. Велинград регистрираните 

безработни за 2021г. са 2106 лица. От тях 783 са регистрираните мъже, а 1199 са регистрираните 

жени. 

 Броят на регистрираните безработни с начално и по-ниско образование е 465 лица, с 

основно 739, със средно – 685, с полувисше и висше образование 102лица. 

 Регистрирантие лица самоопределили се като роми са 318, от тях със средно образование са 

3, с основно 76, с начално 93 и без образование 145. 

 Равнището на безработицата през 2020г. 2 20,38%, а през 2021г. 14,79%. 

 Броят на продължително безработните лица е 919, или 46,37? Спрямо общия брой 

регистрирани безработни от тях 244 са самоопределили се като роми. 

 

3.ЗАЕТОСТ  
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 От включените в обучение лица самоопределили се като роми за 2021г. са 17 

 Включени по програми и мерки са 477 от които 29 роми. 

 

 

Основните причини за ниската заетост на ромите е ниското ниво на образование. 

 Лицата без или с ниска образователна степен са рискова група. Тя е характерна предимно за 

изолираните ромски общности основно в малките населени места. Тези лица са изолирани от пазара 

на труда,  не са здравноосигурени и имат изключително ниски доходи. 

 

  За 2021г. над 306 са лицата самоопределили се като роми получили месечни помощи по чл.9 

от ППЗСП. 

През последните години Дирекция „Бюро по труда“ осъществява посредническа дейност, 

която е насочена към повишаване качеството и разширяване обхвата на предлаганите посреднически и 

консултантски услуги. 

Успешната интеграция на пазара на труда и повишаване на пригодността за заетост на групите 

в неравностойно положение на пазара на труда е един от основните приоритети на активната политика 

по заетостта. Чрез прилагането на комплекс от мерки за подпомагане на бързи и качествени преходи 

от не активност и безработица към заетост или от образование към заетост се цели успешната 

интеграция на тези лица, както на  пазара на труда, така и в социално-икономическия живот на 

страната.  

Превантивният ефект срещу социалното изключване и маргинализацията заемат особено 

важно място в политиката по заетостта. Икономически неактивните лица, вкл. ромите са потенциална 

работната сила на пазара на труда. Тяхното интегриране на пазара на труда и активно включване в 

заетост ще продължи с прилагането на подходящи целенасочени действия. 

  Безработните младежи до 29 години са една от приоритетните целеви групи на активната 

политика на пазара на труда. Не е малък и делът на неактивните младежи сред ромите.Според 

изследване на Института по пазарна икономика  тoвaимaгoлямoзнaчeниeзaпoлитиĸитe, тъй 

ĸaтoтoпoĸaзвa, чe са необходими продължаващи усилия, така oбpaзoвaтeлнaтacиcтeмa и 

тpyдoвиятпaзap да cъyмявaт в по-гoлямacтeпeндaинтeгpиpaт представителите на 

eтничecĸитeмaлцинcтвa, нeзaвиcимooтoбpaзoвaтeлнoтoнивo, пoлa или peгиoнa, както това се случва с 

представителите на бългapcĸияeтнoc. 

   

Целенасочените мерки за насърчаване на активното поведение на младежите, повишаването 

на пригодността им за заетост, подпомагането на тяхната инициативност и предприемчивост, 

повишаването на мотивацията им за труд и успешната им интеграция в заетост, противодействието на 

дискриминацията на пазара на труда са важен елемент за постигане на целите на приоритета.  

 Стратегията насочва внимание към младежите, които по-трудно намират работа, поради по-

ниската конкурентоспособност на пазара на труда, като безработни до 29 години; младежи, които са 

без работа, необхванати от системите на заетост, образование и обучение (NEETs); младежи, рано 

отпаднали от системата на образованието. 

   Пандемията от COVID-19 показа, че е необходимо да се развие капацитета на институциите 

на пазара на труда с цел постигане на по-добро управление на мерките в извънредни ситуации, като се 

активират програмите за заетост. 

 

 

Социално включване: 
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На територията на община Велинград освен  Център за социално включване „ Развитие“, се изпълнява 

и  проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД, като  в ОПРЧР се предвиждат следните дейности свързани с безработните лица от ромската 
общност: 

 
1.Информиране и консултираневъв връзка с подобряване достъпа до заетост на представители от 

целевитегрупи 

 2.Мотивиране за активно поведение на пазара на труда  

3.Предоставяне на обучение за придобиване на професионалнаквлификаци я и по 

ключовакомпетентност 

4.Мотивиране на безработните за ползавен на социална, здравна, образователна и психологическа 

подкрепа . 

 5.Включване в заетост  

 

 

 

 

 

Общинският жилищен фонд е стар, силно амортизиран и не представя ефективни 

възможности за задоволяване на жилищни нужди. Вследствие финансовата невъзможност на 

наемателите на общински жилища сами да извършват спешните и неотложни ремонти, общинските 

жилища се поддържат изключително със средства от общинския бюджет. 

С Решение № 66/28.03.2019г. на Общински съвет – Велинград е приета Наредба за условията и 

реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Велинград, допълненена и изменена с 

Решение № 314/25.11.2021г.на Общински съвет – Велинград. С тази наредба се регламентират 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Велинград 

и настаняването им в социалните жилища, изградени  по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. 

Социалните  жилища са общо 90 на брой апартамента . Изградени са със средства по ОП 

„Региони в растеж” 2014-2020г.  

  По-голяма част от ромите живеят в т. нар „обособени ромски квартали”, където жилищните условия 

са крайно неприемливи. Обособените квартали продължават да бъдат една от основните пречки за 

цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до 

задълбочаване на изключването им, до занижаване на възможностите за подобряване на 

образователния, социално-икономическия и здравния статус и до маргинализиране на значителна част 

от общността. Ромското население на общината е съсредоточено главно в кв.Анезица, Асфалтова база 

и Буков дол. Компактно ромско население има съсредоточено и в ромската махала в с.Драгиново.В 

изброените ромски махали определящ и основен проблем е изоставащото развитие на 

инфраструктурата, лошите битови условия и липса на обособени терени за зелени площи, детски 

площадки и терени за социални услуги и ценрове за социална и образователна интеграция на 

населениет. Тази концентрация в обособените квартали обикновенно води до социална изолация на 

 

4.ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането и поддръжкат на 

инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми, трудности с транспорта. 

  В община Велинград преобладаващото население е българското, но съвсем не е малък и броя на 

представителите на ромския етнос. 

 

 

 

 

 

 

Независимо от наличието на тази правна рамка, дискриминационните прояви и антиромските 

нагласи продължават да създават бариери пред ромската общност въпреки доказателствата за 

намаляване на усещането за дискриминация сред ромите.  

   Продължава бедността, безработицата, ниското ниво на образование в сегрегирани училища и 

класове, неадекватните жилищни условия, лошото здравеопазване и благосъстояние сред част от 

ромското население, които поставят в неравноправно положение представителите на тези общности.  

   Социалната изолация засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация 

социално приемлива и засилва антиромските нагласи. Ромите продължават да се сблъскват с дълбоко 

вкоренени негативни обществени нагласи и предразсъдъци.  

   Ромските жени навсякъде в Европейския съюз все още са изправени пред неравенства в много 

отношения, които крайната бедност, изключването и дискриминацията засилват още повече. 

   Ромските деца и жени се сблъскват с различни форми на дискриминация, включително и 

множествена дискриминация, трафика на хора, бракове на непълнолетни и принудителни бракове. 

   Целите в приоритета ще засилят борбата с дискриминацията като разширят фокуса на работата по 

приобщаването и участието на ромите в нови хоризонтални и структурни области извън заетостта, 

образованието, здравеопазването и жилищното настаняване. 

Със специални закони – Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, Закон за закрила на детето, 

Закон за хората с увреждания, Закон за защита от домашно насилие и др. са предвидени специални 

мерки за защита спрямо лица и групи в уязвимо положение. 

Ромските жени навсякъде в Европейския съюз все още са изправени пред неравенства в много 

отношения, които крайната бедност, изключването и дискриминацията засилват още повече. 

Ромските жени се сблъскват с различни форми на дискриминация, включително и 

множествена дискриминация, трафик на хора, бракове на непълнолетни и принудителни бракове. 

 

   Конституцията на Република България, Законът за защита от дискриминация, други законови и 

подзаконови нормативни актове гарантират равните права и защита от дискриминация за всички , 

независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, 

сексуална ориентация и други признаци. Негативните нагласи и предразсъдъци на етническа основа 

ограничават представителите на ромската общност за пълноценно участие в обществения живот. 

Затова са необходими политики за създаване на условия за равни възможности и недопускане на 

дискриминация. Така ще се постигне укрепване на солидарността и социалната сплотеност на 

обществото и осигуряване на равен достъп до права, облаги, стоки и услуги. 

Необходимо е насърчаване овластяването на ромскатажена, за превръщането й в 

активен фактор в социалния, политическия и обществен живот, преодоляване на 

5.ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
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изключването на й в основните сфери на образование, здравеопазване, заетост и жилищни 

условия. 

 

  С цел създаване на реални гаранции за включване на ромите в реалния живот, в съответствие с 

принципите на Европейския съюз е необходимо активно включване на всички нива при вземането на 

решения и формирането на интеграционни политики. Трябва да се предприемат дейности за 

повишаване на познанията на служителите в публичната администрация, правораздавателните и 

правоохранителните органи, относно защита правата на човека и закрила на малцинствата, както и 

недопускане на дискриминация. 

 

През изминалата 2021г. отдел „Закрила на детето” към Дирекция социално подпомагане“ 

Велинград работи по 190 случая. 

 

ЦОП работи с малолетни и непълнолетни майки, след насочването им от Отдел „Закрила на 

детето”, с цел превенция на рисковете породени от ранното съжителство. През 2021г. ЦОП е 

предоставил подкрепа на 53 непълнолетни майки, всички от ромски произход. 

Основните дейности  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;оказване на подкрепа в дома на 

семейството; 

 

През 2021г. в ОЗД при ДСП – Велинград са регистрирани 13 сигнала за деца преживели 

насилие.  

При констатиранирискове за децата по посоченитесигнали е отворен случай в отдел «Закрила 

на детето» с планирани мерки позакрила на детето в семейна среда.  

 Отдел „Закрила на детето”извършвапериодичниежемесечни обходи съвместно спредставител 

на РУ – Велинград. На всеки три месеца в ДСП – Велинград се изготвяпредварителнен график с дати 

на планиранитемесечни обходи за регистриране на скитащи и просещидеца.  
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 Ромската култура е част от европейското културно пространство и част от културното 

многообразие в страната. Опазването  на културното наследство на ромите, насърчаването на 

творческото развитие, културното взаимодействие и участието в културния живот   имат 

решаваща роля за социалното сближаване. 

 Целите в приоритета са насочени към подобряване на условията и разширяване на 

възможностите за социализация чрез културен диалог. 

  Принципът, че всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права, и че 

всички хора са равни пред закона, като не се допускат никакви ограничения на права или 

привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, лично и обществено 

положение или имуществено състояние е залегнал във всеобщата декларация за правата на 

човека.   Факт е обаче, че в действителния живот съществуват дълбоки социални различия и, 

че към хората не се подхожда като към равни поради фактическото им положение. 

   Трябва да се подчертае значението на интеркултурния диалог и мултикултурния 

подход.   Целта на приоритета е да се повиши степента на социална и културна интеграция на 

ромския етнос и паралелно с това да се съдейства за развитие на толерантността на местната 

общност към междукултурните и междуетническите различия. Това е възможно чрез 

използване на атрактивни културни събития, в които да бъдат включени ромите. 

Народните читалища са културни средища в населените места, съхраняващи традициите и 

обичаите. Издирват, изучават, съхраняват културно-историческото наследство и развиват 

фолклорното богатство. Читалищата са едни от основните организатори на културни събития.  

Достъпът на ромите до дейността на читалищата и библиотеките не е ограничен и всички, 

които имат желание може де се включват в нея. Едни ползват книжният фонд на библиотеките, а 

други техните компютърни зали. 

В община Велинград е застъпено и обучението по изкуства, което се извършва в Центъра за 

подкрепа за личностно развитие, специализирани школи, училищата и клубове към читалищата. 

Децата от община Велинград ежегодно взимат активно участваха в празниците от Културния 

календар на общината . 

Значимите за град Велниград и общината културни събития и културни проекти на местните 

културни институции се финансират със средства от бюджета на общината. Насърчава се развитието 

и популяризирането на любителското изкуство, представянето на творческите състави на 

регионални, национални и международни форуми. Подпомагат се проекти на местни организации за 

развитие на талантливи деца, за опазване, проучване и популяризиране на културно-историческото 

наследство на общината и др. проекти. Реализират се също така инвестиционни проекти за 

подобряване на материално - техническата база на институциите и звената в сферата на културата.  

По проект Социално – икономическа интеграция на уязвимите групи по ОПРЧР са залегнали и 

дейности свързани с културата на ромската общност,се предвиждат дейност: 

- РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ 

СТЕРЕОТИПИ  

6.КУЛТУРА 
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1. Инициатива за подобряване на обществения ред, чрез провеждане на двудневен семинар на 

култ.идентичност на етн.общности.  

2. Инициатива „Чистасреда за всички нас" - Екоинициативата цели възприемане на 

проблемакато общ и общитедействия по решаванетому „обединяват". За всякакампания ще се 

сформират по 4 екипа с минимум10 лица или за еднакампания ще бъдатпривлечениминимум20 

представителина целевите групи и 20 други участника. 

- Седмица на ромската култура - Седмицата на ромската култура ще бъде проведена в две 

последователни години и ще следва празнична програма от тематични вечери, които да съберат 

роми и нероми с цел подобряване на комуникацията, преодоляване на предрасъдаците и негативните 

стереотипи. 

5. Организиране на публичнисъбития, срещи и дискусии с представителина уязвимитегрупи, 

местнатаобщност, заинтересованитестрани и медиите. 

 

- Изготвяне на филми, отразяващибита, културата и проблемите на целевите групи /роми/и 

популяризиращи преодоляване на негативните стереотипи, с продължителност 12-14 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката на изпълнението на Плана за действие на община Велинград за приобщаване на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация /2022 – 2023/ ще се извършва от Звено за мониторинг и 

оценка, определено със заповед на кмета на община Велинград.  

Звеното за мониторинг и оценка ще изготвя до 1 февруари мониторингов доклад за 

изпълнението на Плана за действие на община Велинград за приобщаване на българските граждани 

от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация /2022 – 2023/ за предходната година. Мониторинговият доклад ще се изпраща до Областния 

управител на област Пазарджик.  

Участието на хората от отделните етнически общности е от ключово значение при 

формирането и реализацията на политиките за интеграция, както и във всички други 

политики, касаещи просперитета и развитието на община Велинград. Включването им въввсеки етап 

от създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на политиките навсички нива обогатява 

процеса от гледна точка на интересите на общността икомпетентността на експертите, работещи по 

отделните области.Отговорност за координирането на действията по изпълнението на 

Плана ще имаобщинският оперативен екип.Регулярно ще бъдат провеждани срещи с МАГ, които 

ще бъдатпротоколирани. 

 

 Интеграцията на ромите и на българскитеграждани в уязвимо положение, 

принадлежащи към други етническигрупи е активендвустраненпроцес на социалновключване, 

насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативнисоциално - икономически 

характеристики и последващпросперитет в обществото.  

 

 Изпълнението на Плана е съвместна задача на органите на местната власт, Дирекция 

“Социално подпомагане“ Велинград, Дирекция „Бюро по труда” – Велинград, РУП на 

 

 

II.МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 
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МВР –Велинград, училищата и детските градини на територията на община Велинград и др. 

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

общности и представители на целевата група. 

Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява от: 

- Делегиране на дейности подкерепени от собствените средства на общините, за интеграция на 

ромите на общинско ниво 

- Изграждане на подходящи консултативни и координационни механизми с участиетона 

граждански структури 

-  

Планът задава насоки на действия в приоритетните области за периода 2022-2023 г. Те могат да 

бъдат допълвани и актуализирани, съобразно динамиката на потребностите за развитие и 

предизвикателствата на социалноикономическата ситуация. 

 
  

  

Приложение: 

Приоритети 


