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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г.  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)  

 

Глава  I: Приоритетни области 
  

Включените дейности са разработени от институциите, които развиват и изпълняват мерки по приоритетите  на Националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и участват в тяхното отчитане и оценка. 

 

 

Институции, изпълняващи мерки по плана: 

 

МОН  Министерство на образованието 

  РИО - регионален инспекторат по образование 

МЗ     Министерство на здравеопазването 

  РЗИ - Регионални здравна инспекция 

МТСП   Министерство на труда и социалната политика: 

  АЗ - Агенция по заетостта 

  ДАЗД - Държавна агенция за децата; 

  АСП- Агенция за социално подпомагане 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МП  Министерство на правосъдието 

МФ  Министерство на финансите 

ММС    Министерство на младежта и спорта 

МВР  Министерство на вътрешните работи 

НКБТХ  Национална комисия за борба с трафика на хора 

ЦКБПМН  Централна комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните 

КЗД  Комисия за защита от дискриминация 
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ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Оперативна цел: 

 Обхващане и задържане нa децата  и учениците от ромски произход в образователната система. 

 Осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда 
 

Цел1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на деца и ученици от ромски произход в етнически смесени 

детски градини и училища 

Задача: 1.1. Създаване на нормативни гаранции за процеса на социално включване и приемане на децата и учениците от ромски произход в мултикултурна среда в 

детската градина и училището 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорн

а 

институц

ия 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименовани

е 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2015- 2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

1.1.1 Разработване и приемане 

на Държавен 

образователен стандарт за 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

Предстои 2016 г. МОН  в 

сътрудниче

ство със 

заинтересо

ваните 

страни 

За 

разработване и 

приемане на 

Държавен 

образователен 

стандарт за 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурно

то образование 

не са 

необходими 

средства. 

Стандартът ще 

се прилага в 

рамките на 

бюджета на 

Регламентиране на 

съвкупност от 

задължителни 

изисквания за 

резултатите 

относно 
гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование, както 

и за условията 

процесите за 

тяхното постигане. 

Приет Държавен 

образователен 

стандарт за 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование  

Държавен 

образователен 

стандарт за 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурнот

о образование  

1 брой 0 
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ангажираните 

ведомства, 

определен със 

закона за 

държавния 

бюджет за 

съответната 

година и в 

рамките на 

параметрите по 

средносрочнат

а бюджетна 

прогноза за 

съответния 

тригодишен 

период 

 

 

 

 

1.1.2. Провеждане на кръгли 

маси за разпространение 

на добри практики в 

областта на 

изпълнението на целите 

на Националната 

стратегия на Република 

България за интегриране 

на ромите (2012 – 2020г.) 

 

 

 

 

 

Предстои 

 

2015 – 

2020 г. 

МОН, 

РИО, 

НПО 

Средства от 

бюджета на 

МОН; 

бюджети на 

детски 

градини и 

училища; 

НПО 

Представяне на 

постигнати 

резултати от 

добри практики и 

набелязване на 

мерки за 

образователна 

интеграция 

Набелязани мерки 

за образователна 

интеграция 

 

Брой 

проведени 

кръгли маси 

 

 

 

 

 

 

5 0 

Цел1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини 

и училища 

Задача: 1.2. Осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от ромски 

произход 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорн

а 

институц

ия 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименован

ие 

Целева 

стойност с 

натрупване 

Текуща 

стойност 
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друго – млн. 

евро);  

Източник на 

финансиране 

2015- 2020 г. 

1.2.1. Подобряване на 

качеството на 

образователния процес 

чрез осъществяване на 

целодневна организация 

на учебния ден за 

учениците от I до VIII 

клас от средищните 

училища. 

Текущ 2015 – 

2020 г. 

МОН, 

РИО, 

средищни 

училища 

Средства от: 

бюджета на 

МОН;  

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

Повишаване на 

качеството на 

образователно-

възпитателния 

процес; 

създаване на 

възможност за 

общуване между 

деца от различен 

етнически 

произход; 

създаване на 

възможност за 

развитие 

личността на 

ученика в 

мултикултурна и 

конкурентна среда 

чрез специално 

подбрани 

дейности, 

включени в 

целодневната 

организация на 

учебния ден; 

повишаване 

мотивацията на 

учениците, 

учителите и на 

заинтересованите 

страни от 

прилагане на 

модела 

„целодневна 

организация на 

учебния ден” 

Повишено качество 

на образователно-

възпитателния 

процес в 

средищните 

училища; 

създадени 

възможности за 

общуване между 

деца от различен 

етнически произход 

и възможност за 

развитие личността 

на ученика; 

мотивирани 

ученици и учители 

Брой 

ученици от I 

до VIII клас, 

участващи в 

целодневната 

организация 

на учебния 

ден в 

средищните 

училища, вкл. 

от ромски 

произход 

 

 

 

  250 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 000 
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1.2.2. Подкрепа за деца и 

ученици от ромски 

произход за изравняване 

на стартовите им 

позиции при постъпване 

в детска 

градина/училище 

Текущ  

 

2015-

2020 г.  

ОП 

НОИР 

– 

съглас

но 

срока 

на 

съответ

ната 

операц

ия 

 

МОН и 

РИО; 

Общини, 

детски 

градини; 

училища 

 

 

По проекти, 

финансирани 

от 

ЦОИДУЕМ и 

ОП НОИР;  

бюджети на 

детски 

градини и 

училища  

 

Подкрепа за деца 

и ученици от 

ромски произход 

за изравняване на 

стартовите им 

позиции при 

постъпване в 

детска 

градина/училище 

Подкрепени деца и 

ученици от ромски 

произход за 

изравняване  

на стартовите  им 

позиции при  

постъпване в детска 

градина/училище 

Брой 

подкрепени 

деца и 

ученици 

 

3500 0 

1.2.3. Подпомагане на 

училища, единствени в 

населеното място, които 

нямат статут на 

средищни и/или 

защитени 

 

Текущ  

 

2015-

2020 г. 

 

МОН и 

РИО; 

училища; 

НПО 

 

 

По проекти, 

финансирани от 

ОП НОИР; 

ЦОИДУЕМ; 

общинско 

финансиране  

 

Подпомагане на 

училища, 

единствени в 

населеното място, 

които нямат 

статут на 

средищни и/или 

защитени 

Подпомогнати 

училища, 

единствени в 

населеното място, 

които нямат статут 

на средищни и/или 

защитени 

Брой 

подпомогнати 

училища 

 

180 

 

0 

           

Цел 2: Повишаване на качеството на образованието в обособените детски градини и училища в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат 

предимно деца и ученици от ромски произход 

Задача 2.1. Повишаване на училищната готовност и осигуряване на подкрепяща среда и диференцирана грижа за всяко дете и ученик 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институци

я 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименован

ие 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2015- 2020 г. 

Текуща 

стойност 
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2.1.1.  Осигуряване при 

необходимост на 

допълнително обучение 

по български език за 

деца в предучилищна 

възраст, за които 

българският език не е 

майчин. 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН, 

детски 

градини, 

общини, 

ЦОИДУЕМ 

 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Програмно 

финансиране; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

Повишаване 

качеството на 

образователния 

процес чрез 

осигуряване на 

диференцирана 

грижа за 

личностното 

развитие на 

децата според 

потребностите  им 

Осигурен равен 

старт на всяко дете 

при започване на 

училище 

Брой деца, 

включени в 

обучението, 

вкл. от 

ромски 

произход 

 

Брой 

сформирани 

групи 

 

2 500 

  

 1 500 

 

0  

   

 

420 

2.1.2.  

 

Осигуряване при 

необходимост на 

допълнително обучение 

по български език за 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин. 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН,  

РИО, 

училища, 

ЦОИДУЕМ 

Средства по 

национални 

програми за 

развитие на 

средното 

образование;  

Проекти на 

ЦОИДУЕМ;  

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

 

Повишаване на 

образователните 

резултати и 

създаване на 

възможности за 

успешно 

преминаване в 

следващ клас, 

етап или степен на 

образование и 

ограничаване на 

рисковете за 

отпадане от 

училище 

Осигурено 

допълнително 

обучение по 

български език за  

ученици от ромски 

произход за 

повишаване на 

образователните им 

резултати  

Брой 

ученици, 

включени в 

обучението, 

вкл. от 

ромски 

произход 

 

Брой 

сформирани 

групи 

 

  5 000 

 

 

 

 

 

 

5 000 

0  

 

 

 

 

 

 

 

1 600 

2.1.3.  

 Планиране и 

реализиране на мерки за 

преодоляване на 

обособяването по 

етническа 

принадлежност на децата 

и учениците в детските 

градини и училищата. 

Текущ 2015 -

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН, 

РИО, 

детски 

градини, 

училища, 

ЦОИДУЕМ 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР  

Подпомагане на 

процеса на 

образователна 

интеграция за 

децата и 

учениците от 

ромски произход 

и превенция на  

обособяването по 

етнически 

признак на 

училища и детски 

градини 

Осъществени мерки 

за интеграция и за 

превенция на 

обособяването по 

етнически признак 

на училища и 

детски градини 

Брой 

реализирани 

мерки 

 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Цел 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата. Съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и 

ученици от ромски произход. 

Задача 3.1. Формиране на познания за културата, традициите и ценностите на различни етноси за изграждане на съзнателна толерантност 

 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро);  

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименован

ие 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2015- 2020 г. 

Текуща 

стойност 

3.1.1. Включване на теми за 

културата на ромите при 

разработване на нови 

учебни програми 

Предстои 2016  г. МОН Не са 

необходими 

средства 

Създаване на 

условия за 

приемане на 

различната 

културна 

идентичност 

Разработени теми за 

културата на ромите 

и включени в нови 

учебни програми 

Брой  учебни 

програми по 

учебни 

предмети 

7 броя учебни 

програми 

(човекът и 

обществото, 

БЕЛ, 

философски 

цикъл, история 

и цивилизация, 

география и 

икономика, 

музика, 

изобразително 

изкуство) 

0 

3.1.2. Преодоляване на 

дискриминационните 

нагласи към децата и 

учениците от ромски 

произход чрез 

интеграционни дейности 

(екскурзии, събития за 

отбелязване на дати от 

празничния календар, 

кампании) 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН, 

РИО,  

общини, 

детски 

градини,  

училища 

 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

 

 

 

Създаване на 

условия за 

общуване на деца 

от различни 

етноси с цел 

успешна 

интеграция  на 

деца с различен 

етнически 

произход за 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи 

Проведени 

дейности с 

интеграционен 

ефект, насърчаващи 

общуването между 

различните етноси 

Брой 

реализирани 

дейности  

 

 

350 

 

 

200 

 

 

 

 

 

3.1.3. Работа с училищни Предстои 2015 – РИО, Проекти на Осъществяване на Преодоляване на  Брой проекти 100 0 



8 
 

настоятелства и 

родителски сдружения за 

преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни 

нагласи  

2020 г. общини, 

детски 

градини, 

училища, 

училищни 

настоятелст

ва, 

НПО 

ЦОИДУЕМ; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

 

 

мерки за 

недопускане на 

дискриминация и 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи 

дискриминационни 

практики 

с дейности по 

преодоляване 

на негативни 

стереотипи и 

дискриминац

ионни 

нагласи 

Цел 3: Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата. Съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и 

ученици от ромски произход. 

Задача 3.2. Развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на ромите 

 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименован

ие 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2015- 2020 г. 

Текуща 

стойност 

3.2.1. Подкрепа на дейности, 

насочени към 

съхраняване и развиване 

на културната 

идентичност на децата и 

учениците от ромски 

произход 

 

 

 

Текущ 2015 -

2020 г. 

Общини, 

училища, 

детски 

градини, 

НПО, 

ЦОИДУЕМ 

 

 

 

 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР; 

проекти на 

ЦОИДУЕМ 

Създаване на 

условия за 

съхраняване и 

развиване на 

културната 

идентичност на 

децата и 

учениците от 

ромски произход 

Създадени клубове 

по интереси, 

свързани с  

културната 

идентичност на 

децата и учениците 

от ромски произход 

Брой 

подкрепени 

проекти с 

дейности, 

насочени към 

съхраняване и 

развиване на 

културната 

идентичност на 

децата и 

учениците от 

ромски 

произход. 

 

   200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 

 

 

 

 

3.2.2. Създаване на групи по 

свободноизбираема 

подготовка (СИП), 

провеждани с ученици от 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН, 

училища, 

детски 

градини, 

Средства от 

бюджета на 

МОН 

 

Създаване на 

условия за 

съхраняване и 

развиване на 

Създадени групи по 

свободноизбираема 

подготовка (СИП), 

провеждани с 

Брой 

сформирани 

групи по 

СИП; 

150 

 

 

90 
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ромски произход,  за 

съхраняване на 

културната идентичност  

общини 

 

 

 

културната 

идентичност на  

учениците от 

ромски произход 

ученици от ромски 

произход, свързани 

с културната им 

идентичност 

 

Брой 

ученици, 

включени в 

СИП, 

насочен към 

съхраняване 

на културната 

идентичност 

 

4 500 

 

 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

Цел 4: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми 

Задача 4.1: Превенция на отпадане от училище на деца и ученици от ромски произход 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорн

а 

институц

ия 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименован

ие 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2015-2020 г. 

Текуща 

стойност 

4.1.1. Обхващане на деца и 

ученици от ромски 

произход в разнообразни 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности с цел 

преодоляване на 

трудности в обучението 

и задържане в училище 

Текущ 2015 -

2020 г. 

Общини, 

училища, 

детски 

градини, 

НПО, 

ЦОИДУЕМ 

 

 

Програмно 

финансиране; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

Насърчаване на 

посещаемостта на 

учениците от 

ромски произход 

в училище и 

повишаване на 

мотивацията им за 

включване в 

учебния процес 

чрез участие в 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности  

Включени деца и 

ученици, в това 

число и от ромски 

произход, в 

разнообразни 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности с цел 

преодоляване на 

трудности в 

обучението и 

задържане в 

училище 

Брой  

ученици, в 

това число от 

ромски 

произход,  

включени  в 

извънкласни 

форми и 

извънучилищ

ни дейности 

 

 2 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0 

 

 

 

 

 

4.1.2. Въвеждане на мерки за 

обхват и превенция на 

отпадането от 

образователната система  

Предстои 2015 -

2020 г. 

МОН, 

РИО, 

общини, 

детски 

градини, 

училища 

Бюджети на 

детски гради 

и училища;  

Проекти на 

ЦОИДУЕМ;  

Средства от 

ЕСФ през 

Повишаване на 

мотивацията за 

включване в 

образователния 

процес и 

превенция на 

отпадането 

Намален брой на 

отпаднали от 

образователната 

система  

Процент на 

преждевреме

нно 

напусналите 

образователн

ата система, 

вкл. деца и 

под 11% 12,9% 
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новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

 

ученици от 

ромски 

произход 

4.1.3. Провеждане на 

информационни 

кампании за привличане 

на младежи от ромската 

етническа общност със 

средно или висше 

образование  като 

доброволци за работа с 

деца в риск от отпадане 

от училище или  

отпаднали от училище 

Предстои 2015 – 

2020 г. 

Младежки 

организац

ии, 

училищни 

настоятел

ства, 

ученическ

и съвети, 

студентск

и  

организац

ии, 

НПО 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

Привличане на 

млади хора от 

ромската 

етническа 

общност със 

средно или висше 

образование  за 

осигуряване на 

подкрепа за деца и 

ученици, 

застрашени от 

отпадане 

Осигурена подкрепа 

за деца и ученици, 

застрашени от 

отпадане  или 

отпаднали от 

училище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

изпълнени 

проекти 

80 0 

Цел 4: Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми 

Задача 4.2. Включване на възрастни роми във форми на продължаващо образование 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименова

ние 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2015-2020 г. 

Текуща 

стойност 

4.2.1. Ограмотяване и 

обучение на неграмотни 

и слабограмотни лица от 

ромски произход, които 

нямат завършен начален 

етап или завършен клас 

от прогимназиалния етап 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

 

 

 

Улесняване на 

достъпа до 

образование  

Организирани 

курсове и включени 

лица за 

ограмотяване 

 

Брой лица 

над 16-

годишна 

възраст, 

вкл. и от 

ромски 

произход 

 

 

18 000  

 

 

 

 

 

 

 

16 000 за 

периода 

2012-2014 

година 
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Цел 5: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с пропуски при овладяване на учебното съдържание и за отпаднали  от училище с цел тяхната 

реинтеграция 

Задача 5.1. Увеличаване на гъвкавостта и пропускливостта на различните модели на образование 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорн

а 

институц

ия 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева стойност 

с натрупване 

2015-2020 г. 

Текуща 

стойност 

5.1.1. Въвеждане на система за 

валидиране на знания, 

умения и 

компетентности, 

придобити чрез 

неформално обучение и 

самостоятелно учене 

 

 

Предстои 2015-

2020 г. 

МОН,  

НАПОО  

Средства от 

бюджета на 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на 

функционална 

мрежа за 

валидиране на 

знания, умения и 

компетентности, 

придобити чрез 

неформално 

обучение и 

самостоятелно 

учене 

Осигурени условия 

за реализиране на 

пазара на труда 

Брой лица, 

преминали 

успешно 

през 

процедура 

за 

валидиран

е, вкл. от 

ромски 

произход 

   

2 000 

  

0 

Цел 6: Приобщаване на родители на деца и ученици от ромски произход към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот 

 

Задача 6.1: Повишаване на ангажиментите на родителите на деца и ученици от ромски произход към образованието на децата им 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и ефект 

от прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева стойност 

с натрупване 

2015-2020 г. 

Текуща 

стойност 
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6.1.1. Участие на родители на 

деца и ученици от 

ромски произход в 

родителски 

клубове/училищни 

настоятелства  

Текущ 2015 -

2020 г. 

Детски 

градини, 

училища, 

ЦОИДУЕМ 

 

 

 

 

Не са 

необходими 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщаване на  

родители на деца  

и ученици от 

ромски произход 

към училищната 

общност. 

 

 

Участие на 

родители на деца и 

ученици от  ромски 

произход в 

дейността на 

родителски 

клубове/училищни 

настоятелства 

Брой детски 

градини и 

брой 

училища с 

родителски 

клубове/учи

лищни 

настоятелст

ва, с 

включени 

родители на 

деца и 

ученици от  

ромски 

произход 

 50  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Съвместни дейности 

между родители, 

включително родители 

на деца от ромски 

произход, за 

преодоляване на 

негативни обществени 

нагласи 

Текущ 2015 -

2020 г. 

Общини, 

училища, 

детски 

градини, 

НПО 

ЦОИДУЕМ 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

 

Създаване на 

партньорства 

между детските 

градини, 

училищата и 

родителите  

 

Сътрудничество 

между родителите, 

детските градини и 

училищата 

Брой 

реализира

ни 

дейности 

 

Брой 

родители 

на деца от 

ромски 

произход, 

обхванати 

в дейности 

200 

 

 

 

 

2 500 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

6.1.3.  Дейности за повишаване 

на осведомеността на 

родителите на деца и 

ученици от ромски 

произход относно 

ползите от образование 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН, 

ЦОИДУЕМ 

Средства от 

бюджета на 

МОН; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

Повишаване на 

мотивацията за 

образование  у 

децата и 

учениците от 

ромски произход  

Увеличен брой деца 

и ученици от 

ромски произход, 

включени в 

предучилищното и 

училищното  

образование и 

завършили етап или 

степен на 

образование 

Брой 

дейности 

за 

повишава

не на 

осведомен

остта на 

родителит

е на деца и 

ученици 

от ромски 

произход 

относно 

30 10 
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ползите от 

образован

ие 

Цел 7: Подобряване на качеството на образованието чрез квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултикултурна образователна среда и за 

интеркултурна компетентност 

Задача 7.1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилаганет

о на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 

стойност с 

натрупване 

2015-2020 г. 

Текуща 

стойност 

7.1.1. Обучение на учители за 

придобиване на знания, 

умения и 

компетентности за 

работа в мултикултурна 

среда 

 

 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МОН, 

общини, 

училища, 

ЦОИДУЕМ 

 

Средства от 

бюджета на 

МОН; 

Програмно 

финансиране; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ;  

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

Педагогиче

ски 

специалист

и, 

придобили 

знания, 

умения и 

компетентн

ости за  за 

работа в 

мултикулту

рна среда 

Обучени 

педагогически 

специалисти за 

работа в 

мултикултурна 

среда 

 

 

 

 

 

Брой 

педагогически 

специалисти  

 

 

 

 9 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 8. Въвеждане на практиката на помощник на учителя в системата на предучилищното и училищното образование 

Задача 8.1: Прилагане на форми за работа с деца с трудности, свързани с ученето 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 

Финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро); 

Значение и 

ефект от 

прилаганет

о на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование Целева 

стойност с 

натрупване 

2015-2020 г. 

Текуща 

стойност 
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Източник на 

финансиране 

8.11.  Назначаване на 

помощник-възпитател и 

помощник  на учителя 

за работа в 

мултикултурна среда 

Предстои 2015-

2020 

МОН, 

РИО, 

общини, 

детски градини, 

училища 

В рамките на 

бюджетите на 

детските 

градини и 

училищата; 

Средства от 

ЕСФ през 

новия 

програмен 

период – ОП 

НОИР 

Подпомаган

е на процеса 

на 

образовател

на 

интеграция 

на децата и 

учениците 

от ромски 

произход; 

осигуряване 

на  равни 

възможност

и за 

включване в 

образовател

ния процес 

Подобряване на 

достъпа и 

повишаване 

качеството на 

образование на 

децата и учениците 

от ромски произход 

Процент детски 

градини и 

училища с 

назначени 

помощник-

възпитатели и  

помощници на 

учителя 

% детски 

градини и 

% училища 
с назначени 
помощник-

възпитатели 

и  

помощници 

на учителя 

0 

8.1.2. Организиране на форми 

за индивидуално 

наставничество, 

подпомагащо отделните 

деца и ученици да 

преодолеят трудности, 

свързани с ученето 

Предстои 2015 -

2020 г. 

Детски градини, 

училища 

В рамките на 

бюджетите на 

детските 

градини и 

училищата 

Изграждане 

на различни 

форми на 

наставничес

тво в 

училищната 

общност 

 

Създадени модели 

за наставничество в 

училищната 

общност  

  

 

Брой форми на 

наставничество 

 

 

5 

0 

8.1.3. Подготовка на ромски 

медиатори за работа с 

младежи и родители на 

деца от ромски 

произход 

Текущ 2015 -

2020 г. 

ЦОИДУЕМ Проекти на 

ЦОИДУЕМ  

Обучаване на 

ромски 

медиатори за 

работа както  

с ромската 

общност, така 

и с 

институциите  

Подготвени ромски 

медиатори за работа 

с младежи в 

младежките 

центрове от 

общините и с 

учители  

Брой ромски 

медиатори 

 

 

 

50 

30 

8.1.4. Разработване на 

професионален профил 

на учител за езикова 

подкрепа в часовете за 

допълнително обучение 

и подкрепа 

Предстои 2016 г. МОН Не са 

необходими 

средства 

 

Регламенти

ране на 

учител с 

професиона

лен профил 

за езикова 

Разработен профил 

на учител за езикова 

подкрепа в часовете 

за допълнително 

обучение и 

подкрепа 

Брой профили на 

учител  

1 0 
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подкрепа на 

ученици 

при 

усвояване 

на 

български 

език и 

други 

предмети 

 

 

 

 

 

 

Приоритет „Здравеопазване” 

 

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми 

 

Цел 1: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансира

не (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – 

млн. евро);  

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименовани

е 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 1.1: Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките. 

1.1.1 Активно съдействие от 

страна на медиаторите в 

усилията на личния лекар 

за обхващане на 

бременните в първият 

Текущ 2015-

2020 

Лични 

лекари, 

здравни 

медиатори

, НЗОК  

 Регистрира

ни и 

консултир

ани 

бременни 

Постигната 

ранна 

регистрация на 

бременните и 

наблюдение на 

Брой обхванати 

бременни в 

първият 

триместър от 

бременността 

минимум 

75 на сто 

от 

родилите 

жени 
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триместър от бременността 

с регистрация, консултации 

с лекар- специалист по 

акушерство и гинекология 

и личните лекари и 

своевременно постъпване в 

лечебно заведение за 

болнична помощ за 

раждане. 

в първият 

триместър 

от 

бременнос

тта. 

тяхната 

бременност 

1.1.2 Осъществяване на акушеро-

гинекологични прегледи с 

мобилни кабинети в 

населени места с компактно 

ромско население. 

Предоставяне 

контрацептивни средства 

на желаещи лица, 

принадлежащи към групата 

на лица с ниски доходи. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

специали

сти по 

акушерст

во и 

гинеколо

гия, 

здравни 

медиатор

и 

Индикативен 

бюджет - 200 

000 лв. 

ежегодно 

Своевреме

нно 

диагности

цирани 

гениколог

ични 

заболявани

я. 

Обхванати с 

акушеро-

гинекологични 

прегледи лица 

Брой 

осъществени 

прегледи 

2 000  2012 г. – 

2015 г. – 

6 155 

прегледа 

Задача 1.2: Намаляване на бременностите в юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и наследствени 

заболявания. 
1.2.1 Провеждане на обучителни 

мероприятия с 

подрастващи и млади хора 

и с техните родители за 

начините за предпазване от 

нежелана и ранна 

бременност за опасностите, 

за майката и бебето; за 

риска от раждане на деца с 

вродени аномалии и 

наследствени болести. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори

лични 

лекари 

Индикативен 

бюджет - 10 

000 лв. 

ежегодно 

Повишена 

информир

аност.. 

Обхванати с 

обучителни 

мероприятия 

подрастващи и 

млади хора и 

техните 

родители 

Брой беседи 150 2012 г. – 

2015 г. – 284 

обучителни 

мероприятия 

Задача 1.3: Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст. 

1.3.1 Активизиране дейността на 

здравните медиатори за 

издирване на деца без 

Текущ 2015-

2020 

Здравни 

медиатори 

лични 

 Брой деца 

записани 

при личен 

Своевременно 

регистриране на 

новородените и 

Брой 

регистрирани 

деца 

Минимум 

75 на сто 

от децата, 
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личен лекар и разясняване 

пред родителите им 

важността за 

регистрирането им. 

лекари лекар, 

издирени 

от 

медиатори

те. 

децата при 

личен лекар. 

записани 

при личен 

лекар  

1.3.2 Провеждане на беседи и 

разговори с младите майки 

за значението на 

имунизациите за децата с 

цел мотивиране за 

редовното им прилагане, 

съгласно Националния 

имунизационен календар. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет - 

10 000 лв. 

ежегодно 

Повишена 

информир

аност. 

Повишен обхват 

с имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар на 

новородените и 

децата до 7-

годишна 

възраст. 

Брой беседи 150  2012 г. – 

2015 г. – 

222 беседи 

1.3.3 Провеждане на имунизации 

с мобилни екипи в 

населени места без лични 

лекари. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

лечебни 

заведения, 

здравни 

медиатори

, мобилни 

кабинети 

Индикативен 

бюджет - 60 

000 лв. 

ежегодно 

Подобрен 

здравен 

статус. 

Повишен обхват 

с имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар на 

новородените и 

децата до 7-

годишна 

възраст. 

Брой обхванати 

с имунизации 

деца 

90 на сто 

от децата в 

населените 

места без 

лични 

лекари 

2012 г. – 

2015 г. – 46 

336 

имунизации 

1.3.4 Активно издирване от РЗИ 

и здравните медиатори на 

родители, които не са 

избрали личен лекар. 

Съдействие за 

осъществяване на подобен 

избор, с цел провеждане на 

имунизации. 

Текущ 2015-

2020 

РЗИ, 

здравни 

медиатори 

НЗОК Осъществе

н избор на 

личен 

лекар и 

проведени 

имунизаци

и. 

Повишен обхват 

с имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар на 

новородените и 

децата до 7-

годишна 

възраст. 

Брой обхванати 

с имунизации 

новородени 

95 на сто от 

родените, 

обхванати с 

имунизации 

ТБС  

2012 г. – 

97%,  

2013 г. – 

97,2%, 

2014 г. – 

96,7 %, 

2015 г. – 

95,8%; 

Хепатит Б  
2012 г. – 

95,4%, 

2013 г. – 
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95,2%, 

2014 г. - 

95%, 2015 

г. – 91,6%; 

ДТК и 

Полиомие

лит 

2012 г. – 

95,3%, 

2013 г. – 

94,9%, 

2014 г. – 

87,5%, 

2015 г. – 

90,7% 

1.3.5 Провеждане на беседи и 

разпространение на 

информационни материали 

за хранене и отглеждане на 

децата, организиране на 

обучения на лица, 

ангажирани с отглеждането 

на малки деца. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

НЦОЗА, 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет - 8 

000 лв. 

ежегодно 

Повишена 

информир

аност 

Повишена 

информираност 

за здравословно 

хранене на 

новородените и 

малките деца. 

Брой беседи 250 2012 г. – 

2015 г. – 

2401 

беседи 

1.3.6 Провеждане на 

профилактични прегледи с 

мобилни педиатрични 

кабинети в квартали с 

преобладаващо ромско 

население и в отдалечени 

населени места. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

лечебни 

заведения, 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет - 75 

000 лв. 

ежегодно 

Своевремен

но 

диагностиц

ирани 

заболявания 

Извършени 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова 

група. 

Брой проведени 

прегледи 

3 000  2012 г.  – 

2015 г. – 

33 114 

прегледи 

1.3.7 Провеждане на 

профилактични прегледи 

на децата, съгласно 

Наредба 39 на МЗ 

Текущ 2015 -

2020 

РЗИ, 

НЗОК 

 Подобрен 

здравен 

статус 

Извършени 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова 

група. 

Брой 

проведени 

прегледи 
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Задача 1.4: Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население. 

1.4.1 Провеждане на 

разяснителни кампании за 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен календар  
и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

Текущ 2015 -

2020 

МЗ, РЗИ, 

лични 

лекари, 

здравни 

медиатори 

 

Индикативен 

бюджет - 8 

000 лв. 

ежегодно 

Повишена 

информир

аност 

Проведени 

кампании 

Брой проведени 

кампании 

20 2012 г. – 

2015 г. – 

36 

кампании 

1.4.2 Провеждане на ранна 

диагностика и скринингови 

изследвания с мобилни 

мамографи за превенция на 

рака на млечната жлеза. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

мобилни 

екипи, 

лични 

лекари, 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет - 55 

000 лв. 

ежегодно 

Своевремен

но 

диагностиц

ирани 

заболявания 

Проведени 

скринингови 

изследвания 

Брой проведени 

прегледи 

1 500  2012 г. – 

2015 г. –  

7 578 

мамограф

ски 

прегледи 

1.4.3 Провеждане на ранна 

диагностика и скрининг за 

артериална хипертония, 

сърдечно съдови 

заболявания, белодробни 

заболявания, захарен 

диабет с мобилни 

флуорографи, ехографи и 

лаборатории. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

мобилни 

екипи, 

лични 

лекари, 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет - 180 

000 лв. 

ежегодно 

Своевремен

но 

диагностиц

ирани 

заболявания 

Проведени 

скринингови 

изследвания 

Брой проведени 

прегледи с 

мобилни 

кабинети 

1 500 

 

2 500 

 

2012 г. – 

2015 г. –  

11 982 с 

флуорограф,  

16 036 с 

ехограф и 

18 142 

изследвания 

1.4.4 Провеждане на 

разяснителни кампании за 

значението на 

профилактичните прегледи 

сред ромското население. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

лични 

лекари 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет - 8 

000 лв. 

ежегодно 

Повишена 

информир

аност 

Проведени 

кампании 

Брой проведени 

кампании 

1 2012 г. – 

2015 г. – 

67 

1.4.5  Анализ на дейностите за 

здравно неосигурени 

Предстои 2015 - 

2020 

МЗ, 

НЗОК 

Министерство 

на 

Подпомага

не 

Извършен 

анализ 

Брой анализи 1 0 
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бременни и родилки 

 

здравеопазван

ето  заплаща 

по реда на 

Наредба № 26 

за 

предоставяне 

на акушерска 

помощ на 

здравно 

неосигурени 

жени и за 

извършване на 

изследвания 

извън обхвата 

на 

задължително

то здравно 

осигуряване 

на деца и 

бременни 

жени. 

планиране

то на 

дейностит

е за 

неосигуре

ните 

бременни 

и родилки 

Задача 1.5: Превенция и контрол на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред уязвимите ромски общности. 
1.5.1 Изграждане на капацитет и 

работа в общността за 

превенция и контрол на 

ХИВ чрез услуги по 

консултиране и насочване 

за анонимно и безплатно 

изследване за ХИВ и 

сексуално предавани 

инфекции; обучение; 

работа на терен; здравно-

социални центрове в 

ромска общност; мобилни 

медицински кабинети. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, 

неправите

лствени 

организац

ии, 

общини, 

РЗИ, 

КАБКИС, 

лечебни 

заведения 

Глобален 

фонд за 

борба срещу 

СПИН, 

туберкулоза 

и малария 

Подобрява

не на 

профи-

лактичнит

е дейности 

сред 

ромското 

население. 

Превенция и 

контрол на ХИВ 

сред уязвимите 

ромски 

общности. 

Брой лица 

достигнати с 

пълен пакет 

услуги за 

превенция на 

ХИВ 

0 2014 г. – 

24 752 

1.5.2 Дейности по подобряване 

контрола на туберкулозата 

Текущ 2015 МЗ, 

неправите

Глобален 

фонд за 

Подобрява

не на 

Превенция и 

контрол 

Брой лица 

обхванати със 

0 2014 г. – 

22 586 
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сред ромска общност чрез 

провеждане на скрининг за 

риска, придружаване и 

изследване за туберкулоза; 

подкрепа в процеса на 

лечение на болните от 

туберкулоза. 

лствени 

организац

ии, 

общини, 

лечебни 

заведения,  

борба срещу 

СПИН, 

туберкулоза 

и малария 

профи-

лактичнит

е дейности 

сред 

ромското 

население. 

туберкулоза сред 

уязвимите 

ромски 

общности. 

скрининг за 

риска от 

туберкулоза 

 

Цел 2: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. 

 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименован

ие 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача: 2.1 Доближаване на практиките за първична и специализирана помощ до кварталите, населени предимно с ромско население. 

2.1.1 Подкрепа за 

функционирането на 

амбулатории за 

първична медицинска 

помощ в квартали, 

населени предимно с 

ромско население, 

съфинансирани от 

общините и с мобилна 

техника. 

Текущ 2015-

2020 

НЗОК, 

общини, 

НПО 

 Подобрява

не достъпа 

до здравни 

услуги 

Доближаване на 

практиките за 

първична и 

специализирана 

помощ до 

кварталите, 

населени 

предимно с 

ромско 

население. 

Брой 

амбулатории; 

Брой проведени 

прегледи и 

изследвания. 

  

2.1.2 Разширяване 

сътрудничеството на 

личните лекари със 

здравните медиатори и 

студентите по медицина 

от ромски произход. 

Текущ 2015-

2020 

Лични 

лекари, 

здравни 

медиатори

, студенти 

от ромски 

 Подобрява

не достъпа 

до здравни 

услуги 

Доближаване на 

практиките за 

първична и 

специализирана 

помощ до 

кварталите, 

Брой включени 

студенти по 

медицина. 
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произход населени 

предимно с 

ромско 

население. 

Цел 3: Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и различни форми на 

работа за и в общността. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 3.1: Обучение на здравни медиатори и тяхната реализация. 

3.1.1 Идентифициране на 

населени места, в които 

има нужда от здравни 

медиатори и избор на 

подходящи хора. 

Текущ 2015-

2020 

общини, 

РЗИ, 

Национал

на мрежа 

на здравни 

медиатори

, МЗ 

 Подобряван

е достъпа до 

здравни 

услуги. 

Обхванати нови 

населени места. 

Разширена 

мрежа от 

здравни 

медиатори 

5 2012 г. – 

2015 г. –  

25 общини 

3.1.2 Обучение на здравни 

медиатори за 

придобиване на 

необходимите знания и 

умения  

Текущ 2015-

2020 

МЗ Индикативен 

бюджет - 10 000 

лв. ежегодно  

Подобряван

е достъпа до 

здравни 

услуги. 

Обучени здравни 

медиатори  

Брой здравни 

медиатори 

195 2012 г. – 

109 

здравни 

медиатори 

2013 г. – 

130 

здравни 

медиатори  

2014 г. – 

150 

здравни 

медиатори  

2015 г. – 
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170 

здравни 

медиатори 

3.1.3 Подпомагане със 

стипендии на роми - 

студенти по медицина 

Текущ 2015-

2016 

МЗ Норвежки 

механизъм 

Индикативен 

бюджет – 798 

000.00 евро 

Подобряван

е достъпа до 

здравни 

услуги. 

Увеличен брой на 

лекари и 

медицински 

специалисти от 

ромски произход, 

работещи в 

населени места с 

компактно ромско 

население 

Брой 

стипендии 

75 2015 г. – 

35 

Цел 4: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 4.1: Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население. 

4.1.1 Провеждане на 

кампании и беседи за 

запознаване с начините 

за предпазване от най-

разпространените 

инфекциозни и 

хронични незаразни 

болести. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори 

Индикативен 

бюджет – 20 000 

лв. ежегодно 

Повишаване 

на здравната 

информиран

ост 

Проведени 

кампании и 

беседи 

Брой 

кампании и 

беседи 

50 2012 г. – 

2015 г. – 

200 

4.1.2 Провеждане на 

кампании и беседи за 

вредата от най-

разпространените 

рискови фактори – 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори

, лични 

лекари, 

Индикативен 

бюджет – 20 000 

лв. ежегодно 

Повишаване 

на здравната 

информиран

ост 

Проведени 

кампании и 

беседи. 

Брой 

кампании и 

беседи 

1 300 2012 г. – 

2015 г. – 

4723 
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тютюнопушене, 

злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене  

НЦОЗА 

4.1.3 Въвеждане на 

интерактивни сесии по 

здравно и сексуално 

образование в 

училищата с предимно 

ромско население като 

част от задължителната 

учебна програма. 

Текущ 2015-

2020 

МОН, 

МЗ 

Индикативен 

бюджет – 20 000 

лв. ежегодно 

Повишаване 

на здравната 

информация

. 

Проведени 

интерактивни 

сесии. Обхванати 

училища. 

Брой 

интерактивн

и сесии 

Блой 

училища 

минимум 

50 

училища 

годишно 

 

4.1.4 Стимулиране 

създаването на 

извънкласни форми на 

здравно образование за 

ромските деца – 

клубове, спортни секции 

и др. 

Текущ 2015-

2020 

МОН, 

ММС 

общини 

НПО 

Държавен 

бюджет 

Повишаване 

на здравната 

информация

. 

Създадени 

извънкласни 

форми на здравно 

образование. 

Обхванати 

училища. 

Брой 

клубове и 

спортни 

секции 

минимум 

50 

училища 

годишно 

100 секции 

 

4.1.5 Разработване и 

разпространение на 

образователни 

материали (плакати, 

информационни 

брошури, листовки, 

дипляни и др.) по 

промоция на здравето 

сред ромското 

население. 

Предстои 2015 - 

2019 

НЦОЗА Индикативен 

бюджет – 8 000 

лв. ежегодно 

Повишаване 

на здравната 

информация

. 

Разработени и 

разпространени 

образователни 

материали. 

Брой 

материали 

8 0 

4.1.6 Изграждане на 

капацитет у ОПЛ, 

други медицински 

специалисти и здравни 

медиатори по 

проблемите на ХНБ и 

факторите на риска, 

свързани с тях. чрез: 

• Обучителни курсове 

Предстои 2015-

2019 

M3, 

НЦОЗА 

Индикативен 

бюджет – 20 000 

лв. ежегодно 

Повишаване 

броя и 

качеството 

на 

проведените 

мероприяти

я. 

 Брой 

проведени 

курсове 

 

Брой 

разработени 

ръководства 

8 

 

 

 

 

4 

0 

 

 

 

0 
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Разработване на 

ръководства за контрол 

на рискивите фактори за 

ХНБ. 

Цел 5: Разширяване обхвата на здравноосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, чрез 

предприемане на законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на лица с ниски доходи, в това число и на 

дълготрайно безработните. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 5.1: Разширяване обхвата на здравно осигурените лица сред тези, принадлежащи към етнически малцинства. 

5.1.1 Информиране на лица от 

ромската общност за 

здравноосигурителните 

им права и задължения и 

за правата им като 

пациенти. 

Текущ 2015-

2020 

МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатор

и, лични 

лекари 

 Повишаване 

на 

информиран

остта. 

Информирани 

лица от ромската 

общност. 

Проведени 

информационни 

мероприятия. 

Брой 

информацио

нни 

мероприяти

я 

50  

5.1.2 Проучване на здравно- 

демографското 

състояние сред 

репрезентативна извадка 

от ромското население. 

Предстои 2016-

2017 

M3, 

НЦОЗА, 

РЗИ, 

НСИ, 

здравни 

медиатор

и 

Индикативен 

бюджет – 40 000 

лв. ежегодно 

Получаване 

на актуална 

информация 

за здравното 

състояние 

на ромското 

население 

Проведено 

проучване 

Брой  

проучвания 

1 0 

5.1.3 Обработване, анализ и 

разпространение на 

резултатите от 

проучването на здравно-

демографското 

състояние. 

Предстои 2017-

2018 

НЦОЗА Индикативен 

бюджет - 8 000 

лв. ежегодно 

Получаване 

на актуална 

информация 

за здравното 

състояние 

на ромското 

население, 

Изготвен анализ Представен

и резултати 

1 0 
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за вземане 

на решения 

и 

предприема

не на 

необходими

те действия. 

5.1.4 Проучване на факторите 

на риска, водещи до 

ХНБ сред 

репрезентативна извадка 

от ромското население. 

Предстои 2017-

2018 

M3, 

НЦОЗА, 

РЗИ, 

НСИ, 

здравни 

медиатор

и 

Индикативен 

бюджет – 20 000 

лв. ежегодно 

Получаване 

на актуална 

информация 

за рисковите 

фактори. 

Проведено 

проучване 

Брой 

проучвания 

1 0 

5.1.5 Обработване, анализ и 

разпространение на 

резултатите от 

проучването на 

факторите на риска. 

Предстои 2017-

2019 

НЦОЗА Индикативен 

бюджет - 8 000 

лв. ежегодно 

Получаване 

на актуална 

информация 

за 

разпростран

ението на 

рисковите 

фактори, за 

вземане на 

решения и 

предприема

не на 

необходими

те действия. 

Изготвен анализ Представен

и резултати 

1 0 
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” ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

 

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях 

 

Цел 1 : Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. 

Квалификация и преквалификация на безработни роми, както и на заети роми, в съответствие с професии, търсени на пазара на труда 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилаганет

о на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименова

ние 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 1.1: Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми 

1.1.1 Организиране на 

обучение за 

придобиване на 

професионална 

квалификация и/или на 

ключова компетентност 

Текущ 

 

2015-

2020 г 

АЗ, 

МТСП 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна 

политика на 

пазара на труда 

Реализиране

то на 

мярката ще 

допринесе 

за 

повишаване 

пригодностт

а на 

безработнит

е лица за 

обучение и 

заетост 

Безработни лица с 

по-успешна 

адаптация на 

пазара на труда 

Брой лица, 

придобили 

професиона

лна 

квалификац

ия и 

ключова 

компетентн

ост  

 3 000 838 лица, 

като 279 са 

по    ОП 

РЧР за 

периода 

януари – 

декември 

2015 г. 
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Цел 2: Насърчаване на  заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за ключови компетентности  

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 2.1: Повишаване на предприемаческата култура и умения на ромите  

2.1.1. Насърчителна мярка 

по ЗНЗ: 

На лицата, които са 

получили еднократна 

парична сума по чл. 

47, ал. 1, съгласно чл. 

30а, ал. 2 може да се 

предоставят 

допълнително 

средства под формата 

на кредит за 

квалификация по 

предмета на 

стопанската дейност 

и/или нейното 

управление по 

одобрения проект по 

чл. 47, ал. 1.; Чл. 48 от 

ЗНЗ 

Текущ 

 

2015-

2020 г. 

АЗ, 

МТСП 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна 

политика на 

пазара на труда  

Реализация

та на 

мярката ще 

допринесе 

за 

повишаван

е на 

предприем

аческите 

умения и 

нагласи на 

безработни

те лица за 

стартиране 

на собствен 

бизнес и 

самонаеман

ето им 

Безработни лица 

получили 

допълнително 

средства под 

формата на 

кредит за 

квалификация 

по предмета на 

стопанската 

дейност и/или 

нейното 

управление по 

одобрения 

проект по чл. 47, 

ал. 1 

Брой лица, 

получили 

допълните

лно 

средства 

под 

формата на 

кредит за 

квалифика

ция по 

предмета 

на 

стопанскат

а дейност 

и/или 

нейното 

управление 

по 

одобрения 

проект по 

чл. 47, ал. 

10 лица за 

2016 г. 

166 лица 

сключили 

договор 

през 2015 

г. 
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1. 

Цел 3: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 3.1: Подкрепа за започване на собствен бизнес 

3.1.1. Насърчителна мярка 

по ЗНЗ: 

За придобиване на 

професионална 

квалификация по 

предмета на дейност 

и/или нейното 

управление по 

одобрения бизнес 

проект на лицата по 

ал. 1 се предоставят 

допълнително суми 

съгласно чл. 30а, ал. 

2.; Чл. 49, ал. 3 

Текущ 

 

2015-

2020 г. 

АЗ, 

МТСП 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна 

политика на 

пазара на труда  

Реализация

та на 

мярката ще 

допринесе 

за 

повишаван

е на 

предприем

аческите 

умения и 

нагласи на 

безработни

те лица за 

стартиране 

на собствен 

бизнес и 

самонаеман

ето им 

Безработни 

лица, получили 

средства за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

по предмета на 

дейност и/или 

нейното 

управление по 

одобрения 

бизнес проект 

Брой лица, 

получили 

средства за 

придобива

не на 

професион

ална 

квалифика

ция по 

предмета 

на дейност 

и/или 

нейното 

управление 

по 

одобрения 

бизнес 

проект 

25 лица за 

2016 г. 

1 лице 

през 

2015 г. 

Цел 4: Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст заедно с представители на 
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работодателите, синдикатите, общините и организациите на ромската общност 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 4.1: Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво  
4.1.1 Подкрепа за провеждане 

на инициативи и 

кампании с ромски 

организации на местно и 

национално ниво 

Текущ 2015-

2020 

АЗ, 

МТСП 

Средства по 

програми и 

проекти 

Реализиране

то на 

мярката ще 

допринесе 

за трудовата 

реализация 

на ромите и 

подобряване 

интеграцият

а им в 

обществото 

Повишена 

осведоменост и 

повишени 

възможности за 

трудова 

реализация  

Брой срещи 

на 

представите

ли на ДБТ с 

ромски 

лидери и 

организации 

по места 

500 срещи 172 

срещи 

през 2015 

г. 

           

Цел 5: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 
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Източник на 

финансиране 

мярката 

Задача 5.1: Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво  
5.1.1 Подкрепа за провеждане 

на инициативи и 

кампании с ромски 

организации на местно и 

национално ниво  

Текущ 2015-

2020 

АЗ, 

МТСП 

Средства по 

програми и 

проекти 

Реализиране

то на 

мярката ще 

допринесе 

до 

повишаване 

дела на 

заетите 

роми и 

подобряване 

интеграцият

а им в 

обществото 

Повишена 

осведоменост и 

повишени 

възможности за 

трудова 

реализация 

Брой срещи 

на 

представите

ли на ДБТ с 

ромски 

лидери и 

организации 

по места  

500 срещи 172 

срещи 

през 2015 

г.  

Цел 6: Въвеждане  на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, 

вкл. чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност, субсидирана заетост и др. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране  

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 6.1: Насърчаване на заетостта на роми 

6.1.1. Насърчаване на 

заетостта на роми, чрез 

включване в програми и 

мерки по реда на ЗНЗ, в 

Текущ 2015-

2020 

АЗ, 

МТСП 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна 

политика на 

Реализиране

то на 

мярката ще 

допринесе 

Безработни лица с 

осигурена заетост 

и повишен 

стандарт на живот 

Брой лица с 

осигурена 

заетост 

 

60 000 

лица 

Осигурен

а заетост 

на  8371 

лица през 
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рамките на годишните 

програми по НПДЗ, 

първичния пазар на 

труда и други проекти и 

планове 

пазара на труда до 

повишаване 

дела на 

заетите 

роми и 

подобряване 

интеграцият

а им в 

обществото 

2015 г. 

6.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа за заетост: 

осигуряване на заетост 

приоритетно от 

уязвимите групи на 

пазара на труда 

 

Текущ 

 

 

2015-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

АЗ, 

МТСП 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЧР 

Схема: 

Подкрепа за 

заетост: 

осигуряване на 

заетост 

Индикативен 

бюджет за 2015 г.  

42 800 000 лв. 

 

Повишаване 

знанията и 

уменията на 

наетите 

безработни, 

необходими 

за 

адаптиране 

към 

условията на 

новата 

работа 

Безработни лица с 

осигурена заетост 

и повишен 

стандарт на живот 

 

 

Брой лица с 

осигурена 

заетост 

 

 

 

 

 

 

36 257 

лица за 

периода 

2012-2015 

Заетост 

на 2520 

лица по 

проекти 

на ОП 

РЧР през 

2015 г. 

 

 

 

Цел 7: Активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица,  

чрез насърчаване на трудовото медиаторство 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 7.1: Повишаване качеството на предоставяните от АЗ 
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7.1.1. Повишаване 

качеството на 

предоставяните от АЗ 

услуги за гражданите 

и бизнеса с фокус 

върху уязвимите 

групи на пазара на 

труда 

Текущ 2015- 

2020 

АЗ, 

МТСП 

ОПРЧР 

Схема: 

Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

от АЗ услуги за 

гражданите и 

бизнеса с фокус 

върху уязвимите 

групи на пазара 

на труда 

Индикативен 

бюджет за 2015 

г.  

4 256 971 лв. 

 

Повишаване 

на 

качеството 

на 

предлаганит

е 

посредничес

ки услуги от 

АЗ 

посредством 

осигуряване 

на 

индивидуале

н подход, 

ориентиран 

към 

потребности

те на 

уязвимите 

групи на 

пазара на 

труда 

Осигуряване на 

заетост на 

трудови 

медиатори, 

активиране на 

неактивни лица 

Брой лица с 

осигурена 

заетост 

Брой 

активирани 

лица 

174 810 

лица за 

2016 г. 

241 516 

лица 

обслужен

и в 

Център 

„Работа“ 

през 2015 

г. 

7.1.2.  Мотивиране за активно 

поведение на пазара на 

труда 

 

 

 

 

 

 

Текущ 

 

2015-

2020 г. 

АЗ, МТСП Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна политика 

на пазара на 

труда 

Реализиранет

о  на мярката 

ще подобри 

достъпа на 

безработните 

роми до 

услугите на 

ДБТ 

Безработни лица 
мотивирани за 

активно поведение 

на пазара на труда    

 

Брой лица, 

мотивирани 

за активно 

поведение на 

пазара на 

труда 

 

 

 

18 000 лица 

 

5 350 лица 

през 2015 

г. 

7.1.3. Професионално 

ориентиране 

Текущ 

 

2015-

2020 г. 

АЗ, МТСП Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна политика 

на пазара на 

Реализацията 

на мярката 

ще подобри 

професионал

Безработни лица, 

включени в 

професионално 

ориентиране 

Брой лица, 

включени в 

професионал

но 

18 000 лица 

 

Професион

ално 

ориентира
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труда ното 

ориентиране 

на 

безработните 

роми чрез 

услугите на 

ДБТ 

 

    

 

ориентиране 

 

 

не на 838 

лица, в т.ч. 

279 по ОП 

РЧР 

 

 

Цел 8: Насърчаване заетостта на зелени работни места чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на 

качествена заетост и опазване на околната среда 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 8.1: Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ 

8.1.1. Насърчаване на 

работодателите да 

разкриват „зелени 

работни места“ и да 

наемат на работа 

безработни лица; чл. 

55д от ЗНЗ 

Текущ 

 

2015-

2020 г. 

АЗ, 

МТСП 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна 

политика на 

пазара на труда  

Реализиран

ето на 

мярката ще 

допринесе 

до 

повишаван

е дела на 

заетите 

роми и 

подобряван

е 

интеграция

та им в 

обществото  

Безработни лица 

от ромската 

общност с 

осигурена 

заетост 

Брой лица 

с 

осигурена 

заетост 

 

101 лица 

за 2016 г. 

112 лица 

през 2015 

г. 
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ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“  

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

 

Цел 1 : Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институц

ия 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 1.1:  

1.1.1 Оценка на нуждите от 

подобряване 

състоянието на 

ромските квартали по 

отношение на 

инженерната 

инфраструктура 

 

Текущ 

2015

-

2020 

 

общини 

индикативен 

бюджет 

 

 

 

 брой 

технико- 

икономиче

ски 

анализи   

всички 

общини 

 

 

1.1.2 

Разработване на 

общински програми за 

подобряване на 

 

Текущ 

 

2015

-

 

общини 

 

индикативен 

бюджет 

 

 

 брой 

общински 

програми 

всички 

общини 
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жилищните условия в 

квартали с компактно 

ромско население 

2020 

Цел 2 : Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски 

квартали 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институц

ия 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 2.1:  

2.1.1 Идентифициране на 

подходящи терени 

Текущ  

2015

-

2020 

общини индикативен 

бюджет 

 

 

  

брой  

 

всички 

общини 

 

 

 

2.1.2 Правен анализ за 

изясняване на 

собствеността на 

терените 

Текущ 2015

-

2020 

общини индикативен 

бюджет 

 

 

  

брой  

 

всички 

общини 

 

2.1.3 Отреждане на 

терените – общинска 

собственост, за 

жилищно 

строителство  

Текущ 2015 

- 

2020 

общини индикативен 

бюджет 
 

 

  

брой  

 

всички 

общини 
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Цел 3 : Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони  

с компактно ромско население 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойнос

т 

Задача 3.1:  
3.1.1 Изработване на 

кадастрални карти 

и кадастрални регистри 

на територии, 

включващи зони с 

компактно ромско 

население за 153 бр. 

населени места 

 

 

 

Текущ 

 

2015-

2020 

 

МРРБ 

 

индикативен 

бюджет 

Налична 

актуална 

кадастрална 

основа, 

която 

да служи за 

устройство на 

територията 

(за създаване 

на подробни 

устройствени 

планове, 

специализира

ни карти, за 

проектиране 

на 

техническата 

инфраструкту

ра и др.) 

  

Брой нас. 

места с 

одобрени 

КККР 

 

 

 

153 бр. 

населени 

места 

 

110 бр. 

Населени 

места 

3.1.2 Изработване на 

специализирани карти 

Текущ 2015-

2020 

общини индикативен 

бюджет 

  брой  всички 

общини 
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Цел 4 : Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 4.1:  

4.1. 

1 

Актуалзация на 

подробни устройствени 

планове на 

съществуващи  терени  

 

Текущ 

 

2015-

2020 

 

общини 

 

индикативен 

бюджет 

   

брой  

 

всички 

общини 

 

4.1.2 Изработване на 

подробни устройствени 

планове на 

новоотредени  терени  

Текущ 2015-

2020 

общини индикативен 

бюджет 

   

брой  

 

всички 

общини 

 

  Цел 5 : Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране  

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 
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Задача 5.1:  

5.1.1 Проектиране на 

техническа 

инфраструктура: 

-водоснабдяване 

-канализация 

-улична мрежа 

-благоустрояване 

Текущ 2015-

2020 

общини 

 

индикативен 

бюджет 

  брой  всички 

общини 
 

5.1.2 Изграждане на 

обекти на 

техническата 

инфраструктура  

Текущ 2015-

2020 

общини 

 

индикативен 

бюджет 

  брой  всички 

общини 
 

Цел 6 : Изграждане и рехабилитация на социални жилища 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 6.1:  

6.1.1 

Подкрепата за 

осигуряване на 

съвременни 

социални жилища за 

маргинализирани 

групи, включително 

ромите 

Текущ 
2014-

2020 

УО на 

ОПРР, и 

39 

общини 

от 1-во 

до 3-то 

йерархи

чно 

ниво 

 14,2 млн. евро 

(европейско и 

национално 

финансиране) 

осигурени 

социални 

жилища за 

уязвими 

групи от 

населениет

о, в това 

число и 

ромско 

183 жилища за 

уязвими групи 

от населението, 

в това число и 

ромско 

население, 

финансирани по 

ОПРР 2007-2013 

г. (съгласно 

Рехабилит

ирани 

жилища в 

градски 

райони 

Целева 

стойност 

към 2023 

г.  560 бр. 

жилищни 

единици 

183 

жилища, 

финанси

рани по 

ОПРР 

2007-

2013 г.  
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(конкрет

ни 

бенефиц

иенти по 

приорит

етна ос 1 

„Устойч

иво и 

интегри

рано 

градско 

развитие

" на 

ОПРР 

2014-

2020). 

население приключили 

проекти към 

февруари 2016 

г.по схема за 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 

BG161P0001/1.2-

02/2011 

„Подкрепа за 

осигуряване на 

съвременни 

социални 

жилища за 

настаняване на 

уязвими, 

малцинствени и 

социално слаби 

групи от 

населението и 

други групи в 

неравностойно 

положение") 

Цел 7 : Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на ромски семейства от домовете, 

които обитават 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 
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Задача 7.1: 

 7.1.1 Осигуряване на 

алтернативно 

жилищно 

настаняване в случай 

на принудително 

измаждане на 

уязвими ромски 

семейства от 

домовете, които 

обитават  

 

Текущ 2015-

2020 

общини 

 

индикативен 

бюджет 

  брой  всички 

общини 

 

Цел 8 : Усъвършенстване и допълване на законодателството в областта на достъпа до жилища 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово

рна 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение и 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 8.1:  

8.1.1 Проучване на 

възможността за 

усъвършенстване и 

допълване на 

законодателството в 

областта на достъпа 

до жилища  

Текущ 2015-

2020 

Неправи

телствен 

сектор 

 

Донорски 

програми 

  брой 

изследвания 

 

 

 

Цел 9 : Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отгово Финансиране Значение и Описание на Индикатори 
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рна 

институ

ция 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

ефект от 

прилагане

то на 

мярката 

постигнатото Наименов

ание 

Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Задача 9.1:  

9.1.1 Реконструкция на 

обекти на 

образователната  

инфраструктура 

 

Текущ 

 

2015-

2020 

 

Управлява

щият 

орган на 

ОПРР и 

следните 

конкретни 

бенефицие

нти по 

приоритет

на ос 1 и 

приоритет

на ос 3 

„Регионал

на 

образовате

лна 

инфрастру

ктура" на 

ОПРР 

2014-2020 

- общини, 

Министер

ството на 

образован

ието и 

науката, 

Финансиране по 

приоритетна ос 1 

 и приоритетна 

 ос 3 на  

ОПРР 2014-2020  

общо за 

подобряване на 

условията на 

модерни 

образователни 

услуги 

– 199,5 млн.евро 

и  (Европейско и 

национално 

финансиране). 

Забележка: 

сумите за 

образователна 

инфраструктура 

по ОПРР 2014-

2020 не са само за 

ромски училища. 

Подобрена 
образователна 

инфраструк 

тура 

използвана от 

маргинализир

ани групи, 

вкл. роми  

32 874 лица, 

представители на 

маргинализирани 

групи, вкл. роми, 

възползващи се от 

модернизираната 

образователна 

инфраструктура, 

финансирана по 

ОПРР 2007-2013 г. 

(съгласно 

приключили 

проекти за периода 

2012-2015 г.) 

 

лица 

5335 лица 

към 2023 г. 

32 874 

лица, 

съгласно 

приключил

и проекти  

за периода 

2012-2015 

г., 

финансира

ни по 

ОПРР 

2007-2013 

г. 
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Министер

ство на 

културата 

и 

Министер

ство на 

младежта 

и спорта 

 

 

9.1.2 

Реконструкция на 

обекти на културната 

инфраструктура 

 

 

Текущ 

 

2015-

2020 

Общини 

 

Индикативен 

бюджет 

 

  брой  всички 

общини 

текущ 

 

9.1.3 

Реконструкция на 

обекти на социалната 

инфраструктура  

 

Текущ 2015-

2020 

Управлява

щият 

орган на 

ОПРР и 39 

общини от 

1-во до 3- 

то 

йерархичн

о ниво 

(конкретн

и 

бенефицие

нти по 

приоритет

на ос 1 

„Устойчив

о и 

интегрира

но градско 

развитие" 

на ОПРР 

 Общият 

бюджет за 

подобряване на 

условията на 

модерни 

социални 

услуги  по 

приоритетна ос 

1 на ОПРР 2014-

2020 – 14,2 

млн.евро 

(Европейско и 

национално 

финансиране) 

Подобрена 

социална  

инфраструкту

ра използвана 

от 

маргинализир

ани групи, 

вкл. роми 

23 992 лица 

представители на 

маргинализирани 

групи, вкл. роми, 

възползващи се от 

модернизираната 

социална 

инфраструктура, 

финансирана по 

ОПРР 2007-2013 г. 

 

лица 

1353 лица 

към 2023 г. 

23 992 

лица 

съгласно 

приключил

и проекти  

за периода 

2012-2015 

г., 

финансира

на по 

ОПРР 

2007-2013 

г 
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2014-

2020). 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане 

и  противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата. 

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

принадлежащи към различни етнически групи. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорн

а 

институц

ия 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача: 1.1. Повишаване капацитета на съдебната система в областта на защита правата на човека и основните свободи 
1.1.1. Обучение по 

Европейската 

конвенция за защита 

правата на човека и 

основните свободи 

Текущ  2015 МП Програма BG14 

„Изграждане на 

капацитет и 

сътрудничество в 

областта на 

съдебната власт“ , 

НФМ 2009 -2014 

Устойчиво

ст на 

политиките 

за защита 

правата на 

човека 

Повишен 

капацитет за 

защита правата на 

човека 

Брой 

проведени 

обучения 

 

Брой 

обучени 

магистрати 

8 

 

 

 

321 

3 

 

 

 

155 

1.1.2. Укрепване на 

капацитета за 

изпълнение на 

решенията на 

Европейския съд за 

правата на човека 

Текущ 2015 МП  Програма BG14 

„Изграждане на 

капацитет и 

сътрудничество в 

областта на 

съдебната власт“ , 

Устойчиво

ст на 

политиките 

за защита 

правата на 

човека 

Повишен 

капацитет за 

защита правата на 

човека 

Брой 

работни 

срещи 

събития 

 

Брой 

5 

 

 

 

 

100 

10 

 

 

 

 

100 
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НФМ 2009 -2014 

 

 

участници 

 

Брой 

доклади 

 

 

1 

 

 

1 

 
1.1.3. Повишаване на 

ефективността на 

системата за 

социално 

подпомагане чрез 

повишаване на 

квалификацията на 

социалните 

работници, 

включително и за 

работа в 

мултиетническа 

среда 

 

 

Текущ 2015 АСП По Споразумение 

за партньорство за 

2015-2016 г. 

между Центъра за 

развитие на 

човешките ресурси 

и регионални 

инициативи за 

обучение на 

администрацията 

към МТСП и 

Международния 

обучителен център 

към 

Международната 

организация на 

труда 

Повишаван

е на 

знанията и 

добиване 

на 

практическ

и умения 

за работа в 

мулти-

етническа 

среда на 

социалните 

работници 

Обучение на 

социални 

работници от 

дирекциите 

«Социално 

подпомагане» за 

работа в 

мултиетническа 

среда. 

Брой 

проведени 

обучения; 

Брой 

обучени 

социални 

работници 

Целева 

стойност 

за 2016 г. 

20 

служители 

на АСП 

За периода 

2011-2014 г. 

370 

служители 

са 

преминали 

обучение за 

повишаване 

на 

квалификац

ията, 

знанията и 

уменията 

им за работа 

в 

мултиетнич

еска среда. 

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

участие в обществения живот. 

 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача: 2.1. Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ 
2.1.1. Въвеждане на Текущ   НБПП/ Програма BG14 Подобряв Изграждане на Брой 4875 4875 
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пилотен проект за 

"гореща линия за 

първична правна 

помощ" и 

регионални центрове 

за консултиране 

МП „Изграждане на 

капацитет и 

сътрудничество в 

областта на 

съдебната власт“ , 

НФМ 2009 -2014 

ане на 

достъпа 

на 

уязвими 

групи до 

правна 

помощ 

Национална 

телефонна линия 

за правна 

помощ; 

Консултативни 

центрове 

консултир

ани лица 

от 

уязвими 

групи 

2.1.2. Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието 

на 

противообщественит

е прояви на 

малолетните и 

непълнолетните  

Текущ  2015-

2020 

ЦКБПП

МН 

Бюджет на 

ЦКБППМН по 

програми и 

проекти 

Осигурява

не на 

нормално

то 

развитие 

и 

възпитани

е на 

извършит

елите на 

противоо

бществен

ите 

прояви 

Оказана помощ 

и предприети 

мерки за 

образование, 

ресоциализация, 

социална защита 

и развитие 

 3 работни 

срещи в 

рамките на 

националн

ите 

съвещания 

на 

комисията 

0 

Цел 3: Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи. 

№ 

 
Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача: 3.1. Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по 

правата на човека  
3.1.1.  „Обучение на Текущ 2015- МВР Държавен  Ефективна Повишена   1 191 
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полицейските 

служители по 

правата на човека и 

проблемите на 

малцинствата в 

рамките на 

служебната учебна 

година по 

месторабота”. 

2020 бюджет комуникация 

с ромските 

общности 

квалификация на 

полицейските 

служители за 

работа в 

мултиетническа 

среда 

обучения на 

35 671 

обучени 

полицейски 

служители за 

2014 г. 

Задача: 3.2. Повишаване на квалификацията  за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда 
3.2.1. Ежегодно 

провеждане на  

обучения на 

национално и местно 

ниво на тема: 

“Работа на 

полицията с 

етническите 

малцинства“  
 

Текущ 2015-

2020 

МВР Държавен  

бюджет 

Ефективна 
комуникация  
и превенция 

на 

правонаруш

енията 

Повишена 

квалификация на 

полицейските 

служители за 

работа в 

мултиетническа 

среда 

 Графикът 

на 

курсовете 

се изготвя 

ежегодно1  

 

 

 

Цел 4 : Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт. 

 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорн

а 

институц

ия 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача: 4.1. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт 

                                                           
1 Графикът на курсовете се изготвя ежегодно  и не може да бъде посочена целева стойност 
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4.1.1 Утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения чрез спорт 

Текущ  2015- 

2020 

г. 

ММС Бюджет на 

ММС по 

програми и 

проекти 

Утвърждав

ане на 

толерантни 

междуетни

чески 

отношения 

между 

младежите 

– роми и 

не-роми 

Реализиране на 

програми и 

проекти 

насочени към 

утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения 

между 

младежите – 

роми и не-роми 

Брой 

проекти 

Брой на 

участници 

  

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

икономическо участие в обществения живот.  

 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 
Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача: 5.1 
5.1.1.  Провеждане на 

семинари/кръгли 

маси по въпросите за 

равнопоставеността 

на ромските жени в 

българското 

общество 

 

Предстои  2015-

2020 

г. 

СНССЕИВ По проект към 

ГД 

„Правосъдие“ на 

ЕК, изграждане 

на „Национална 

ромска 

платформа“ 

Формиране 

на култура 

за 

равнопоста

веност на 

ромските 

жени. 

Насърчаване на 

пълноценно 

участие на жени 

в обществения 

живот чрез 

примери на 

успели ромски 

жени  

Брой 

мероприя

тия 

Брой на 

участници 

10 

събития 

0 

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

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

№ Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 
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 Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача: 6.1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 

 
6.1.1. Повишаване на 

информираността на 

децата и техните 

семейства относно 

правата на детето, 

регламентирани в 

Конвенцията на 

ООН за правата на 

детето и Закона за 

закрила на детето и 

за съществуващите 

социални услуги за 

подкрепа в 

общността 

Текущ 2015-

2020 

ДАЗД, 

НПО 

В рамките на 

бюджета. 

Дейности по 

проекти, 

финансирани 

чрез Оперативни 

програми  

Гарантиран

е 

спазването 

на правата 

на децата и 

достъпа им 

до услуги в 

общността 

Повишена 

информираност 

на децата и 

техните 

семейства за 

правата на 

детето и 

социалните 

услуги в 

общността 

Брой 

проведени 

беседи с 

представи

тели на 

ромската 

общност, 

вкл. деца 

5 0 

6.1.2 Мониторинг и 

контрол по спазване 

правата на детето в 

образователни 

институции, лечебни 

заведения, 

специализирани 

институции за деца и 

социални услуги, с 

цел недопускане на 

дискриминация и 

Текущ 2015-

2020 

ДАЗД В рамките на 

бюджета. 

Осигурява

не на 

подходяща 

среда за 

включване 

на децата 

роми 

Създаване на 

подходящи 

условия за деца 

билингви, деца 

със СОП и 

защита от 

дискриминация и 

маргинализация 

на децата роми 

 

Брой 

извършени 

проверки в 

образовате

лни 

институци

и, лечебни 

заведения, 

специализ

ирани 

институци

100 100 
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гарантиране правата 

на децата 

и за деца и 

социални 

услуги 

Задача: 6. 2.  Намаляване на изоставянето на деца от ромската общност и предотвратяване на институционализацията. 

Ранно идентифициране и ранна превенция на рискове от изоставяне и неглижиране на деца в риск от ромската общност 

6.2.1 Актуализиране на 

Методическото 

ръководство по 

превенция на 

изоставянето на ниво 

родилен дом с цел 

планиране на 

адекватни мерки и 

дейности за 

предотвратяване  на 

ранните раждания. 

Текущ 2015-

2020 

ДАЗД В рамките на 

бюджета. 

Дейности по 

проекти, 

финансирани 

чрез Оперативни 

програми 

Повишена 

информира

ност и 

подобрено 

взаимодейс

твие между 

отговорнит

е 

специалист

и на ниво 

родилен 

дом 

Прилагане на 

ефективни 

методи за работа 

по превенция на 

изоставянето и 

предотвратяване 

на ранните 

раждания 

Актуализ

ирано 

Методиче

ско 

ръководст

во по 

превенция 

на 

изоставян

ето на 

ниво 

родилен 

дом;  

 

Брой 

проведени 

срещи със 

специалис

ти 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

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

дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

вание 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

Текуща 

стойност 
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финансиране 2020 г. 

Задача: 7.1 Подобряване на компетенциите за работа в мултиетническа среда в затворите 

7.1.1. Разработване на 

програма за 

превенция, справяне 

с междуетническо 

насилие, 

толерантност към 

различията и 

интеграция на 

ромите 

Текущ   МП Програма BG 

НФМ 2009-2014 

Справяне 

с 

междуетн

ическото 

насилие 

Формиране на 

толерантност 

към различията 

и  

интеграция на 

ромите 

Пилотно 

прилагане 

на 

разработен

ата 

програма 

за справяне 

с 

междуетнч

еското 

насилие, 

формиране 

на 

толерантно

ст към 

различията 

и 

интеграция 

на ромите. 

 

 

До 10% 

от 

включени

те в 

програми 

и 

обучения 

съгласно 

Регламент 

на НФМ 

2009-2014 

Средно 

30% от 

всички 

лишени от 

свобода, 

включени 

в програми 

и обучения 

са роми. 

Към 

15.12.2015 

г. са 

включени 

100 лишени 

от свобода 

от различни 

етнически 

групи в това 

число роми. 

Представи

телите на 

ромската 

общност са 

директна 

целева 

група на 8 

проекта по 

Малката 

грантова 

схема към 

Програма 

БГ 15 по 
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резултат 

“Повишен 

фокус 

върху 

уязвими 

групи в 

затворите“. 

7.1.2. Подобряване на 

стандартите в 

затворите и в 

следствените арести 

чрез ремонтиране на 

инфраструктурата 

Текущ   МП Програма BG15 

НФМ 2009-2014 

Осигурява

не на 

зачитането 

на 

човешките 

права 

Подобряване на 

условията на 

живот на 

лишените от 

свобода. 

Обновяване 

и 

реконструк

ция на 9 

инфраструк

турни 

обекта – 

затвори, 

затворничес

ки 

общежития 

и арести на 

Главна 

дирекция 

„Изпълнени

е на 
наказанията“

, въвеждане 

на 

електронен 

мониторинг 

в сектор 

пробация и 

предсрочно 

условно 

освобождав

ане 

До 10% 

от 

лишените 

от 

свобода 

съгласно 

Регламент 

на НФМ 

2009-2014 

Общият 

брой на 

поставените 

по 

електронно 

наблюдение 

е 183 

правонаруш

ители. 

Правонару

шителите от 

ромски 

произход са 

29% или 53 

лица, в т.ч. 

една жена. 
Индикаторът 
за 

включеност 

на роми в 

целевата 

група е 

значително 

над 10%, а 

именно – 

30%, което 

е 
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значително 

над 

заложения 

индикатор. 

Към края на 

2015 г. от 

274 лишени 

от свобода в 

затвора в 

Сливен 115 

са жени от 

ромски 

произход. 

Цел 8: Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета 

на Европа и ЕС, и използване на съществуващите в ЕС инструменти. 

№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро); 

Източник на 

финансиране 

Значение 

и ефект 

от 

прилаган

ето на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наимено

ва ние 

Целева 

стойност 

с 

натрупва

не 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

Задача 8.1: Повишаване информираността и ангажираността на ромската общност към трафика на хора. 
8.1.1. Привличане на 

ромската общност за 

превенция на 

трафика на хора и 

обгрижване на 

жертви 

Текущ  2015-

2020 

НКБТХ, 

МКБТХ 

Общини, 

НПО 

От бюджет на 

НКБТХ, 

средства по 

програми и 

проекти 

Повишава

не 

чувствите

лността 

на 

ромската 

общност 

към 

престъпле

нието 

Привлечени 

Центрове и 

организации, 

базирани в 

общността. 

Обхванати 

ромски 

общности в 

няколко общини 

Брой 

проведени 

обучения 

с 

центрове 

базирани 

в 

общностт

а/медиато

ри/ 

18 

обучения 

 

220-240 

обучени 

представи

През 2015: 

2 обучения 

 

30 обучени 

представит

ели на 
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„трафик 

на хора“ 

Подобряв

ане на 

обгрижва

нето на 

жертви на 

трафика 

на хора от 

ромски 

произход 

представи 

тели на 

уязвими 

ромски 

общности 

тели на 

уязвими 

ромски 

общности 

 

уязвими 

ромски 

общности 

 

 

По приоритет 5. Върховенство на закона и недискриминация,  КЗД се ангажира с изпълнението на: 

1. Утвърждаване на практиката за провеждане на периодични независими проучвания в образованието, трудова заетост, здравеопазване и 

достъп до услугите. 

2. Провеждане на държавна политика за стажуване на млади роми в държавната администрация. 

3. Активизиране на превантивната дейност за толерантност чрез системни обучения, съвместно с представители на регионалните центрове 

по образование и директорите на училища. 

4. Организиране на открити приемни на Комисията за защита от дискриминация в общини с компактно ромско население. 

5. Провеждане на национална кампания с медиите посветена на враждебната реч и словото на омразата 

 

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

    Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и 

съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество 
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№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 
Финансир

ане (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – 

млн. евро) 

Значение и 

ефект от 

прилагането на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 
Индикатори 

Наименова 
ние 

Целева 

стойност с 

натрупван

е 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

1. Подкрепа на проекти в 

областта на музейното 

дело и изобразителните 

изкуства, насочени към 

представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура 

на ромите 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК, музеи Бюджет на 

МК, 

бюджет на 

музеите 

Създаване на 

условия за 

партньорство 

между музеите и 

ромски 

организации, 

целящи 

популяризирането 

на традиционната 

култура на ромите   

Представени 

изложби, проведени 

кръгли маси за 

разкриване мястото 

на ромската общност 

в българското 

общество 

Брой 

проекти 

Подкрепата 

на проекти 

е на 

конкурсен 

принцип и 

се отпуска 

по 

определени 

правила2  

 

2. Подкрепа на проекти в 

областта на музейното 

дело и изобразителните 

изкуства, насочени към 

развитие на 

любителското изкуство 

сред ромите като 

предпоставка за 

професионално 

развитие и реализация. 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК, музеи Бюджет на 

МК, 

бюджет на 

музеите и 

художеств

ените 

галерии. 

Създаване на 

условия за изява на 

млади таланти в 

сферата на 

изобразителното 

изкуство и 

литературата 

 

Проведени 

специализирани 

образователни 

програми и 

тематични конкурси, 

осигуряване на 

равен достъп до 

обществения 

културен живот на 

различни нива 

Брой 

проекти 

Подкрепата 

на проекти 

е на 

конкурсен 

принцип и 

се отпуска 

по 

определени 

правила3  

 

                                                           
2 Подкрепата на проекти е на конкурсен принцип и се отпуска по определени правила  и не би могло да се предвиди целева стойност 
3 Подкрепата на проекти е на конкурсен принцип и се отпуска по определени правила  и не би могло да се предвиди целева стойност 
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№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 
Финансир

ане (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – 

млн. евро) 

Значение и 

ефект от 

прилагането на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 
Индикатори 

Наименова 
ние 

Целева 

стойност с 

натрупван

е 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

3. Подпомагане на 

талантливи деца по 

Програмата за мерки за 

закрила на деца с изявени 

дарби 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК Бюджет на 

МК 

Насърчаване на 

талантливи деца 

за развитие на 

творческия им 

потенциал. 

Оказване на 

финансова помощ 

Брой деца, 

получили 

стипендии по 

програмата 
200 184 

4. 

Програма БГ08 

„Културно наследство и 

съвременни изкуства” 

 Текущ 2015 -

2016 г. 

МК Финансов 

механизъм 

на ЕИП. 

Стойността 

на разходите 

по три от 

мерките на 

програмата е 

10% от 

общата 

стойност и 

200 000 евро 

за Малка 

грантова 

схема 

Подобряване на 

положението и 

приобщаване на 

ромското 

население. 

Представени 

изложби, проведени 

кръгли маси за 

приобщаване на 

ромската общност в 

сферата на опазване 

на културното 

наследство и 

съвременните 

изкуства 

Брой 

проекти 

 

33 33 

5. Подкрепа на проекти в 

областта на 

любителското изкуство, 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК Бюджет на 

МК 

Развитие на 

творческия 

потенциал, като 

Подкрепени 

фестивали, 

изложби и други 

Брой 

проекти 

20 4 
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№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 
Финансир

ане (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – 

млн. евро) 

Значение и 

ефект от 

прилагането на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 
Индикатори 

Наименова 
ние 

Целева 

стойност с 

натрупван

е 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

насочени към ромската 

общност. 

предпоставка за 

професионално 

развитие в 

областта на 

сценичните 

изкуства 

културни прояви 

6. Поддържане на 

националната система 

„Живи човешки 

съкровища – България” 

за защита на 

нематериалното 

културно наследство и 

неговите носители 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК Бюджет на 

МК 

Съхраняване на 

елементи от 

традиционната 

култура на 

ромите  

Вписване на 

елементи в 

националния 

регистър на 

нематериалното 

културно наследство 

Брой 

елементи 

5 4 

7. Подкрепа на проекти на 

народните читалища, 

насочени към 

подобряване на 

условията за 

неформално и 

самостоятелно учене. 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК Съобразно 

заложенит

е ежегодно 

средства за 

народните 

читалища 

в 

държавния 

бюджет 

Устойчивост на 

читалищните 

форми и 

поддържане на 

читалищните 

библиотеки 

Поддържане на 

достъпни продукти 

и услуги, 

стимулиране на 

ромската общност 

за активно участие 

в обществения 

културен живот 

чрез читалищна 

Брой 

проекти 

1500 773 
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№ 

 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок Отговорна 

институция 
Финансир

ане (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – 

млн. евро) 

Значение и 

ефект от 

прилагането на 

мярката 

Описание на 

постигнатото 
Индикатори 

Наименова 
ние 

Целева 

стойност с 

натрупван

е 2015- 

2020 г. 

Текуща 

стойност 

 

дейност 

8. Поддържане на 

информационния сайт 

на читалищата. 

Текущ 2015 -

2020 г. 

МК Бюджет на 

МК 

Подобряване на 

публичния образ 

на ромската 

общност 

Популяризирани 

празници, събития, 

форуми от 

културния календар, 

насочени към 

ромската общност 

или с нейно участие 

Брой 

информации 

20 4 

 

Глава II: Промени в правната рамка                                                                                                                                                        

 

За да се гарантира изпълнението на политиката за интеграция на ромите е необходимо да се направи преглед и анализ на съществуващата правна и 

методическа рамка и да се формулират предложения за промени, където това е необходимо  (за периода до 2020). Виж Таблица 2. 

 

Таблица 2: Предложения за промени в правната рамка на всеки един от секторите 

ПРИОРИТЕТ Някои от задължителните неща, които следва да се включат в 

промените 

ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ  

 ЗАЕТОСТ  

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ   

КУЛТУРА И МЕДИИ  
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Междуведомствена работна група ще прави  предложения за промени в правната рамка на всеки един от секторите.   

Междуведомствената работна група ще бъде създадена като се определи: статут; мандат; правилник на работа. 

 

 

 

Глава III: Междуведомствена работна група за координирани интервенции за интеграция на ромите, финансирани по програмите от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2014-2020 г.  

 

Глава IV :  Работещи структури към НССЕИВ 

 

- Комисия за Изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 

- Механизъм за междуинституционална координация  

- Областни(общински) съвети за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси  

 

Глава V:  Общ комуникационен план  до 2020 

 

Основна цел : 

 

Основната цел на настоящия Комуникационен план (КП) е промяна на негативните нагласи в българското общество към ромската общност, чрез 

осигуряване на по-добра публичност и прозрачност на дейностите по осъществяване на интеграционните политики към ромите и други уязвими 

етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация и популяризиране на добри практики и примери в областта на интеграцията на ромите. 

 

I. Специфични цели:  
 

 Разясняване на цялостния ефект от интеграцията чрез представянето на ромите  като потенциал, а не като заплаха за българското общество; 

 Политики, насочени към промяна, основани на равноправен диалог и партньорство с медиите за осъществяване на позитивна промяна; 

 Популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите; 

 Информиране на широката общественост с цел избягване на появата на невярна информация за мерките на правителството в областта на 

интеграцията на уязвимите етнически общности;  
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 Стимулиране на активния диалог и съпричастността сред българите към процеса на интеграция на ромите и на другите български граждани в 

сходна на тях ситуация;  

 Насърчаване неизползването на езика на омразата;  

 

 

 Преодоляване на съществуващи практики, като например ранните бракове, домашното насилие, трафика на хора и т.н.; 

 Създаване на допълнителни  комуникационни канали; 

 Създаване на комуникационни продукти, които да представят позитивни модели и успешни практики, което да допринесе за промяна на 

негативната нагласа към програми и проекти насочени към ромската общност; 

 Създаване на система за информираност в ромската общност за гарантиране на участието на целевите групи в инициативите; 

Задачи:  

 Информиране и запознаване на областно и общинско нива с мерките и  приоритетите на Стратегията и НПД за въвеждането им в местните 

планове за развитие;  

 Информиране на потенциалните кандидати за възможности за финансиране от ОП и други донори и насърчаване да се възползват от 

предоставеното подпомагане; 

 Включване на известни личности – спортисти, от областта на шоубизнеса, журналисти, политици и др., в кампании, целящи промяна на 

нагласите; 

 Провеждане на регулярни срещи-обучения с журналисти от националните и регионални медии за разясняване на политиките и промяна на 

техните нагласи към ромската общност; 

 Повишаване на информираността сред ромските групи за възможностите, предоставяни от държавата по различните политики; 

 Изграждане на устойчив механизъм за координация на информационни и комуникационни дейности между централна и местна власт, 

граждански структури, медии и др. 

 

Обхват и продължителност  

Дейностите по Комуникационния план обхващат населените места на територията на Република България. Периодът на изпълнение е срокът на 

действие на Стратегията според заложеното в НПД до 2020г.  

 

II. Целеви групи 

 

За най-пълно и ефективно постигане на целите на Комуникационния план са идентифицирани следните целеви групи: 

-     Широката общественост;   
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- Институции на централната изпълнителна власт, териториални звена на централната изпълнителна власт, общински власти; Европейски и 

международни институции; 

- Медиите – информационни агенции, национални , регионални и местни, радио, телевизия, Интернет медии; 

- Уязвими групи от ромски произход и други, живеещи в сходни условия; 

- Граждански организации – ромски и не-ромски организации, читалища и др. Изявени представители на различните обществени институции 

на учители, лекари и др.; 

- Международни и донорски организации;  

- Бизнеса. 

 

III. Принципи при прилагане на Комуникационния план  

Настоящите принципи следват принципите, заложени в Стратегията 

 

 Прозрачност – всички дейности по настоящия Комуникационен план ще бъдат широко популяризирани с оглед осигуряване на пълна 

прозрачност за широката общественост, за идентифицираните целеви групи и всички заинтересовани страни.  

 Партньорство – Комуникационният план ще бъде изпълняван в тясно сътрудничество с основните заинтересовани страни и партньори и на 

първо място медиите.  

Принципът на създаване на ефективно партньорство изисква прилагане на механизмите на консултации и участие, които да осигурят 

ефективно включване на структурите на гражданското общество, местна власт и други заинтересовани страни. Настоящият Комуникационен 

план залага на духа на партньорство и сътрудничество между частните и обществените структури, между общинската администрация, 

представителите на бизнеса и населението, между публичния сектор, частния бизнес и неправителствените организации. 

 Комуникация, съобразена със специфичните нужди – разпространението на информация ще бъде на достъпен и ясен за потенциалните 

участници език и ще бъде съобразено с нуждите на целевите групи. 

 Съответствие с целите и приоритетите на плана. 

 Ефективност. 

 

IV. Основни послания 

Основните послания в комуникационния план на дейностите, свързани с изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012-2020):  

 Ромите, родени и живеещи в България са български граждани, чиито възможности следва да бъдат използвани и развивани в полза на 

страната, те са потенциал, а не тежест;  

 Трябва да се формира мнение, че на ромите трябва да се гледа като ресурс, а не като проблем;  
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 Необходимо е да се популяризира позитивния образ на ромите в публичното пространство;  

 Държавата не подпомага едни български граждани за сметка на други – водещ мотив за наличието на специални политики не е 

етническия, а факта, че тази общност се намира в неравностойно положение, обусловено от по-висока степен на необразованост, водеща 

до невъзможност за активно участие в икономическия и социален живот в страната и невъзможност за пълноценна личностна реализация; 

 Държавата осигурява прозрачност и координация на всички програми и проекти в областта на ромското включване и с това намалява 

обществените подозрения за злоупотреби, корупция и пилеене на пари и обществена енергия за дублиращи проекти, казионни НПО и др.;  

 

V. Изпълнението на Комуникационния план ще се координира от Секретариата на НССЕИВ и ще се изпълнява в следните основни форми на 

комуникация, които да доведат до промяна на негативните нагласи в обществото:    

 

1.Дейности, свързани с информация по отношение на ромското включване: 

 разпространяване на  информация за напредъка по изпълнението на Стратегията и НПД:  

 популяризиране на дейностите на държавните институции в областта на интеграционната политика чрез техните сайтове в интернет и 

други подходящи способи; 

 провеждане конференции, семинари, информационни срещи и обучения за обществеността и заинтересованите лица;  

 обучения на медиатори; 

 публикации на успешни практики и личности. 

 

2. Дейности, свързани с подобряване на комуникацията и сътрудничеството между държавата, местната власт и НПО в областта на ромското 

включване 

 информация, свързана с възможности за кандидатстване и финансиране, включително и по Оперативните програми, насочени към 

потенциалните кандидати ;  

 провеждане на конференции, семинари, информационни срещи;  

 обучения за служителите, работещи в областта на етническите и интеграционните въпроси в държавната, местна власт, в сътрудничество с 

НПО; 

 обсъждания по реализирането на мерките;  

  предприемане мерки за информация и публичност,  

 

3. Дейности, свързани с информация на тема етноси, насърчаване на толерантност и утвърждаване на културното многообразие: 

 

 подготвяне, публикуване и разпространение на информационни материали за културата и обичаите на различните етноси, отбелязване на 

празници, фестивали, издателска дейност на различните етноси, насърчаване на толерантност и утвърждаване на културното 

многообразие; 
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 популяризиране на ромската култура, традиции, обичаи и творчество в медиите, вкл. ромски и сред широката общественост  чрез форуми, 

спектакли, отбелязване на празници, фестивали, издателска дейност, и др., периодичен анализ на постигнатото и устойчивостта на 

проведените културни събития; 

 реализиране на публични и медийни кампании за популяризиране на ромската култура и приноса на изявени ромски творци към 

националната култура;  

 провеждане пресконференции и други събития с медиите. 

 

Сайтът на НССЕИВ е официалният източник където се публикува концентрирано информация за събития, инициативи и други дейности, свързани 

със Стратегията и Плана за действие. 

 

Всяка институция чрез своя пресцентър или друга форма на контакт с медиите да оповестява за предприети дейности или за други въпроси, свързани 

със Стратегията и Плана за действие. 

Да се подкрепя партньорство с медиите, или отделни журналисти, които преимуществено отразяват въпросите на интеграцията на уязвимите 

етнически групи– напр. чрез сключване на споразумение за реализиране на целите на Стратегията или други форми на сътрудничество. 

 

VI. Очаквани резултати от прилагането на Комуникационния план: 

Повишена осведоменост на целевите групи. 

Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД. 

Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти 

в областта на интеграцията на ромите. 

Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и дейностите по НПД. 

 

VII. Финасиране 
Финансирането ще се осъществява по донорски международни и/или Оперативни програми. 

 

Глава VI: Очаквани резултати 

 

Националния план за действие за периода  2015-2020 в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020),  съдържа 112 дейности  по приоритетите: 

Образование – 31 дейности;   

Здравеопазване – 33 дейности;   

Жилищни условия – 17 дейности;  

Заетост – 10 дейности;   

Върховенство на закона и недискриминация  – 13 дейности;   
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Култура и медии – 8 дейности;   

 

В плана са включени дейностите, разработени от институциите в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012-2020).  

Ефективното изпълнение на заложените в плана дейности ще допринесе за реализирането на целите, заложени в Националната стратегия на 

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

 В приоритет Образование - изпълнението на дейностите ще допринесе за обхващане и задържане на ромските деца и ученици в 

образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда 

 В приоритет Здравеопазване – изпълнението на дейностите ще осигури по- пълно равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми. 

 В приоритет Жилищни условия – изпълнението на дейностите ще допринесе за подобряване на жилищните условия, включително и на 

прилежащата техническа инфраструктура на квартали с компактно ромско население. 

 В приоритет Заетост – при изпълнението на дейностите, въпреки техния относително нисък дял, следва да се има в предвид, че мерките са с 

широк обхват и стратегическо значение, което при тяхното успешно изпълнение ще позволи преодоляване на сериозните проблеми в сектора, 

повишаване на човешкия капитал и потенциалният растеж в бъдеще като подобри достъпа на ромите да пазара на труда и повиши дела на 

заетите сред тях. 

 В приоритет Върховенството на закона и недискриминация – изпълнението на дейностите ще способства за гарантиране правата на 

гражданите, акцентирайки върху жените и децата, защитата на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на 

нетолерантност и на езика на омразата. Ще повиши правната култура по отношение на българските лични документи   

 В приоритет Култура и медии- изпълнението на дейностите ще спомогне за създаване на условия за равен достъп на ромската общност до 

обществения културен живот  и развитието на ромската култура и творчество. Ще създаде условия за равнопоставено представяне на ромите 

и  ще противодейства на проявите на език на омразата в медиите.  

 

 

 


