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Настоящият план за действие на община Ракитово за периода 2022-2023 г. задава насоките за социално-

икономическо приобщаване и участие на ромите. Той дефинира необходимостта от определяне на задачите и 

насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на нарастващите 

потребности на уязвимите групи в общината, включително от ромски произход.  

Планът за действие на общината е съобразен с Националният план на РБългария за действие за периода 2022-

2023 г. и Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик  2022-2030 

г.  

 

I. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 
 

Цели за изпълнение за периода 2022-2023 г. 
 
Оперативната цел е да се създадат условия за качествено и приобщаващо образование, както и за 

образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, вкл. 

роми. 

 
Цел 1. Ефективен обхват, включване и реинтеграция на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от 

уязвими групи, включително роми. 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори 

/мерна ед., бр./ 

Текуща 

стойност 2022 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2023 г. 

 Обхващане на 
деца от уязвими 
групи, 
включително роми, 
във форми на 
образование и 
грижи в ранна 
детска възраст и 
осигуряване на 
непрекъснатост на 
обучението в 

текущ 2022 г. МОН; 
Общини 

 

Със средства 
от държавния 
бюджет; ОП 
НОИР 2014-
2020 

Брой деца с 
осигурен 
безплатен достъп 
до детски 
градини, в това 
число деца, 
подлежащи на 
задължително 
предучилищно 
образование, 
включително от 

Около 100 деца 
от ромски 
произход, за 
които по проект 
„Активно 
приобщаване в 
системата на 
предучилищнот
о образование“ 
по ОП НОИР 
2014-2020 за 

Записани деца от 
уязвими групи в 
резултат на 
работата по  
Механизма за 
съвместна работа 
на институциите 
по обхващане и 
включване в 
образователната 
система на деца 



3 

задължително 
предучилищно 
образование за 5-и 
6-годишните деца. 

уязвими групи, в 
това число роми 

които са 
осигурени 
безплатни такси 
за 
ползване на 
детска градина 

и ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна 
възраст. 

 Осигуряване на 
непосредствен и 
непрекъснат 
достъп до 
образователната 
система на деца и 
ученици, в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст 
чрез дейностите по 
Механизма за 
съвместна работа 
на институциите 
по обхващане, 
включване и 
предотвратяване 
на отпадането от 
образователната 
система на деца и 
ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна възраст 

текущ 2022 г. училища; 
Общини 
 

От държавния 
бюджет 

Коефициент на 
обхванатите деца 
и ученици в 
предучилищна и 
училищна 
възраст 

80 % 85 % 

Цел 2. Осигуряване на условия за осъществяване на приобщаващо образование и образователна интеграция на деца и ученици от 

уязвими групи, включително роми. 

 Осъществяване на 
допълнителни 
модули по 
български език за 
деца, чийто 
майчин език е 
различен от 
българския, с цел  

текущ 2022 г. ДГ; МОН 
Общини 

 

Със средства 
по ОП НОИР 
2014-2020; 

Със средства 

от държавния 

бюджет за 

допълнително 

Брой детски 
градини, в които 
е провеждано 
обучение чрез 
допълнителни 
модули по 
български език 

 

4 4 



4 

преодоляване на 
съществуващи и 
последващи 
обучителни 
затруднения, 
породени от 
невладеене на 
българския език. 

финансиране 

за работа с 

деца и 

ученици от 

уязвими групи 

 Осигуряване на 
допълнително 
обучение по учебни 
предмети, 
включително през 
ваканциите, за 
преодоляване на 
пропуски в 
овладяване на 
учебното 
съдържание, както 
и за успешно 
представяне на 
НВО и ДЗИ за 
ученици от 
уязвими групи, в 
това число роми. 

текущ 2022-

2023 г. 

 МОН, 
общини, 
делегиран 
бюджет 

Със средства 
по проект  
„Подкрепа за 
успех“ по ОП 
НОИР 2014-
2020; 
Със средства 
от държавния 
бюджет за 
допълнително 
финансиране 
за работа с 
деца и ученици 
от уязвими 
групи по чл. 
282, ал. 14 от 
ЗПУО. 
 

Брой ученици в 
риск от отпадане 
от образование, 
включени в 
допълнително 
обучение 
 

30 60 

 Създаване на 
условия и 
изграждане на 
среда за 
реализиране на 
иновативни 
педагогически 
практики 

предстои 2022-

2023 г. 

МОН Със средства 
от държавния 
бюджет по НП 
„Хубаво е в 
детската 
градина“ 

Брой детски 
градини 

4 4 

Цел 3. Повишаване на качеството на образование в детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими 

групи, включително роми 

 Осигуряване на 
подходяща 
подкрепа  на  
образователни 

текущ 2022 г. Училища и 

общината 

Със средства 
от държавния 
бюджет  за 
допълнително 

Брой 

образователни 

институции, за 

3 образователни 

институции с 

концентрация 

Спрямо 

установените 

потребности на 
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институции с 
концентрация на 
деца и ученици от 
уязвими групи 
спрямо 
установените 
потребности, вкл. 
за назначаване на 
образователен 
медиатор 

финансиране 
за работа с 
деца и 
ученици от 
уязвими групи 
и подкрепа на 
образователни
те медиатори 

които са 

осигурени целеви 

средства за 

работа с деца и 

ученици от 

уязвими групи 

на деца и 

ученици от 

уязвими групи 

/ромското 

училище и 2 

детски градини 

в гр. Ракитово/ 

образователни 

институции от 

допълнителни 

средства от 

държавния 

бюджет за работа 

с деца и ученици 

от уязвими групи 

 Информационни и 
работни срещи на 
образователните 
медиатори с 
представители на 
МОН, родители, 
деца, учители 

текущ 2022-

2023 г. 

Училища; 

МОН 

Със средства 
от държавния 
бюджет   

Брой  5 10 

Цел 4. Ефективно взаимодействие „образователна институция – семейство“ с фокус върху родители от уязвими групи, включително 

роми, за повишаване значимостта на образованието чрез промяна на нагласите. 

 Осъществяване на 
дейности за 
приобщаване на 
родители от 
уязвими групи, 
включително роми, 
към училищния 
живот и 
мотивирането им 
за образованието 
на техните деца. 

Текущ 2022 г.-

2023 г. 

МОН 

РУО 

Със средства 
от държавния 
бюджет 

 

Брой детски 
градини и 
училища, в които 
се реализират 
дейности за 
взаимодействие с 
родители; 

 

25 50 

 Осъществяване на 
дейности за 
повишаване на 
осведомеността на 
родителите от 
уязвими групи 
относно ползите от 
образованието. 

текущ 2022 г.-

2023 г. 

Общини и 
медиатори, 
училища 

Със средства 
от държавния 
бюджет 
 

Брой дейности 10 20 

Цел 5. Насърчаване на участието на лица от уязвими групи, включително роми, в продължаващо образование и/или 
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професионална квалификация и/или висше образование. 

 Ограмотяване на 
възрастни и 
ученици 

Текущ 2022 г.-

2023 г. 

Училището, 
общината, 
образователн
и медиатори 
и младежки 
медиатор 

Със средства 
от държавния 
бюджет 
 

Брой  30 60 

 
II. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 
 
Цели за изпълнение за периода 2022-2023 г. 
 
Оперативна цел: Осигуряване на равен достъп до качествено обществено здравеопазване и подобряване 

на здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на 

бедност. 

 
Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 
 
 

Мерки Статус 
на 

мярката 
 

Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране (преки 
бюджетни разходи, 
друго –лева/евро) 

Индикатори 
(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 
стойност 

2022 
 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 

1.1. Да се осигури по-
добър достъп на 
бременни 
здравнонеосигурени 
жени до АГ прегледи 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 
здравни 
медиатор
и, общини 

Държавен бюджет 
 

Брой  30 60 

1.3. Подкрепа чрез 
закупуване на 
пакети с необходими 
базови продукти за 
новородени деца от 
бедни и рискови 
семейства, 
идентифицирани от 
органите по 
социално 
подпомагане и 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 
общини и 
здравни 
медиатор
и 

Държавен бюджет 
 

Брой 30 60 
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здравните медиатори 

 Въвеждане на 
програма за 
хранителна подкрепа 
на бременни жени и 
деца 0-3 години, 
включваща 
идентифициране на 
семейства в 
хранителна 
несигурност, 
консултиране, 
директна подкрепа 
за деца до 3-годишна 
възраст чрез 
хранителни 
продукти/ваучери 

Текущ 2022-

2023 г. 

МТСП/ 

АСП 

здравни 

медиатори, 

общини 

Държавен бюджет Брой въведени 
бременни жени и 
деца 

20 40 

1.4. Провеждане на 
профилактични 
прегледи на деца с 
мобилни 
педиатрични 
кабинети, съвместно 
с РЗИ Пазарджик 

Текущ за 
срока на 
обявената 
извънред
на 
епидемич
на 
обстановк
а 

2022-

2023 г. 

МЗ, БЧК,  
РЗИ, 
общини, 
здравни 
медиатор
и 

В рамките по 
делегиран бюджет по 
проект на БЧК 

Брой проведени 
профилактични 
прегледи 

100 200 

1.5  
 

Осъществяване на 
акушеро-

гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население. 

 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ, 
здравни 
медиатор
и, общини 

Държавен бюджет 
 

Брой осъществени 
прегледи   

50 100 

Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална 
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уязвимост 

 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране (преки 
бюджетни разходи, 
друго –лева/евро) 

Индикатори 
(мерна единица: 

 брой, дял) 

Текуща 
стойност 

2022 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 

2.1. Осъществяване на 

информационни 

кампании и 

кампании за  
предоставяне на 

нископрагови и 

мобилни услуги за 

превенция за 

ХИВ/СПИН, вирусни 
хепатити и 

туберкулоза – 

съвместно с РЗИ 

Пазарджик. 

 

Текущ 2022-
2023 г. 

МЗ, РЗИ, 
здравни 
медиатор

и 

Държавен 
Бюджет 

 

Брой лица 
достигнати с услуги 
за превенция на ХИВ 

  

200 400 

2.2. Дейности по 
подобряване 
контрола на 
туберкулозата сред 
ромска общност чрез 
провеждане на 
скрининг за риска, 
придружаване и 
изследване за 
туберкулоза; 
подкрепа в процеса 
на лечение на 
болните от 
туберкулоза. 

Текущ 2022-
2023 г. 

МЗ, РЗИ, 
здравни 
медиатор

и 

Държавен бюджет 
 

Брой лица обхванати 
със скрининг за 
риска от туберкулоза 
 

200 400 

Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи 

 
 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране (преки 
бюджетни разходи, 
друго –лева/евро) 

Индикатори 
(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 
стойност 
2022 г. 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 
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3.1 Осъществяване на 
информационни 
кампании и 
кампании за  
предоставяне на 
нископрагови и 
мобилни услуги за 
превенция за 
ХИВ/СПИН, вирусни 
хепатити и 
туберкулоза. 

Текущ 2022- 
2023 г. 

МЗ, РЗИ, 
здравни 
медиатор
и 

 

Държавен бюджет 
 

Брой проведени 
кампании за  

предоставяне на 
нископрагови и 

мобилни услуги за 
превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ, 
вирусни хепатити и 

туберкулоза. 

2 4 

Цел 4: Развитие на концепцията за здравна медиация 

 
 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки бюджетни 
разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 
(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 
стойност 

2022 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023г. 

4.1 Обучение на нови 

здравни медиатори 

за придобиване на 

необходимите знания 
и умения съгласно 

чл. 7, ал. 2 от 

Наредба № 1 от 

19.08.2020 г. за 
изискванията за 

дейността на 

здравните медиатори 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ 
Общини 

Държавен бюджет Брой обучени здравни 
медиатори 

1 2 

4.2 Надграждащи 

обучения  за 

професионално 

развитие на здравни 
медиатори – съгласно 

чл. 7, ал. 4 от 

Наредба № 1 от 

19.08.2020 г. за 

изискванията за 
дейността на 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ, РЗИ 
Общини 

Държавен бюджет Брой квалифицирани 
здравни медиатори  

2 4 
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здравните медиатори 

4.5 Създаване на 
пилотна система за 
мониторинг на 
дейностите и анализ 
на политиката за 
здравна медиация“ 

Текущ 2022-

2023 г. 

МЗ  Създадена система за 
мониторинг 

1 1 

Цел 5: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по предпазване от ваксинопредотвратими заразни заболявания  с цел 
повишаване на обхвата на подлежащите лица по националния имунизационен календар целевите групи по националните ваксинационни 
програми и поддържане на висок имунизационен обхват 

 
 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки бюджетни 
разходи, друго –

лева/евро) 

Индикатори 
(мерна единица:  

брой, дял) 

Текуща 
стойност 
2022 г. 

 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022 -2023г. 

5.1  Провеждане на 

разяснителни 

кампании за 
необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 
имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар и за 

ползите от 
препоръчителните 

имунизации. 

 

Текущ 2022-
2023 г. 

РЗИ 
Здравни 

медиатори, 
Общини 

Държавен бюджет Брой проведени 
кампании за 
разясняване на 
необходимостта от 
ваксиниране на 
населението със 
задължителните 
имунизации по 
Националния 
имунизационен 
календар  
и за ползите от 
препоръчителните 
имунизации.  

5 10 

 

III. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 
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Цели за изпълнение за периода 2022-2023 г. 

 
Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и 

повишаване на дела на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално 

приобщаване 

Безработицата в общината предимно е свързана с въпроса за младите хора, които не търсят активно трудова 

заетост. В действителност същностният проблем са младежите, които нито работят, нито учат, нито се 

квалифицират, както и дългосрочно безработните. Младежите, които напускат училище преждевременно, и 

сравнително ниското качество на образованието в България са едни от главните причини за наличието на 

младежи с недостатъчна образователна подготовка, квалификация и умения. Обстоятелствата, свързани със 

социалния статус, увеличават риска да останеш безработен в България. Младите хора  от семейства на 

безработни родители - нетърсещи активно трудова заетост, ниско образовани или неграмотни, без умения и 

квалификация, които живеят в бедност или принадлежат към някоя от уязвимите групи, до голяма степен на 

сигурност също ще придобият същите характеристики. 

Цел 1.  Насърчаване на  заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

Индикатори 

/мерна ед., бр./ 

Текуща стойност 

2022 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2023 г. 

1.1 Мотивиране за 
активно поведение 
на пазара на 
труда/за търсене 
на работа (групови 
срещи за активно 
поведение на 
пазара на труда и 
участие в Ателие 
за търсене на 
работа)  
Наблюдение на 
изпълнението за 
подгрупи младежи, 
жени и +55 г. 

текущ 2022-

2023 г. 

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

Държавен 
бюджет 

Брой лица 
мотивирани за 
активно 
поведение на 
пазара на 
труда/за 
търсене на 
работа 

Регистрирани са 
176 търсещи 
работа лица и 
самоопределили 
се като роми. 
Проведени са 
Ателиета за 
търсене на 
работа с 20 
участника: от тях 
включени 6 лица 
от ромски 
произход, като 3-
ма са младежи до 
29 години, 5 

30 
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жени и 1 над 55 
години.  

1.2 Професионално 
ориентиране 
(групово)  
Наблюдение на 
изпълнението за 
подгрупи младежи, 
жени и +55 г.   

текущ 2022-

2023 г. 

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 
 

Държавен 
бюджет 

Брой лица 
включени в 
професионално 
ориентиране 
 

Не са 
провеждани 
групови форми 
на 
професионално 
ориентиране. 
Работи се 
индивидуално с 
търсещите работа 
лица 

 

1.3 Организиране на 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация вкл. 
за стартиране на 
собствен бизнес 
и/или на ключова 
компетентност 
Наблюдение на 
изпълнението за 
подгрупи младежи, 
жени и +55 г. 

Текущ, 
ПРЧР 2021-

2027 

 

2022-

2023 г. 

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 
 

   Държавен 
бюджет и ПРЧР  
2021-2027 г. 

Брой лица, 
включени в 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация 
и/или ключова 
компетентност 
 

Предоставена 
информация на 
102 за 
обученията в ДП 
„БГЦПО“ и 
обученията по 
проектите на 
социалните 
партньори. 
Включени са в 
обучение 8 ТРЛ от 
ромски произход, 
от тях 8 жени – 3-
ма младежи и 3-
ма над 55 год. 

20 

Цел 2: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите 

2.1 Подкрепа за 
провеждане на 
инициативи и 
кампании с 
ромски 
организации на 
местно и 
национално ниво 
за насърчаване на 
заетостта 
 

текущ 2022-

2023 г. 

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

Държавен 
бюджет 

Брой срещи на 
представители 
на ДБТ с 
ромски лидери 
и организации 
по места 
 

Проведени са 7 
срещи с 
организации; 
работещи с 
ромската 
общност- 5 с 
фондация 
„Бъдеще“, 1 с 
Тръст за 
социална 
алтернатива и 1 с 
международна 

30 
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организация за 
трафик на хора. 
На срещата са 
коментирани 
въпроси за 
образованието, 
трудовата 
реализация на 
ромите и 
превенция за 
трафик на хора.  

Цел 3:  Осигуряване на заетост, вкл. чрез предприемачество на лица от ромски произход 

3.1 Насърчаване на 
заетостта, вкл. 
чрез 
предприемачество 
на безработни 
самоопределили се 
като роми, чрез 
включване в 
програми и мерки 
по реда на ЗНЗ, в 
рамките на НПДЗ 
и ПРЧР 2021-2027  
Наблюдение на 
изпълнението за 
подгрупи младежи, 
жени и +55 г.  

частично 2022-

2023 г. 

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

Държавен 
бюджет и 
ПРЧР 2021-
2027 г. 
 

Брой лица с 
осигурена 
субсидирана 
заетост 

 

9 лица – 6 от тях 
са жени, 5 от тях 
са над 55 години 

20 

3.2 Осигуряване на 
заетост на 
първичния пазара 
на труда (извън 
мерки и програми)  
Наблюдение на 
изпълнението за 
подгрупи младежи, 
жени и +55 г.  
 

текущ 2022-

2023 г. 

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

Със средства 
от държавния 
бюджет   

Брой лица с 
осигурена  
заетост на 
първичния 
пазар на труда 

 

73 с осигурена 
заетост на 
първичния пазар 
на труда, от тях 
младежи са 9 
лица, жени са 46 
и 25 лица над 55 
години. 

90 

Цел 4: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване 

на трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане 
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4.1 Активиране на  
икономически 
неактивни лица  
чрез трудово 
медиаторство 
Наблюдение на 
изпълнението за 
подгрупи младежи, 
жени и +55 г.   

Текущ 2022-

2023г.  

АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

Със средства 
от държавния 
бюджет   

Брой лица с 
осигурена 
заетост като 
трудови 
посредници от 
ромски произход 
 

От тях с 

повишен 

капацитет и 

умения за 

работа с 

целевата група 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

      Брой активирани 
лица, от ромски 
произход  от 
работата на 
трудовите 
посредници  - 
ромски 
медиатори  
 
Брой активирани 
младежи (NEETs) 
от ромски 
произход  от 
работата на 
младежките 
медиатори 

60 

 

 

 

 

 

 

 

1 

80 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4.3 Инициативи, 
насърчаващи 
активирането на 
безработни и 
икономически 
неактивни лица 

Текущ  

ПРЧР 

2021-2027 

2022 АЗ-Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 

Държавен 
бюджет и ПРЧР 
2021-2027 

Брой лица, 
започнали работа 
в резултат от 
проведени 
трудови борси, 
дни на 
работодателя и 
мобилни бюра по 
труда 

0 10 
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4.4 Подобряване 
достъпа до заетост 
и обучение на 
уязвими групи чрез 
предоставяне на 
интегрирани услуги 
по заетост и 
социално 
подпомагане 

Текущ 2022-

2023 

МТСП,АЗ- 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“, АСП 

ОП РЧР  
2014-2020 

Брой лица, на 
които са 
предоставени 
интегрирани 
услуги по заетост 
и социално 
подпомагане, от 
тях включени в: 
- заетост; 
 
- обучение. 
 

1100 

 

 

 

 

 

82 

8 

1500 

 

IV. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 
 
Цели за изпълнение за периода 2022-2023 г. 

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

инфраструктура и инфраструктура за публични услуги. 

 
Цел 1.  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др., чрез подкрепа при 
развитието на образователна, културна, спортна инфраструктура и насърчаване на публично-частното партньорство. 
Цел 2. Подготовка на проекти за „Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и 
социални услуги в общността за уязвими групи“ чрез развитие на инфраструктура за предоставяне на интегрирани здравно-социални 
и социални услуги в общността за уязвими групи. 
 
Цел 3.  Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали с концентрация 
на бедност. 
 

 
 
V. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ 
 
Цели за изпълнение за периода 2022-2023 г. 
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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 “език на омразата”. 
Голяма част от жените (и момичетата) от ромски произход са изложени на многостранна дискриминация в множество 
сфери, което им пречи да упражняват напълно своите права.  

Цел 1.  Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет на публичните институции (в т.ч. местна администрация/ МКБППМН/. 
 
 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки 
бюджетни 
разходи, 
друго –

лева/евро) 

               Индикатори 
  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 
стойност 
за 2022 г. 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 

1.1 Проведени кампании за 
повишаване на 
осведомеността относно 
домашното насилие и 
насилието, основано на 
признак “пол”, като се 
повишат правата на 
ромската жена 

Текущ  2022-
2023 
г. 

МКБППМ
Н 

Държавен 
бюджет 

1. Брой ученици,  
преподаватели, участвали в 
кампании за повишаване на 
осведомеността относно 
домашното насилие и 
насилието, основано на 
признак „пол“ (вкл. 
представители на уязвимите 
групи  в т.ч.  роми) 
 

2. Брой проведени  
кампании за повишаване на 
осведомеността относно 
домашното насилие и 
насилието, основано на полов 
признак 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Цел 2. 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   

 
 

 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки 
бюджетни 
разходи, 
друго –

лева/евро) 

Индикатори 
    (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 
стойност 
2022 г.  

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2023 г. 

2.1 Повишаване на 
информираността на децата 

Текущ 2022-
2023 г. 

Доставчи
ци на 

Държавен 
бюджет 

Брой проведени беседи с 
представители на ромската 

5 10 
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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 услуги за 
подкрепа в общността 

социални 
услуги, 
МКБППМ
Н 
 
 
 

общност, вкл. деца  

2.2  Повишаване на 
информираността на децата 
и техните семейства относно 
съществуващи механизми за 
информиране и превенция 
на насилието сред  и срещу 
деца. 

Текущ 2022-

2023 г. 

МКБППМ
Н 

Държавен 
бюджет 

Брой информационни 
кампании   

 

6 12 

2.3. Информиране и 
консултиране на семейства 

Текущ 2022 г.-

2023 г. 

Доставчи
ци на 
социални 
услуги, 
МКБППМ
Н 

Държавен 
бюджет 

брой консултации на 
семейства, деца и работещи с 
деца 

10 15 

Цел 3.  Повишаване на гражданското участие и информираност за гражданските права и задължения на лицата, живеещи в зоните с 
концентрация на бедност 

 
 
 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки 
бюджетни 
разходи, 
друго –

лева/евро) 

Индикатори 
    (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 
стойност 

2022 г. 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 

3.1 Дейности по 
предотвратяването и 
противодействието на 
противообществените 
прояви на малолетните и 
непълнолетните  
-предприемат се мерки за 
обхващане, реинтеграция на 
ученици в образователната 
система; идентифициране на 

текущ 2022-
2023 
г. 

МКБППМ
Н 

 Брой работни срещи събития за 
предотвратяване и 
противодействие на 
противообществените прояви  

 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70 
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ученици в риск от отпадане 
от училище;  
-провеждане на теми и 
беседи в училищата;  
-образуване и разглеждане 
на възпитателни дела; 

 
15 
 
 
 

17 

 
20 
 
 
 
 

Цел 4.  Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, СЕ и ЕС и 

използване на съществуващите в ЕС инструменти   

 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 
институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки 
бюджетни 
разходи, 
друго –

лева/евро) 

Индикатори 
   (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 
стойност 

 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 

4.1 Превенция и 
противодействие на всички 
форми на трафик на хора 
чрез провеждане на 
обучения в училища, в които 
учат деца от ромски 
произход. 

Текущ 2022-
2023 
г. 

МКБПП
МН 

Държавен 
бюджет 

Брой проведени информациони 
кампании/беседи/ за 
превенция и противодействие 
на всички форми на трафик на 
хора 
Брой участници 

 2 
 
 

 
 

30 

Цел 5: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт  

 
 
 

Мерки Статус Срок Отговор-
на 

институ-
ция 

Източник на 
финансиране 

(преки 
бюджетни 
разходи, 
друго –

лева/евро) 

Индикатори 
  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 
стойност 

 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 г. 

5.1 Утвърждаване на толерантни 
междуетнически отношения 
чрез спорт: 
-провеждане  на походи, 
състезания, полумаратон и 
др.  

текущ 2022-
2023 
г. 

МКБПП
МН, 
община 

Държавен 
бюджет  

Брой на участници 
  

 
250 

 
350 
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VI. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

 
Цели за изпълнение за периода 2022-2023 г. 

 
Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения 
културен живот, съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и 
популяризиране на творчеството  като фактори за културна интеграция и социално сближаване. 
Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането  на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на 
изграждане на позитивен образ на общността 
Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на представители 

на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на междукултурния диалог 

 
 

Мерки Статус Срок Отговорна 
институ-

ция 

Източник на 
финансиране 

(преки 
бюджетни 
разходи, 
друго –

лева/евро) 

Индикатори 
  (мерна единица: брой, дял) 

Текуща 
стойност 

 

Целева 
стойност с 
натрупване 
2022-2023 

г. 

1. Представяне на 
традиционна ромска носия 
/мъжка и женска/ в 
експозицията на 
Обществена колекция на 
гр. Ракитово 

Текущ 2022 – 
2023 
г. 

Община Държавен 
бюджет 

Представяне и 
популяризиране на 
традиционната култура на 
ромите. 
 

  

2. Подкрепа на празнични 
програми в областта на 
сценичните изяви за 
създаване и 
разпространение на 
културен продукт, насочени 
към ромската общност, с 
участие на представители 
на ромската общност 

Текущ 2022 – 
2023 
г. 

Община, 
училища, 
ДГ 

Държавен 
бюджет 

Брой проекти в областта на 
сценичните изяви за 
създаване и разпространение 
на културен продукт, 
насочени към ромската 
общност. 

4 
 
 

5 

3. Равнопоставен достъп на 
ромската общност до 

Текущ 2022 – 
2023 

Община, 
читалища, 

Държавен 
бюджет 

Брой на хората, посещаващи 
културни/образователни 

2500 Включени 
представит



20 

обществения културен 
живот в Ракитово (фокус 
върху ромите)“.  

г. библиотека събития, свързани с културата 
на малцинствата (ромите) 

ели на 
ромската 
общност 

Брой на децата посещаващи 
библиотечния фонд и 
компютърна зала в 
Библиотека в читалищата 
(роми) 

150  
Деца 

посещаващи 
културно-

библиотечни 
дейности 

170 
Деца 

посещаващ
и културно-
библиотечн
и дейности 

4. Подкрепа на традиционни 
ромски  празници  

Текущ  2022-
2023 
г. 

Община Държавен 
бюджет 

Брой подкрепени 
традиционни ромски 
празници 

1 1 

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, 

целящ подобряване благосъстоянието им, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните 

изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината. Настоящият план за 

действие може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане и в зависимост от постигнатите 

резултати на местно ниво, съществуващите политически, социални и икономически реалности.   

Изпълнението на Плана за действие се извършва от: 

• Община Ракитово; 

• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

• Неправителствени организации; 

• Дирекция" Социално подпомагане" гр. Ракитово; 

• Дирекция "Бюро по труда" гр. Велинград; 

• Здравни медиатори; 

• РЗИ; РПУ-Велинград; Училища и ДГ. 


