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ситуация
(2012-2020 г.)

Февруари 2020 г.
1

Планът за действие се изпълнява в периода 2012-2020 г., като ежегодно изготвя План за действие за конкретната година.

Приоритетни области на действие:
1. Приоритет „ОБРАЗОВАНИЕ“
Обща цел: Осигуряване на равни и достъпни условия за получаване на качествено образование на децата от ромския
етнос чрез следните оперативни цели:
1. Повишаване на обхвата на ромски деца в предучилищното образование
2. Повишаване на обхвата в основна степен на образование, превенция на ранното отпадане и намаляване до минимум на
отпадналите ученици в основна степен на образование
3. Увеличаване на процента на роми със средно и висше образование
2. Приоритет „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Обща цел: осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми чрез следните
оперативни цели:
1. Намаляване на неравнопоставеността в достъпа до здравни грижи на уязвими семейства и деца в риск.
2. Повишаване равнището на знания и мотивация сред етническите малцинства относно опазването и укрепването на
собственото здраве
3. Приоритет „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“
Обща цел: подобряване на жилищните условия чрез следната оперативна цел:
1. Подобряване на техническа инфраструктура
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4. Приоритет „ЗАЕТОСТ“
Обща цел: подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване дела на заетите сред тях чрез следните
оперативни цели:
1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда
2. Повишаване на конкурентостта на ромите на пазара на труда, и квалификационното ниво на лицата от малцинствата
5. Приоритет „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“
Обща цел: гарантиране правата на гражданите с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност чрез следните оперативни цели:
1. Съвместни действия на полиция и други институции по осъществяване на контрол над малолетни и непълнолетни с цел
предотвратяване на противообществени прояви.
2. Защита правата на човека
6. Приоритет „КУЛТУРА И МЕДИИ“
Обща цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на
ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии чрез следните оперативни
цели:
1. Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите;
2. Развитие на специфичната етнокултура на малцинства
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1. Приоритет „ОБРАЗОВАНИЕ“
Обща цел: Осигуряване на равни и достъпни условия за получаване на качествено образование на децата от ромския
етнос чрез следните оперативни цели:
ЦЕЛИ
1.Повишаване на
обхвата на ромски
деца в
предучилищното/у
чилищното
образование

ДЕЙНОСТИ
1. Прилагане на
Механизма за
съвместна работа с
институциите по
обхващане,
включване и
предотвратяване на
отпадането от
образователната
система на деца и
ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

Образователни
институции
Община Видин
Кметове и кметски
наместници в
населените места
извън гр. Видин
ОД на МВР
ДСП
РДСП

Целогодишно

СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

В рамките на
утвърдените
бюдежти на
институциите

Държавни
общински
средства

ИНДИКАТОРИ
Брой извърешни
обходи
Брой реинтегрирани
деца в ДГ,
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2. Използване
възможностите на
разкритите
социални услуги

ЦРДУ
разположен в кв.
Нов път,
доставчик на
услугата Сдружение
„Свободен
младежки
център“
ЦОП към КСУДС
ЦОП към
Фондация
„Уникалните деца
на Видин“

3. Изпълнение на
дейност 4, 5,7 и 8
На проект „Заедно за
по-добър живот“3.1 Работа с родители
без разлика от
етническия им
произход за
разясняване ползите
от образователната
интеграция и
приемането на
различието училище за родители
на деца от
предучилищна
възраст;
3.2 Допълнително
обучение по
български език за
децата и учениците
(вкл. за децата и
учениците, търсещи

Бенефициент
Община Видин,
партньори
Сдружение
„Развитие на
личността и
човешките
общности“
сУ „св.св.Кирил и
Методий“ Видин
ДГ „Русалка“
Видин с филилиал
„Здравец“ гр.
Видини и филиал
„здравец“ с.
Капитановци

24 месеца,
считано от
подписването на
договор месец
юни 2019г.

Делегирана от
държавата
дейност

Държавен
бюджет

Брой деца и
родители, ползвали
социалните услуги

320 395 лв.

Европейския
социален фонд и
държавен бюджет
по ОП „Развитие
на човешките
ресурси“
2014-2020 г. и по
ОП „Наука и
образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020

Брой деца;
Брой ученици,
преминали ва
кариерно
конултиране;
Брой деца от
подготвителни групи,
включени в
допълнително
обучение по
български език;
Брой сформирани
клубове;
Семинари; кръгли
маси, дискусии
Брой родители
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или получили
международна
закрила), за които
българският език не е
майчин;

3.Национална
програма „Успяваме
заедно“

ДГ „ Русалка“ с
филиали „Здравец“
гр. видин и филиал
„Здравец“ с.
Капитановци

1000 лв.
Държавни
средства по
Национална
програма

Учебна
2019/2020

ДГ „Славейче“ с
филиал „Радост“ гр.
Видин и кв.
„Заводско селище“

1000 лв

4.Национална
програма „Заедно в
грижата за ученика“
4.1 Модул 1
Осигуряване на
условия за системно
проследяване на
личните
постижения на
учениците чрез
създаване на
индивидуално
портфолио ”

Родители и деца при
постъпването им в
първа група в детска
градина

ОУ „Любен
Каравелов“
ОУ „Иван Вазов“

5446 лв.
1112 лв.

Държавни
средства по
Национална
програма

Брой проведени
работни срещи
работни срещи и
посещения на
начални учители в
детска
Градина;
Проведени уроци с
„гостуващи учители“
съвместно от начални
учители и от учители
в прогимназиалния
етап

Учебна
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4.2 Модул 2
Осигуряване на
условия за екипна
работа на
учителите от
СУ „Св.св. Кирил и
началния
Методий“
етап с детски
учители и с учители
по учебни предмети
от прогимназиалния
етап"
5.Национална
програма „ „Заедно
за всяко дете“
ПГТ „Михалаки
Георгиев“
ОУ „Епископ
5.1 Модул 1
Софроний
Врачански“
„Подпомагане
на
ПТГ „Васил
екипите за обхват“
Левски“
СУ „ Св. Св. Кирил
и Методий“
ПГСС „Г.М.
Димитров“

5.2 Модул 2

2019/2020
Обмяна на добри
практики между
педагогическите
специалисти,

464 лв.

Мерки за
обхващането и
задържането на
децата и учениците в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст

2368 лв.

Учебна
2019/2020

Държавни
средства по
Национална
програма
1700 лв.

Добри практики за СУ „ Св. Св. Кирил
взаимодействие
с и Методий“
родителите
на
институциите
от
предучилищното
и
училищното
образование“
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6.Проект
BG05M2ОP0012.011-0001
„Подкрепа за успех“

Образователни
институции

Набиране на
проектни
предложения

Оперативна
програма „Наука
и образование за
интелигентен
растеж“ (ОП
НОИР) 2014-2020
г., съфинансирана
от Европейския
съюз чрез
Европейските
структурни и
инвестиционни
фондове

 ученици в риск от
отпадане;
 ученици, на които
е необходимо
предоставяне на
услуги по кариерно
ориентиране в
прехода от
прогимназиален към
гимназиален етап на
образование;
 ученици в
училищата с пониска концентрация
на ученици в риск от
ранно отпадане;
 педагогически
специалисти и др.
заинтересовани
страни (родители,
представители на
неправителствени
организации,
образователни
медиатори, социални
работници, ромски
авторитети и лидери
и др.).
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3.Реализиране на
полити ки за
преодоляване обосо
бяването по
етническа
принадлежност на
децата и учениците

В рамките на
утвъредните на
институциите
бюджети

1.Подобряване
достъпа до
разнообразни
извънкласни и
извънучилищни
дейности
2.Съвместни форми и
дейности между
родители на ромски
деца и останалите
родители.
3.Надграждане
дейността на
създадените клубове
по интереси.

4. Програми за
занимания през
лятото
1.Провеждане на
4.Изграждане и
допълнителни
прила гане на
ефективен работещ занимания по
различни учебни
модел, допринапердмети за
сящ за развитието
реализиране на
на подкрепяща и
допълнителни
позитивна
езикови занимания
образователна
по групи, посред
среда,
благоприятстваща ством задачи,
дидактически игри,
пълноценната
различни визуални
адаптация на
средства
учениците, произхождащи от
етнически
2. Използване
малцинства и за
възможностите на
постигане на
ЦПЛРКОК
професионална,

В рамките на
утвърдените
бюджети/

Брой участие в
кампании
Брой мероприятия и
участници

Европейско
финансиране /
ЕРС за
заниманията по
интереси

Образователни
институции
РБ
Сдружение „Фонд –
Видински
читалища“

Целогодишно

В рамките на
утвъредните на
институциите
бюджети
Община Видин
Образователни
институции
ЦПЛР-ГУО
ЦПЛРКОК
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социална и
творческа
реализация

5. Приобщаване и
приемане на
родителите-роми
към образователния
процеси засилване
на участието им в
училищния живот

6.Усъвършенстване на
образователните
условия за качествено
образование на
квалификацията на
педагогическите специа
-листи за
взаимодействие в
мултиетническа
образова телна среда,
интеркултур-на
компетентност у дирек
торите, учителите и
други те педагогически
специа-листи.

7. Увеличаване
процента на роми

1.Повишаване на
ангажимента на
родителите,
засилването на
тяхното
сътрудничество с
училището и
създаването на
партньорства между
ДГ, училища и
родители
2.Ангажиране на
училищнете
настоятелства и
обществени съвети

Община Видин
Образователни
институции

1.Използавне на
форми
на педагогическо
взаимодействие и
дейности в детските
градини
и училищата за
изграждане на
положителни нагласи
към
образователната
интеграция на
ромските деца

РУО
Община Видин
Образователни
институци

1.Подсигуряване на
равен достъп до

Община Видин,
РУО, РУ „Ангел

Целогодишно

Не е необходимо

УН
ОС

В рамките на
утвъредните на
институциите
бюджети

2020г.

Брой родители,
участващи различни
дейности на
образователните
институции

Брой
въведени
форми на
взаимодейст
вие

Брой
студенти,записани
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със средно и
висше
образование

качествено средно
образование за
младежите и
девойките от
етническите
малцинства

Кънчев“

във филиала в гр.
Видин на Русенския
университет „Ангел
Кънчев“

Приоритет „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
Обща цел: осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми чрез следните
оперативни цели:
ЦЕЛИ
1.Повишаване на
здравната култура

2.Повишаване на

равнището на знания
и мотивация сред
етническите
малцинства относно
опазването,
и укрепването на
собственото здраве

ДЕЙНОСТИ
1.Разкриване на
допълнителна щатна
бройка и назначаване
на поне още един
здравен 11едиатори в
Община Видин
2.включване на
новоназначения
здравен медиатор в
обучение,
организироно от
НМЗМ
1.Изпълнение на
дейност 2
„Подобряване
достъпа до социални
и здравни услуги“ по
проект Заедно за подобър живот“
1.1.работа със
здравни медиатори
1.2.провеждане на

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Община Видин

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД
Месем март

Национална
мрежа на
здравните
медиатори

Община Видин

24 месеца,
считано от
подписването на
договор през
2019г.

СРЕДСТВА
В рамкита на
утвърдения
бюджет

45 888 лв.

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

Национална
мрежа на
здравните
медиатори

Брой назначени
здравни медиатори

Европейския
социален фонд и
държавен
бюджет по ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020 г. и
по ОП „Наука и
образование за

Брой лица от
ромски произход,
включенив
социални и здравни
услуги
Информационни
материали
Информационни
кампании
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3.Включване на
медиатори между
общността и
здравните работници;

кампании за
подобряване на
здравните и социални
умения и познания.
1.Активно съдействие
от страна на
медиаторите в
усилията на личния
лекар за обхващане
на бременните до
четвърти месец на
бременността чрез
здравния 12едиатори
и повишаване на
сътрудничеството
между институциите
и НПО сектора в тази
област
2. Провеждане на
беседи с подрастващи
и млади хора и
техните родители за
начините за
предпазване от
нежелана и ранна
бременност

интелигентен
растеж“
2014-2020
Лични лекари
Община Видин
НПО в здравния
сектор
Здравни
медиатори

2020г.

Община Видин
медицински
специалисти
НПО в здравния
сектор
Лични лекари
Регионална
здравна
инспекция.

Целогодишно

В рамкита на
утвърдения
бюджет

ОП РЧР

Брой обхванати
бременни.
Брой лица
обхванати с
дейности по
кампании, обучения
и др.

ОП РЧР
Други програми
и проекти
В рамките на
утвърдени
бюджети

Брой обхванати
млади хора и
техните родители
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Приоритет „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“
Обща цел: подобряване на жилищните условия чрез следната оперативна цел:
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1. Подобряване на
техническа
инфраструктура

1.Продължаване на
изпълнението на Решение
№111 на Общински съвет
Видин, взето с Протокол
№4 от 28.04.2017г.,
съгласно чл. 41 ал.2 от
ЗОС

2.Подобряване
състоянието на
ромските
квартали по
отношение на
техническата
инфраструктура

1.Оценка на нуждите от
подобряване състоянието на
техническата инфраструктура
в ромските махали

Община Видин

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

Целогодишно

Община Видин

СРЕДСТВА

В рамките
утвърдения
бюджет

В рамките на
общинския
бюджет

ИЗТОЧНИК

В рамките
утвърдения
бюджет

В рамките на
общинския
бюджет

Целогодишно
2.Рехабилитация и
изграждане на техническа
инфраструктура
3.Оценка на жилищните и
битовите условия на живот
на най-маргинализираните и
уязвими общонсти

3.Изграждане на
социални жилища
на територията на
гр. Видин“

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

1.Подготовка и
кандидатстване на община
Видин по процедура за
Безвъзмездна финансова
помощ и подаване подаване
на проектно предложение по
инвестиционен приоритет

МРРБ
Проектът обхваща
общиинте
Монатна, Лом,
Видин Враца,
Оряхово и
Дунавци
Община Видин

Брой закупени
имоти за
узаконяване

Брой извършени
оценки
Рехабилитирана /
изградена
техническа
инфраструктура

Световна банка

Изготвена анкетна
карта с отбелязани
поручавания

Приоритетна ос
1: „Устойчиво и
интегрирано
градско
развитие“,
Процедура
BG16RFOP001-

Брой жилища
Наличие на приета
Наредба за реда и
условията за
настаняване в
социалните
жилища

От началото
на месец
федруари 2020
Съгласно
изискването на
на Оперативна
програма
„Региони в
растеж“

ИНДИКАТОРИ
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„Социална инфраструктура“
– „Изгарждане на социални
жилища в гр. Видин“

1 928 550 лв.

1.001-039:
„Изпълнение на
Интегрирани
планове за
градско
възстановяване
и развитие” на
Оперативна
програма
„Региони в
растеж” 20142020 г.
съфинансирана
от Европейския
съюз чрез
Европейския
фонд за
регионално
развитие

Приоритет „ЗАЕТОСТ“
Обща цел: подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване дела на заетите сред тях чрез следните
оперативни цели:
ЦЕЛИ
1. Осигуряване на
достъп на ромите до
пазара на труда и до
различни
инструменти и
инициативи за
самостоятелна

ДЕЙНОСТИ
Изпълнение на
Дейност1 по
„Подобряване достъпа
до заетост“ „Заедно за
по-добър живот“:
1.1.Професионално
информиране,
консултиране и

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

Община Видин

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

24 месеца,
считано от
подписването
на договор
през 2019г.

СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ
Брой обучени лица

368 765.06

Европейския
социален фонд
и държавен
бюджет по ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020 г. и

Брой
преквалифицирани
лица

14

заетост“

2.Повишаване на
конкурентостта на
ромите на пазара на
труда, и
квалификационното
ниво на лицата от
малцинствата

психологическа
подкрепа;
1.2.Мотивиране за
активно поведение на
пазара на труда,
включване в заетост и
включване в програми за
стажуване и чиракуване
1.3.Кариерно
консултиране и
професионално
ориентиране на
учениците от
етническите малцинства
и търсещи или получили
международна закрила
методът „Баланс на
компетентностите“
1. Обучаване на младежи
в професионални умения
чрез стажуване
2. Използване
вазможностите на
младежки медиатор в
община Видин и ромския
медиатор в
ДБТ

Община Видин,
ДБТ Видин
Работодатели

по ОП „Наука и
образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020

187 лица

В рамките на
утвърдения
държавен
бюджет чрез
Националните
програми за
заетост

Брой обучени
младежи.
Качество и
устойчивост на
образователния
резултат от
стажуването

Приоритет „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“
Обща цел: гарантиране правата на гражданите с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност чрез следните оперативни цели:
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ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1. Превенция в
училищните
общности за
създаване на среда,
която влияе за
намаляване на
противообществените
прояви на
малолетните и
непълнолетните и
намаляване на
противообществените
прояви

1.Засилване на дейността
на Общинската
МКБППНМ
2.Използване
възможностите на
назначените обществени
възпитатали;
3.Провеждане на
общински интерактивни
игри „Повярвай в себе си.
Ти можеш“;
4. Включване на ученици
в чествания на
национални и официални
празници, събития от
спортния, културния
календар
5.Програма на
МКБППМН
1.Участия в
квалификационни
курсове, работни срещи,
семинари и др;
2.Използавне
възможностите на Бюрото
за правна помощ-Видин

2.Подобряване на
ефективността на
работа на
институциите и НПО
при работа в
мултиетническа среда
при спазване на
стандартите по
правата на човека

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

Община – Видин
МКБППМН, РУПИДПС, РУО,
отдел „Закрила на
детето“ към ДСП,
Общински съвет
по наркотичните
вещества Районна
служба
„Изпълнение на
наказанията“ ,
РЦППО, Районна
прокуратура, НПО

Целогодишно

ОД на МВРВИДИН
Община Видин

СРЕДСТВА
Съгласно
утвърдените
бюджетни
средства в
общинския
бюджет и
средстава,
оситурени чрез
ЦКБППМН

ИЗТОЧНИК

ИНДИКАТОРИ

Бюджети на
съответните
институции

Брой възпитателни
дела
Брой проведени
меропиятия;
Брой участници

Не са
необходими

Брой обучения;
Брой обучени
служители

Брой лица,
получили правна
помощ
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6.Приоритет „КУЛТУРА И МЕДИИ“
Обща цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на
ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии чрез следните оперативни
цели:

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

Съхраняв 1. Изпълнение на
дейност 3 „Развитие на
ане и
популяризиране местните общности и
преодоляване на
на
негативните
традиционната
стереотипи“, по проект
култура на
„Задено за поромите
добърживот“:
1.1 провеждане на
информационни
кампании и фестивал на
общностите;

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

ВРЕМЕВИ
ПЕРИОД

СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК

51 272 лв.

Европейския
социален фонд
и държавен
бюджет по ОП
„Развитие на
човешките
ресурси“
2014-2020 г. и
по ОП „Наука
и образование
за
интелигентен
растеж“
2014-2020

2020.

2. Повишаване на
възможностите за
съхраняване на
ромските традиции и
култура, неформално
образование и достъп
до култура чрез
културните институти.

1.Популяризиране на
ромската култура чрез
мероприятия в общинския
и читалищен културен
календар.
2.Отбелязване на
традиционни за ромите
празници, етнофестивал
3.Честване на
международния ден на
ромите – 8 април

Община Видин

Община Видин
Културни
институции
НПО
Читалища
Образователни
институции

24 месеца,
считано от
подписването
на договора
през 2019г.

2020 г.

ИНДИКАТОРИ
Изготвена
стратегия за
преодоляване на
негативните
стереотипи
Брой проведени
кампании за
популяризиране на
културната
идентичност на
уязвими етнически
общности
Брой събития;
Брой участинци

Съгласно
утвърдените
бюджетни
средства

Община Видин
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Планът за действие за 2020 година съдържа 48 дейности по приоритетите:
Образование – 21 дейности;
Здравеопазване – 6 дейности;
Жилищни условия – 5 дейности;
Заетост – 5 дейности;
Върховенство на закона и недискриминация – 7 дейности;
Култура и медии – 4 дейности;
В Плана са включени дейностите, разработени от институциите, имащи отношение към изготвянето на Плана за действие на Община Видин.

Планът за действие на Община Видин за 2020 г. за интеграция на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019г. е изготвен в съответствие със
Стратегията на област Видин за ингерация на ромите 2012-2020 г. и е съгласуван с членовете на Общинското звено за мониторинг и
оценка.
Планът за действие на Община Видин за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019г. е приет с Решение №35., взето с протокол №3 от
09.03.2020 г. на Общински съвет Видин.
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Използвани съкращения (абревиатури)
АСП
ГРАО
ДБТ
ДГ
ДКЦ
Д СП
ЕС
ЕСФ
КСУДС
МБАЛ
МВР
МЗ
МКБППМН
МОН
МРРБ
МТСП
НССЕИВ
НПО
ОДМВР
ОС
ОПЛ
ОПРЧР
ОПРР
СМР
ОУ
РБ
РУО
РЗИ
РПУ
РУ
СУ
УН

Агенция за социално подпомагане
Гражданска регистрация и административно обслужване
Дирекция Бюро по труда
Детска градина
Диагностично-консултативен център
Дирекция „Социално подпомагане”
Европейски съюз
Европейски социален фонд
Комплекс за социални услуги за деца и семейства
Многопрофилна болница за амбулаторно лечение
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Министерство на образованието и науката
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на труда и социалната политика
Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Неправителствена организация
Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи
Обществени съвети
Общо-практикуващ лекар
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма ”Регионално развитие”
Строително – монтажни работи
Основно училище
Регионлана библиотека
Регионално управление на образованието
Регионална здравна инспекция
Районно полицейско управление
Русенски университет
Средно училище
Училищно настоятелство
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ЦПЛР-ГУО

Център за подкрепа за личностно развитие - градско ученическо общижитие

ЦПЛР-КОК

Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране
Център за работа с деца на улицата

ЦРДУ
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