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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Настоящият план за действие на община Мъглиж в изпълнение на областната 

стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация / 2021 

– 2023 /, наричан по-нататък План за действие, е неразделна част от Стратегията на 
Област Стара Загора за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 

2030 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите / 2021 – 2030 /. Планът за действие задава основни 

принципи на цялостна общинска политика за равноправно интегриране на ромите и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 

в община Мъглиж. Той е резултат от съвместните усилия и партньорството между 

Общинска администрация, общинските институции, институциите в областта на 

социалните услуги, неправителствените организации и ромската общност.  

Планът за действие цели очертаване на целите и задачите за приобщаване на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация при населението на община 
Мъглиж. В практическата реализация на Плана за действие ще бъде прилаган 

интеграционният принцип на база равнопоставеност и равна отговорност, т. е. оказване 

на помощ не само на ромската етническа група и другите групи в неравностойно 

социално положение, но и на всички български граждани като цяло, които имат 
потребност от определена помощ и съдействие при решаването на проблеми. В община 
Мъглиж този процес на интегриране, равнопоставеност, приобщаване и участие на 

ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, близко до това на 
ромите ситуация е непрекъснат. Пандемията от COVID – 19 засили уязвимостта на 

изолирани и маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по – 

ефективен и всеобхватен политически отговор на национално, европейско ниво и най – 

вече на местно ниво. При разработването на плана е взета предвид следната 

нормативна база:  

• Конституцията на Република България (С.,1991.)  

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права; 

 (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на 

правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, 

произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и 

обществено положение или имуществено състояние.  

• Закон за защита от дискриминация (Обн. ДВ.бр.86 от 30.09.2003 г., в сила от 
01.01.2004 г.)  

Чл.1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и 

съдейства за нейното предотвратяване;  

Чл.2. Целта на закона е да осигури на всяко лице право на:  

1. равенство пред закона;  

2. равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот;  
3. ефективна защита срещу дискриминация.  

• Преброяване на населението от 2011 г. НСИ.  
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• Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012 – 

2020 г.). 
• План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020 — 2025 г.  
•    Европейски стълб на социалните права.  

• Проект на Национална стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030 г./. 
 

Настоящият план на община Мъглиж за действие ще бъде приобщен към 

Стратегията на област Стара Загора за равенство, приобщаване и участие на ромите за 
периода 2021-2023 г. Дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване 

на усилията на местната власт, НПО и местната общонст към решаване на 

нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Планът за 
действие е съобразен с проекта на Националната стратегия на Република България за 
равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 и Националния 

план за действие за периода 2021-2023 г. 
Планът за действие на община Мъглиж е разработен като отворен документ, който 

ще се актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи. Той 

има за цел да анализира и идентифицира предпоставките и да планира дейностите в 

изпълнение на интеграционната политика, насочена към българските граждани от 
ромски произход. В настоящия документ терминът „роми“ се използва като общ 

термин. Той включва групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не 
едни и същи културни и социални характеристики. Самоопределянето им също може 

да бъде различно. В унисон с Националната стратегия, Планът прилага общ и 

целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски 

произход и не изключва оказването на подкрепа и за лица в неравностойно положение 
от други етнически групи.  

 

Основните цели на плана за действие са:  

1. Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, 

нуждаещи се от социална подкрепа;  

2. Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи;  

3. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и 

оползотворява ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, 

приобщаване, включване на малцинствени общности във всички сфери на 
обществения живот;  

4. Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите 
на етническите малцинства в обществените, икономическите и социални 

процеси на територията на общината;  

5. Равнопоставеност на всички български граждани независимо от пол, раса, 

религия, верска и етническа принадлежност;  

6. Провеждане на общинска образователн, социална и здравна политика, 

ориентирана към етническите малцинства.  

7. Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение. 

 

Основните приоритети на Плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-

икономическо положение са: 

• Образование; 

• Здравеопазване; 
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• Жилищни условия; 

• Заетост и социално включване; 

• Върховенство на закона и недискриминация;  

• Култура и медии. 

 

Изпълнението на Плана е насочено към:  

• Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите 

на етническите малцинства в обществените процеси на територията на община 
Мъглиж;  

• Подобряване качеството на живот, повишаване на жизнения стандарт на жителите 
на Община Мъглиж;  

• Превръщане на Община Мъглиж в привлекателно място за живот, личностно и 

обществено развитие;  

• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи 

се от социална подкрепа;  

• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си.  

Реализирането на общинската  политика за интегриране на маргинализираните 

групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с 
държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на 
жителите на общината, с цел  подобряване благосъстоянието на тези  групи и 

евентуално намаляването им в бъдеще. 

 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

 

 

 

1. Актуално състояние на ромската общност в община Мъглиж.  

 

Община Мъглиж се намира в Южна България, в източната част на Подбалканската, 

Казанлъшка котловина. Територията на община Мъглиж е 389 кв.км. и представлява 

7.55% от територията на област Стара Загора. Тя е една от 11-те общини в област 

Стара Загора. По брой население се нарежда на 7-мо място с гъстотата на населението  

26.2 души/км2 ,  която е значително по-ниска от средната за област Стара Загора (64.7 

души/км2). Една част от територията на общината се простира в Казанлъшкото поле, а 

друга част в Стара планина и Средна гора. Надморското равнище варира от 265 метра 

до 1485 метра. Основната част от землището на общината е разположено в планински 

район.  

Общината има 15 населени места с административен център град Мъглиж и общо 

население  12 114 жители. По население община Мъглиж попада в категорията на 
малки общини в България (от 10 000 до 30 000 жители). Съотношението между 

градското и селско население в общината е приблизително 1 към 4, като селското 

население е около 4 пъти повече от градското. Селищната мрежа е изградена 

равномерно в цялата територия на община Мъглиж. За това е повлияло преди всичко 

преминаващите през нея основни за страната пътни артерии. В общинския център гр. 

Мъглиж и селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 84% от цялото 

население на общината. С относително стабилно демографско развитие се 

характеризират селата Ветрен, Дъбово и Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево преобладава 
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възрастното население. Селата Селце, Сливито, Яворовец, Радунци, Борущица и 

Държавен, които са разположени в Стара планина са с население под 50 души. 

Източник: ГРАО – Община Мъглиж 

Раждания-общ брой живородени деца в общината 

 

година Общо момчета момичета 

2016 112 63 49 

2017 144 74 70 

2018 124 68 56 

2019 121 59 62 

2020 132 61 71 

 

Справка на родени и починали лица за периода 2016 – 2020 г. в община Мъглиж. 

 

година родени починали 

2016 112 191 

2017 144 180 

2018 124 172 

2019 121 197 

2020 132 177 

 

 

Естественото движение на населението е един от основните компоненти, оказващи 

влияние върху динамиката на неговото развитие и възрастовата му структура. Ниският 
ръст на раждаемостта и покачването на смъртността са причина за неблагоприятните 
изменения на показателя „естествен прираст”, който е с отрицателни стойности. 

 

Община Мъглиж е община с голямо етническо разнообразие, сложен конгломерат 

от етноси /роми, лингури, каракачани, хора с турско самосъзнание и религия/. Голяма 

част от населението на община Мъглиж е от ромски произход. По данни от последното 

преброяване през 2011 г. населението на община Мъглиж възлиза на 12 114 души. От 

тях 4 027 се самоопределят като роми. 

   

Населено 

място 

Постоянен 

адрес (общо) 

Настоящ 

адрес (общо) 

Постоянен и 

настоящ 

адрес (общо) 

Българи 

(брой) 

Роми (брой) 

гр. Мъглиж 3349 3335 2982 1908         1074 

с. Ягода 3092 2859 2453 2355 98 

с. Ветрен 1236 1211 1048 671 377 

с. Дъбово 1130 1222 1031 516 516 

с. Тулово 1279 1404 1161 557 604 

с. Юлиево 844 807 701 126 575 

с. Зимница 920 969 869 122 748 

с. Шаново 219 375 175 140 35 

с. Борущица 20 58 13 13 0 

с. Бънзарето 0 1 0 0 0 
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Компактно ромско население е съсредоточено в гр. Мъглиж, с. Ветрен, с. Зимница, 
с. Тулово и с. Дъбово. В селата Ягода, Юлиево и Шаново живеят роми, но те не са 

сегрегирани в отделни квартали и се самоопределят като турци. По неофициални 

данни от експертна оценка на местната власт процентното съотношение българи – 

роми в отделните населени места на общината е както следва: 

 

 

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят 

като българи, турци и др. Поради тази причина не е възможно да се посочи официално 

точният брой на ромското население на община Мъглиж. 

Голяма част от представителите на ромския етнос са с нисък образователен ценз 
или с липсващ такъв, което създава сериозни затруднения в адаптацията им към 

провежданата от общинска администрация интеграционна политика.Възрастовата 

структура на ромите съгласно последното преброяване сочи нисък процент на 

продължителност на живота. Най-многобройни са преброените роми в диапазона 0-29 

г. В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито деца рискуват да 

повторят модела на социална изолация на своите родители. За да се разбие затворения 

цикъл, е необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността, която да 
подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и развитие на 
своите деца: 

• Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, 

отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование;  

• Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица, чрез допълнителна 
професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на 
други възможности за заетост; 

• Изграждане на родителски капацитет и увереност;  

• Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език;  

• Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в 

образователната система;  

с. Селце 7 23 6 6 0 

с. Държавен 1 0 0 0 0 

с. Радунци 12 45 9 9 0 

с. Сливито 

 

3 98 3 3 0 

Всичко за 

общината 

12114 12423 10453 6426 4027 

Населено място Българи (%) Роми (%) 

Село Ягода 96 4 

Село Шаново 80 20 

Град Мъглиж 64 36 

Село Ветрен 64 36 

Село Дъбово 50 50 

Село Тулово 48 52 

Село Юлиево 18 82 

Село Зимница 14 86 
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• Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентно 

способност на пазара на труда;  

• Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно 

положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на 
децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето;  

• Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите 

за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване 

на бедността и социалната изолация. 

 

2. Образование 
 

Община Мъглиж има добре развита образователна структура. Към момента на 

изготвяне на Плана в община Мъглиж съществуват следните образователни 

институции: 

- 6 общински училища – 1 начално, 5 основни, 1 професионална гимназия: 

ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж, ОУ „Христо Смирненски” с. Тулово, ОУ „Христо 

Ботев” с. Ягода, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дъбово, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” с. Ветрен, НУ „Св. Паисий Хилендарски”. с. Зимница, ПГСС „Гео Милев”, 

гр. Мъглиж. 

- 4 общински детски градини, от които 1 с филиал: 

ДГ „Камбанка”  гр. Мъглиж, ДГ „Детелина” с. Дъбово, ДГ „1-ви юни” с. Ягода – 

филиал с. Юлиево,  ДГ „Здравец” с. Ветрен. Сектор образование е основен гарант за 

бъдещото социално и професионално реализиране на всяко дете.  

 

Училища и детски заведения в община Мъглиж 

 

Населено 

място 
Училище 

Брой 

деца 
Детско заведение 

Брой 

деца 

град Мъглиж 

 

� ОУ „Христо Ботев” 

� ПГСС „Гео Милев” 

� ЦСОП  

242 

275 

27 

ДГ „Камбанка” 150 

село  Ягода 

 
� ОУ „Христо Ботев” 97 ДГ „1-ви юни” 74 

село Дъбово 

 

� ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 106 ДГ „Детелина” 66 

село Ветрен 

 

� ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 158 ДГ „Здравец” 48 

село Тулово � ОУ «Христо Смирненски» 87   

село Зимница 
� НУ « Св. Паисий 

Хилендарски» 102   

 

В Община Мъглиж са обособени две средищни училища и една средищна 

детска градина:  

• ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен; 

• ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода; 
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• ДГ „Камбанк“ гр. Мъглиж 

 

           Транспортът на децата и учениците от населените места до средищните 

училища, детска градина и обратно е осигурен с училищни автобуси. За ОУ “Христо 

Ботев” село Ягода автобусът е 32 - местен и обхваща децата от селата Шаново и 

Юлиево. В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен транспортът е организиран с 36 - 

местен автобус и обхваща децата от село Зимница. С него се извозват и децата от с. 

Тулово до ДГ „Камбанка“ гр. Мъглиж. В средищните училища се провежда целодневна 

форма на обучение и е осигурено столово хранене.  

Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното 

интегриране на ромите в българското общество. Тя е неделима част и необходим 

елемент от процеса на модернизация на българското образование. Без образователна 

интеграция на ромската общност, българската образователна система би останала 

чужда на един голям процент български граждани и не би могла да отговори, както на 
европейските изисквания за включващо образование, така и на изискванията на пазара 

на труда за добре квалифицирана работна сила. 

Приоритетните направления за действия са:  

• Обхващане на всички ромски деца на законоустановената възраст в 

подготвителна група;  

• Привличане на родителите в училищния живот, чрез създаване на обществени 

съвети, училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – 

екскурзии, концерти, спортни мероприятия и т.н.; 

• Насърчаване на ромските деца за продължаване на образованието и след 

навършване на училищната възраст;  

• Създаване на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно 

развитие, чрез информационни срещи в училищата;  

• Общностни кампании и работа в общността за формиране на подкрепяща среда 

и превръщане на образованието в устойчива ценност. 

 

Брой деца и ученици  по възрастови групи към 31.12.2020 г. (в регистрите на 

служба ГРАО) 

2. Общ брой деца 2916 

2.1. Деца от 0 до 7 г. включително 1026 

2.2. Деца и ученици от 8 до 14 г. включително 1080 

2.3. Деца и ученици от 15 до 19 г. включително 810 

 

Данни за деца и ученици, посещаващи детски градини и училища през 
учебната 2020/2021 г. 

 

1. Деца в детски градини /без подлежащи на задължително 

предучилищно образование/ 

149 

2. Деца, подлежащи на задължително предучилищно 

образование  /ПГ в детска градина и училище/ 

237 

3. Ученици в общински училища / 1- 4 клас/ 378 

4. Ученици в общински училища / 5- 7 клас/ 368 

5. Деца в общински  училища /8-12 клас/ 275 

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

СИСТЕМАТА НА ПУО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:  
1407 
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Брой на записаните в 1 клас деца за учебната 2020/2021 г. – 91 деца 

 

Постепенно се увеличава броят на ромски деца, като процент от децата в 

предучилищна и училищна възраст, което налага общинска политика за равномерното 

им разпределение за недопускане на сегрегация и вторична сегрегация. С Решение № 

129 от 08.07.2020 г. Общински съвет Мъглиж прие Общинска програма за реализиране 

на процеса на десегрегация в образователните институции на територията на община 

Мъглиж 2020 – 2024 г.  
Факт е, че почти 100% от децата в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, които отпадат от образователната система са от ромски семейства. Като 

основни причини за лишаване от достъп до образование са маргинализация, 

необразованост, изолация, неосъзнаване или подценяване на образованието като 

възможност за излизане от кръга бедност – изолация – маргинализация, робуване на 

някои патриархални ценности. 

Практическата реализация на образователната интеграция в детските градини и 

училищата в община Мъглиж се осъществява в следните направления: 

� осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и 

ученици; 

� утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от 

процеса на образователната система; 

� създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците 
от етническите малцинства; 

� съхраняване и развиване на тяхната културна идентичност чрез изучаване на 

майчин език, история и култура; 

� поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството 

между всички деца и ученици, независимо от етническата им 

принадлежност. 

 

Създадени са условия за осъществяване на приобщаващо образование, което се 

изразява в прилагането на диференциран и индивидуализиран подход към децата и 

учениците, включително от уязвими групи, в това число роми, чрез компенсиране на 

затрудненията при усвояването на учебното съдържание, липсата на мотивация и 

трудностите при завършване на клас, етап или степен на образование. Прилагат се 

мерки и за развитие потенциала на онези от тях, за които майчиният език е различен от 
българския и които не владеят добре български език. Участието на детските заведения 

и училища в оперативни програми кореспондира с реалните нужди на децата и 

учениците, които образователната програма не може да покрие напълно. Затова и една 

от мерките е провеждане на извънкласни дейности за превенция на отпадане от 
образователния процес. Заедно с работата по Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст приоритетно се осъществява и 

работа с родители от уязвими групи, в това число роми. Ситуацията с 

разпространението на COVID-19 изправи българската образователна система пред 

сериозно предизвикателство – да се модернизира по такъв начин, че да не задълбочи 

дистанцията в образованието, вкл. повишаване нивото на цифровите умения и 
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въвеждането на цифровите технологии като ключов елемент на модерното училище. 

Във връзка това в образователната система е въведено обучение в електронна среда 
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ). Училищата успешно реализират проекти, в които се включват много деца от 

ромски етнос. Изградена е приемственост, осигурен е равен достъп до образование, 

култура, спорт, социални услуги и др. Отговорността на Общината е изразена не само 

по отношение на съвместната работа на институциите по превенция и обхват на деца и 

ученици, но и по предоставяне на програми за превенция на риска от отпадане от 

училище, повишаване на родителския капацитет и др.  

 

3. Здравеопазване  

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

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

активна промоция на здравето и превенция на хроничните незаразни болести и 

социално значими болести, и активното подпомагане на уязвими групи да получат 

ефектен достъп до здравни грижи и здравно обслужване. Повишаването на здравната 

култура и информираността на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е 

важна стъпка за осъзнаване на необходимостта от ползване на здравни грижи и услуги. 

По данни от Проекта на Национална стратегия на Република България за равенство, 

приобщаване и участие на ромите / 2021 – 2030г. /, рисковите фактори създават 
условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, 

принадлежащи към големите малцинствени общности в България, наблюдаваме 

посилно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, 

влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна 
среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои 

болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за 

усложнения или други заболявания). Община Мъглиж не прави изключение от тази 

картина. Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и махалите им, 

представителите на големите малцинствени общности по-често боледуват от хепатит, 

стомашно-чревни заболявания, различни болести, причинявани от паразити. Най-често 

тези проблеми се срещат при ромите. Изключително сериозен проблем в ромските 
махали в България представляват инфекциозните заболявания. Пренаселеността на 

кварталите и жилищата силно затруднява изолацията на вирусоносителите и 

заболяванията често приемат епидемичен характер. Друг сериозен проблем 

представлява здравната неосигуреност сред ромското население. Уместни са мерките 

за провеждане на беседи, информационни кампании за хранене и отглеждане на деца, 

за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за семейно планиране и 

кампании за ползите от имунизациите и мотивирането им за редовното прилагане.  

Здравеопазването на територията на община Мъглиж е организирано предимно в 

заведения за извънболнична медицинка помощ. 

Здравното обслужване на населението се осигурява чрез: 
• обслужване от общопрактикуващи лекари и стоматолози; 

• оказване на специализирана медицинска помощ; 

• оказване на спешна медицинска помощ; 

• училищно и детско здравеопазване.  

Единадесет медицински лица се грижат за училищно и детско здравеопазване. Те 

обслужват училищните кабинети и кабинетите в детските заведения.  



План за действие на Община Мъглиж в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на 

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

в сходна на ромите ситуация  

2021 – 2023 

 

12 

 

Местното население, а в това число и ромското, има сравнително добра здравна 

култура. Преобладаваща част от бременните жени от ромски произход ходят редовно 

на женска консултация, след това водят децата си на детска консултация и респективно 

ги имунизират редовно. Има и малка група ромско население, което няма добра 

здравна култура, а това е и една от причините за честото боледуване на децата им. Но 

на фона на общата картина процентът на това население е минимален. Ромите с липса 

на постоянна работа в община Мъглиж остават постоянна величина. В Община 

Мъглиж работят 3 – ма здравни медиатори, които са свързващо звено между уязвимите 

групи от населението и системата на здравеопазването. Те успешно осъществява 

връзката между институциите и ромската общност, като осъществяват дейности 

свързани с ранната регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността 
и своевременна хоспитализация на родилките; активно съдействат в усилията на 

личния лекар за обхващане на бременните в първият 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; активно съдействат за регистриране и консултиране на бременни в първият 
триместър от бременността и оказване на превантивни грижи за майчино и детско 

здравеопазване. 

� Брой обхванати бременни в първия триместър от бременността за 

консултация с лекар специалист – 67 

� Брой регистрирани при личен лекар новородени деца – 68 

� Брой обхванати с имунизации новородени – 67 

През 2020 г. в мобилен кабинет се извърши изследване с флуорограф за 

туберкулоза на 115 души от ромски произход, на 20 от тях бе поставено манту. В 

мобилен гинекологичен кабинет бяха извършени прегледи на 82 жени от ромски 

произход на възраст от 18 до 55 години.  

Ромите в общината са на първо място по ранна раждаемост и по детска смъртност. 

Сериозен е казусът „Деца раждат деца” – ранното раждане на възраст под 18 години.  

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – През 2019 год. броят на 

ражданията под 18 - годишна възраст е бил 16, а през 2020 год. е 12 броя. 

Поради ниския социален статус на ромите в общината и липсата на постоянна 

работа, голяма част от тях са здравно неосигурени, което води до невъзможност за 

създаване на база данни за здравно осигурените лица в общината.  

Ниското равнище на здравна култура е причината за ранна и висока раждаемост, 

криминални аборти и заболявания сред ромската етническа общност. За периода 2021 

– 2023 г. Община Мъглиж ще работи в посока изграждане на по-висока здравна 

култура сред ромското население, включваща:  

• Повишаване на здравната култура на ромите от най-ранна детска възраст; 

• Работа на здравните медиатори с ромското население; 

• Превенцията на тийнейджърското забременяване; 

• Провеждане на задължителни имунизации.  

 

Основен приоритет на община Мъглиж и местните здравни заведения остава 

повишаването на цялостната здравна култура на гражданите, в това число и 

гражданите от ромски произход. 

 

4. Жилищни условия 

  
Жилищният фонд на Община Мъглиж е изключително ограничен – състои се от 1 

апартамент. В общинския апартамент е настанено 1 семейство. Наличният жилищен 
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фонд е стар и амортизиран. Апартаментът е раположен в жилищен блок, строен преди 

повече от 40 години. Общината не разполага със социални жилища за настаняване на 
нуждаещи се граждани.   

Голяма част от населението на община Мъглиж е от ромски произход. Компактно 

ромско население е съсредоточено в гр. Мъглиж, с. Ветрен, с. Зимница, с. Тулово и с. 

Дъбово. В тези населени места живеят около 80 % от ромите в общината. 

Преобладаващата част от сградите в ромските квартали са незаконно построени, без 
необходимите строителни книжа, върху имоти, които са собственост на Община 
Мъглиж и на частни лица, без да са спазени изискванията на действащите разпоредби. 

Незаконни ромски постройки са изградени и извън границите на населените места - 

върху земеделски земи. 

В селата Ягода, Юлиево и Шаново живеят роми, но те не са сегрегирани в отделни 

квартали и се самоопределят като турци. Работят в Гърция, Италия, Испания и други 

държави, връщат се и закупуват или построяват нови къщи, които са в самите населени 

места. Същите имат по-висок стандарт на живот.  

В планинските села – Борущица, Радунци, Сливито и Селце, не живеят роми. 

Политиката на Общината е ориентирана към подобряване на положението на 

ромското население и повишаване на жизнения стандарт в ромските райони, опазване 
на околната среда, изграждане на техническа инфраструктура, гарантираща 

подобряване качеството на живот в ромските квартали и създаване на предпоставки за 
тяхното съживяване. За ограничаване на незаконното строителство, се провеждат 

търгове за учредяване право на строеж за изграждане на жилишни сгради върху 

общински терени. През 2020 г. на територията на общината са продадени два празни 

урегулирани поземлени имота, находящи се в землището на град Мъглиж и с. Юлиево, 

и един застроен урегулиран имот на територията на с. Ветрен. 

През 2020 г. в населените места се извършиха ремонти, вследствие на което се 

подобри инфраструктурата, респективно качеството на живот на населението, 

включително и на това с ромски произход. 

Добрата техническа инфраструктура съдейства за подобряване качеството на живот 
в ромските райони. Община Мъглиж  работи в посока: 

• Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население, 

целящи осигуряването на съвременна жилищна среда. 

• Продължаване на процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални 

регистри, които да обхванат зони с компактно ромско население и установените нови 

зони за жилищно строителство.  

• Изготвяне на Общ устройствен план на община Мъглиж.  

• Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, 

канализация, улична мрежа и благоустрояване и др. 

• Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на 

евакуация на ромски семейства от домовете, които обитават незаконно или при 

опасност за тяхната сигурност и здраве. 

• Изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите 

на социалните услуги, образованието, културата и др. 

 

 

5. Заетост и социално включване 

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

на групите в неравностойно положение е един от основните приоритети на активната 

политика по заетостта. Чрез полагането на комплекс от мерки за подпомагане на бързи 
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и качествени преходи от неактивност и безработица към заетост или образование със 
заетост се цели успешната интеграция на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация, както на пазара на труда, така и в социално – икономически живот на 
страната. Превантивният ефект срещу социалното изключване и маргинализацията 
заемат особено важно място в политиката по заетостта. Икономически неактивни лица, 

включително ромите са потенциална работната сила на пазара на труда. Тяхното 

интегриране и активно включване в заетост ще продължи с прилагането на подходящи 

целенасочени действия. 

Основната заетост на ромите в община Мъглиж е сезонната работа в селското и 

горско стопанство, бране на билки, гъби, събиране на отпадъци от черни и цветни 

метали, общи работници в частното строителство, гурбетчийство в страните Германия, 

Словения, Гърция, Испания и Италия. 

 

Анализите на безработицата показват: 

• Трайно безработни са лица с основно и по-ниско образование, без 
квалификация; 

• Липсват изградени трайни навици за полагане на труд; 

• Трудна реализация на пазара на труда на ромите, поради неграмотността и 

липсата на квалификация; 

• Необходимост от обучение за ограмотяване и повишаване на професионалната 
квалификация на ромите. 

              

Профил на безработните роми: 

• Най-силно засегнати са хората с най-ниско и без образование.  

• Рискова група от трайно безработни  хората с регистрация над 1 година.  

• Рискова група от млади хора между 30 и 44 години.  

• Рискова група са хората на възраст над 55 годишна възраст.  

• Рискова група са лицата с намалена работоспособност.  

  

Съществува мнение, че броят на безработните жители в общината е много по-

голям, тъй като голяма част не са регистрирани като такива, поради следните причини: 

• неграмотност и незнание; 

• липса на документи за самоличност; 

• нежелание да бъдат регистрирани; 

• безотговорно прекратяване на регистрация в ДБТ и др. 

 

Информация, предоставена от ДБТ гр. Казанлък към края на 2020 г. за общия 

брой на безработните лица като цяло, регистрирани в Бюрото по труда, периодът 

от време, в който имат регистрация като трайно безработни:  

 

Към 31.12.2020 г. регистрираните безработни лица в Община Мъглиж са 211 при 

икономическо активно население 2841 човека. 

Равнище на безработица към 31.12.2020 г. – 7, 43 %. 

Във възрастовата структура към 31.12.2020 г. най-голям е относителният дял на 
безработните лица над 55 г. – 21,4%, следвани от групите от 45 г. до 49 г. – 15,1% и от 
50 г. до 54 г.  – 13,9%. Към края на м. декември се е увеличил делът на безработните в 

групите от 20 г. до 24 г., от 25 г. до 29 г., от 40 г. до 44 г. и от 45 г. до 49 г. Най-голямо 

е увеличението в групите на безработните лица от 20 г. до 24 г. и от 25 г. до 29 г.  - 0,2 

пункта в сравнение с предходния месец ноември 2020 г. 



План за действие на Община Мъглиж в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на 

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

в сходна на ромите ситуация  

2021 – 2023 

 

15 

 

Към 31.12.2020 г. младежите до 29 години представляват 10,6% от общия брой 

регистрирани безработни лица. Относителният дял на младите хора продължава да 

бъде висок, наблюдава се тенденция към намаление – 3,8 пункта спрямо същия период 

на миналата година. Те продължават да бъдат една от рисковите групи на пазара на 

труда.  

Община Мъглиж участва в реализиране на национални, регионални и общински 

програми за заетост в различни сфери на обществения живот. С това се  дава шанс на 

хора с ниско образователно ниво или други уязвими групи да се реализират на пазара 
на труда и да намерят макар и временна трудова реализация. 

 

6. Върховенство на закона и недискриминация. 
  

Независимо от наличието на тази правна рамка, дискриминационните прояви и 

антиромските нагласи продължават да създават бариери пред ромската общност 
въпреки доказателствата за намаляване на усещането за дискриминация сред ромите. 

Продължава крайната бедност, безработицата, ниското ниво на образование в 

сегрегирани училища и класове, неадекватните жилищни условия, лошото 

здравеопазване и благосъстояние сред част от ромското население, които поставят в 

неравноправно положение представителите на тези общности. Социалната изолация 

засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация социално 

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

дълбоко вкоренени негативни обществени нагласи и предразсъдъци. 

Периодично през годината в Община Мъглиж се провеждат срещи: 

� Между полицейски служители от Участък „Полиция“- Мъглиж, Кмета на 

общината, Кметовете и Кметските наместници и представители на други 

институции и заинтересовани страни и набелязване на превантивни мерки за 

намаляване престъпността на територията на общината. 

� По проблемите за опазване на селскостопанската продукция срещите се 

организират съвместно с полицаи и населението на Общината, с 
Председателите на земеделски кооперации, Кметове и Кметски наместници на 

населените места.  

� Полицейските служители по няколко пъти, по утвърден график посещават 

училищата в общината, изнасят беседи пред учениците, свързани с превенция 

срещу употребата на наркотични вещества, трафик на деца, агресията и 

насилието сред учениците, безопасността на движението и други теми насочени 

към правилното формиране, и изграждане на ценностната система у младите. В 

тясна връзка работят ПУ „Мъглиж”, МКБППМН, инспектор ДПС, отдел 

„Закрила на детето” към Дирекция „СП” и Община Мъглиж. 

През изтеклата година „Координационен екип за взаимодействие при случаи на 

деца жертва на насилие”, в който са включени представители на ДПС, отдел „Закрила 
детето” при Дирекция социално подпомагане и представител на общината,  работиха 

по различни случаи на деца, жертва на насилие. 

Дейността на МКБППМН е регламентирана  в чл.10 от ЗБППМН. Местната 

комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на 
Общината, разработва програми за ограничаване действието на  криминогенните 
фактори,  работи съвместно с органите имащи отношение към закрилата и защитата на 
малолетни и непълнолетни.  

  Цялостната дейност на комисията през 2020 година беше  насочена към 

изпълнение на Приоритетните области на дейност на Централната и местните комисии, 

приети с Решение от 11.03.2014 г. на ЦКБППМН. 
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     Най-отговорната и пряка работа с родителите обаче се пада на петимата  
обществени възпитатели, които всяка седмица са в домовете на децата под надзор. При 

повечето семейства  е постигнато отговорно и партньорско участие на родителите и 

близките на детето в процеса на работата с децата с асоциално поведение. 

Приета е Общинска програма за превенция на насилието между  учениците,  

съгласно препоръките на Писмо № 96/ 21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите 

на местните комисии. Програмата се актуализира и допълва с нови дейности и 

мероприятия съобразно спецификата на противообществените прояви. Основни цели 

на програмата са създаване на атмосфера на ненасилие и нетърпимост към проявите на 

агресия и намаляване броя на децата в риск от насилие или жертва на насилие. 

Продължава изпълнението на задачите по Националната стратегия за борба с 

наркотиците /2009-2013 /, които са  заложени в  Насоките  за работа с рискови групи.    

Целта ни е ограничаване броя на употребяващите психоактивни вещества ученици 

чрез реализиране на първична превенция насочена към проблемите, свързани със 

злоупотребата с алкохол, тютюневи продукти и наркотици.   

През 2020г. МКБППМН не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни 

лица за притежание на наркотични вещества. 

 През изминалата 2020 година са образувани и разгледани 14 възпитателни дела.  

 Спазва се законовото изискване за разглеждането им в едномесечен срок от 

образуването. За отчетния период са постъпили предложения както следва от : 

Районна прокуратура – Казанлък -   11 

Районно управление на МВР Казанлък  -   3 

На основание чл.16, ал.1 от ЗБППМН са разгледани 14 възпитателни дела и са 

наложени 23 възпитателни  мерки. 

Съставите по чл.11, ал.1 подхождат отговорно и коректно при подготовката на 
всяко възпитателно дело и докладите по чл.16 от ЗБППМН. 

Най-често налаганите от комисията мерки са се утвърдили и като най-ефективни. 

Това са мерките „ Предупреждение по чл.13, ал.1, т.1” от ЗБППМН  -  наложена  на 12 

правонарушители и „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, 

които ги заместват със задължение за полагане на засилени грижи по чл.13, ал.1,т.4 от 

ЗБППМН”-  на 5 лица. След подписване на Декларация за засилени грижи по чл.13, 

ал.1, т.4 родителите се чувстват по-силно ангажирани и отговорни за деянията на 

своите деца. Обществените възпитатели и социалните работници наблюдават и 

информират комисията за  поведението  на родителите.  

За 12 правонарушители  възпитателното дело е изиграло своята роля и те повече не 

са извършвали противоправни деяния, което е недвусмислено доказателство за 
ефективността на възпитателните мерки. За 2020 година има двама непълнолетни от 

гр. Мъглиж  с разглеждани повече от едно дело. 

Община Мъглиж  работи и ще работи за: 

• Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на 

равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот; 

• Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на 

дискриминационни нагласи; 

• Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, 

вкл. култура и спорт. 

• Повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, 

подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата.  

• Повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и 

нетърпимост към прояви на дискриминация; 
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• Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на 
борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани 

на етническа принадлежност. 

Осигуряването на равенство, социално приобщаване и участие на ромите ще 

повиши благосъстоянието на българското общество, ще намали бедността в страната, 

ще подобри човешкия и социален капитал, както и индекса на човешкото развитие. 

 

7. Култура и медии  
 

Ромската култура е част от европейското културно пространство и част от 

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

насърчаването на творческото развитие, културното взаимодействие и участието в 

културния живот на страната имат решаваща роля за социалното сближаване. Целите в 

приоритета са насочени към подобряване на условията и разширяване на 

възможностите за социализация чрез културен диалог. В община Мъглиж дейностите в 

областта на културата и спорта се осъществяват от самата Община, училищата и 

читалищата на територията на общината. 

Читалищата са основните културни институции в общината. Те осъществяват 

разнородна културна дейност - библиотечна, художествена, музейна, самодейност и др. 

На територията на община Мъглиж съществуват девет читалища, които определят 
културният облик на населените места. 

• НЧ „Пробуда -1869 г.” - гр. Мъглиж,  

• НЧ „Гео Милев – 1926 г.” - с. Ягода,  

• НЧ „Развитие-1921 г. ” - с. Дъбово,  

• НЧ „Народна просвета – 1889 г.” - с. Ветрен,  

• НЧ „Напредък – 1902 г.” - с. Зимница,  

• НЧ „Наука - 1905 г.” - с. Шаново,  

• НЧ „Просвета – 1929 г.” - с. Юлиево,   

• НЧ  „Заря - 1905 г.” - с. Тулово,    

• НЧ „Васил Левски” - с. Борущица.  

 

Новата дейност на читалищата е разширяване социалния обхват на читалищната 
дейност, привличане на малцинствените групи, хора с физически увреждания, млади 

хора със специални нужди и др. Необходимо е да се работи повече в посока проучване 

потребностите на местната общност, създадаване на контакти и партньорства с 
местната власт, институции, НПО, бизнес-среди. Да се работи и за привличане на 
неформалните лидери на общността в дейността на читалищата.  

С разнообразната си дейност читалищата съхраняват местните традиции, обреди 

и обичаи. Приемствеността между поколенията съдейства както за съхраняване на 

нематериалното културно наследство, така и за придаване на съвременен облик на 

читалищата като културна институция. Приоритети в работата са укрепване на 

междучиталищния диалог и участие във всички мероприятия, включени в Културния 

календар на Общината, работа в партньорство с Общинска администрация, 
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образователните институции и клубовете на пенсионера. Комуникацията между 

институциите допринася за разширяване диапазона на дейност и изграждане на 

съвременната визия на читалищата.  

Особено важно е утвърждаването на обществено-полезната роля на читалищата, 

като информационни и културни центрове в населените места.  

Във всички дейности на читалищата се включват и роми. В дейностите по 

изкуства се промотират ромските празници и обичаи. Извънкласните дейности, 

застъпени по училищата, добре балансират нуждите предимно на ромските деца. В 

дейностите по култура и интереси, най-безпроблемно се отработват уменията за 
общуване и комуникация на български език. 

В НЧ „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж е назначено на работа едно лице от ромски 

произход, като организатор дейности. През 2016 година читалището постави началото 

на провеждане на Национален фестивал на етносите „Еднакви в различното“ и 

Общински карнавал на приказни герои „Златното ключе“, които се провеждат под 

патронажа на Кмета на Община Мъглиж. 

Културният календар на Общината е разнообразен и богат. Провеждат се 

мероприятия на международно, национално, общинско и местно ниво. Във всички 

населени места тържествено се отбелязват националните празници, местните 
традиции, обреди и обичаи. През 2020 г. в по-голямата си част мероприятията се 
провеждаха онлайн, поради наложените мерки във връзка с разпространението на 
COVID-19. 

Ръководството на община Мъглиж работи за разнообразяване и обогатяване на 

културния живот на местното население, за съхраняване на традициите и обогатяване и 

възпитаване на младото поколение, за изграждане на духовни и културни ценности. 

С изграждането на спортните комплекси се подобриха условията за развитието 

на спорта и се осигури достъпност до спортните съоръжения от учениците и хората, 

желаещи да спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и 

изграждане на толерантност. Комплексите разполагат с футболни терени, подходящи 

за тренировки и състезания.  

Оборудвана е модерна фитнес зала в Спортен комплекс „Мъглиж“. Тя разполага 
с едни от най-новите фитнес уреди, необходими за провеждане на тренировки, както от 
начинаещи, така и от по-напреднали.  

           Във всички населени места се провеждат спортни състезания и празници. 

На територията на общината няма местна медия, която да отразява актуални 

събития и факти. При необходимост използваме Телевизия Стара Загора, Пресс ТВ – 

Казанлък, Телевизия Стойчев и др. Сред изявата в медийното пространство и  

публикациите в медиите  е спазена равнопоставеността между всички етноси на 

територията на общината и недискриминативно отношение към ромския и другите 

етноси.  

 

 

 

ІІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Политиките за приобщаване на ромите представляват неразделна част от 

общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ. За 
тяхното постигане ще допринесат взаимно подсилващи се цели – равенство, 

приобщаване и участие. Постигането на справедливост и приобщаване изисква 
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повишено използване и по – добро насочване на ресурсите, както и участието и 

партньорството на ромските общности, всички правителствени нива, сектори и 

заинтересовани страни. Намаляване на бедността и социалното изключване и 

премахване на социално – икономическите различия между българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация е една от важните цели в Областната стратегия. Интеграцията на 
ромите и на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е активен двустранен 

процес на социално включване. Стратегическа цел на областната стратегия за 
равенство, приобщаване и участие на ромите на област Стара Загора 2021 – 2030 г. е 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация чрез стимулирано 

социално включване и утвърждаване на равни права на образование, здравеопазване, 

заетост, жилищни условия, правна защита, културно развитие и гражданско участие в 

обществения живот с планирано изпълнение на дейностите от всички заинтересовани 

страни в процеса на изграждането и използването на равни възможности за 
приобщаването им и подобряването на жизнения им стандарт с премахване на всички 

дискриминационни форми. Приоритетни области на действие са:  

• Образование  

• Здравеопазване  

• Жилищни условия  

• Заетост  

• Върховенство на закона и не дискриминация  

• Култура и медии 

  

Планът за действие на Община Мъглиж за приобщаване на българските 

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

живеещи в сходна на ромите ситуация / 2021 – 2023 / е неразделна част от Стратегия на 

област Стара Загора за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода / 2021 – 

2030 / и по тази причина той следва приоритетите и целите на областната стратегия.  

 

 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните 

институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са 
гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и проактивни действия 

за реализиране на съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на 
малцинствата. В края на периода на Плана за действие на Община Мъглиж в 

изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация очакваме:  

• Разширен фокус върху равноправието, участието и приобщаването на ромите;  

• Засилване на политиките на социално включване;  

• Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните процеси;  

• Съответствие на областните стратегии на националните и европейските 
приоритети в сферата на приобщаването на маргинализираните етнически 

групи;  
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• Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на състоянието, 

проблемите и потребностите от приобщаване на маргинализираните етнически 

групи.  

• Съпоставимост на разработените областни стратегии в резултат от прилагането 

на единни подходи на планиране, отчитане и мониторинг;  
• Намаляване броя на отпадналите от училище ученици;  

• Повишена посещаемост на учебни занятия;  

• Намалена неграмотността сред 18 – 29 годишните млади хора;  

• Получена професионална квалификация от младежи;  

• Намалена безработицата сред малцинствата;  

• Подобрен достъп на етническите малцинства в община Мъглиж до здравни 

услуги и намалена заболеваемост;  

• Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в общината;  

• Съхранена идентичност на малцинствените общности;  

• 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.  

 

 

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

 

 

 

Оценката на изпълнението на Плана за действие в изпълнение на областната 

стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация се 

осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси /ОССЕИВ/ чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и 

оценка. Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на 
информация, да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по 

изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включи 

заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. 

Мониторингът изгражда капацитет за създаване, реализиране и изпълнение на 
качествени политики при оптимално съчетание на резултати с ресурси. Повишава 

заинтересоваността и интензифицира участието – мониторингът създава механизъм за 
гражданско участие в процеса на формулиране и изпълнение на местната политика.  

 

 

 

 

VI.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

За изпълнението на Плана за действие на община Мъглиж в изпълнение на 
областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 

от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции 



План за действие на Община Мъглиж в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на 

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

в сходна на ромите ситуация  

2021 – 2023 

 

21 

 

на местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската 
общност. Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква 
сътрудничество на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и 

местно ниво в партньорство с гражданското общество и пълноценно участие на ромите 

в този процес. За да се реализира реален напредък до 2030 г., в който ромските 
общности в цялото си многообразие имат равни възможности и равно участие във 

всички сфери на живота се изискват съвместни действия от всички участници в 

процеса. Стратегията има рамков характер. Тя задава насоки на действия в 

приоритетни области за периода 2021 – 2030 г. Те могат да бъдат допълвани и 

актуализирани, съобразно динамиката на потребностите за развитие и 

предизвикателствата на социалноикономическата ситуация. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ  В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ 

СИТУАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна 

интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми. 

 

 

Цел 1. Повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване на дела на 

отпадналите и преждевременно напусналите училище 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

1.1. Повишаване на обхвата на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст по 

механизма за обхват. 

 

Текущ посто

янен 

Община 

Мъглиж, 

училищни 

ръководства, 

МКБППМН, 

ОЗД към АСП 

– гр. Мъглиж 

 Брой деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст, 

обхванати трайно 

в 

образователната 

система 

Неприложимо Неприложимо 

1.2. Осигуряване на 

приобщаваща среда за 

деца, които не владеят 

добре български език, в 

Текущ 2021 

– 

2023 

г. 

ИА ОП НОИР 

Община 

Мъглиж, 

училищни 

Средства по 

ОП НОИР; 

Средства по 

национални 

Брой деца от 

уязвими групи, 

които не владеят 

добре български 

 Неприложимо  

  

 

Неприложимо  
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предучилищна възраст 

чрез осъществяването на 

допълнителни модули по 

български език, в т.ч. и 

разработване и прилагане 

на методики за 

овладяване на български 

език. 

ръководства програми; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

език, включени в 

модули за 

допълнително 

обучение 

 

1.3. Осигуряване на 

допълнително обучение 

по учебни предмети с 

акцент върху изучаването 

на български език за 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин и които не 

владеят добре български 

език, в т.ч. разработване и 

прилагане на методики за 

преодоляване на 

обучителните 

затруднения, вкл. и за 

преодоляване на 

последиците от Covid 

кризата. 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

РУО, 

Училищни 

ръководства  

Средства по 

национални 

програми;  

Проекти на 

ЦОИДУЕМ;  

Средства по 

ОП НОИР.  

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой ученици от 

уязвими групи, 

включени в 

допълнително 

обучение 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

1.4. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за прилагане 

на диференциран подход 

при обучението на 

учениците, които имат 

пропуски или срещат 

затруднения при 

овладяването на учебното 

съдържание чрез 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

 

Училищни 

ръководства 

Средства по 

ОП НОИР 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментариу

м за ранно 

идентифициране 

на ученици в 

риск от 

Неприложимо Неприложимо 
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използване на 

Инструментариум за 

ранно идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната система 

и за диференциран подход 

при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална подкрепа. 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система 

1.5. Реализиране на 

интегрирани  дейности за 

образователна интеграция 

на деца и ученици от 

етническите общности в 

уязвимо положение чрез 

осигуряване на ефективен 

процес на обхват, 

включване и 

реинтеграция в 

образователната система. 

Текущ 2021 

– 

2023 

Екипи за 

обхват, 

училищни 

ръководства 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

1. Брой дейности 

за връщане на 

отпадналите 

ученици в 

училище и 

подобряване на 

образователните 

им резултати; 

 

 

2. Брой 

обхванати деца в 

детски градини, в 

които се 

изпълняват 

мерки за по-

пълно обхващане 

и задържане на 

деца между 3- и 

6/7-годишна 

възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система; 

1. Брой дейности за 

връщане на 

отпадналите 

ученици в училище 

и подобряване на 

образователните им 

резултати; 

 

2. Брой обхванати 

деца в детски 

градини, в които се 

изпълняват мерки за 

по-пълно 

обхващане и 

задържане на деца 

между 3- и 6/7-

годишна възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система  

 

1. Брой дейности 

за връщане на 

отпадналите 

ученици в 

училище и 

подобряване на 

образователните 

им резултати  

 

2. Брой 

обхванати деца в 

детски градини, в 

които се 

изпълняват 

мерки за по-

пълно обхващане 

и задържане на 

деца между 3- и 

6/7-годишна 

възраст от 

етническите 

общности в 

образователната 

система; 
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3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система; 

 

 

4. Брой ученици 

от етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати; 

 

 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система; 

 

6. Брой ученици 

от етническите 

общности в 

социално 

уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система  

 

4. Брой ученици от 

етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати  

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система  

6. Брой ученици от 

етническите 

общности в 

социално уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им в 

3. Брой 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

изпълнение на 

дейности за 

ефективна 

реинтеграция на 

деца и ученици, 

върнати в 

образователната 

система  

 

 

4. Брой ученици 

от етническите 

общности с 

подобрени 

образователни 

резултати  

 

 

5. Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система  

 

6. Брой ученици 

от етническите 

общности в 

социално 

уязвимо 

положение, 

подкрепени за 

продължаване на 

образованието им 
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образованието 

им в гимназиален 

етап; 

 

7. Брой ученици 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища; 

 

 

8. Брой ученици 

в гимназиален 

етап на обучение, 

кандидатствали 

във ВУ; 

 

 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ. 

гимназиален етап –  

7. Брой ученици от 

гимназиална степен, 

включени в 

дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши училища  

8. Брой ученици в 

гимназиален етап на 

обучение, 

кандидатствали във 

ВУ  

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ  

в гимназиален 

етап –  

 

7. Брой ученици 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища  

 

 

 

8. Брой ученици 

в гимназиален 

етап на обучение, 

кандидатствали 

във ВУ  

 

9. Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ  

1.6. Реализиране на добри 

практики, свързани с 

повишаване качеството на 

образователния процес за 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми, в това 

число за работа с 

родители, включително за 

Текущ 2021-

2023 

г. 

Училищни 

ръководства, 

РУО 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ; 

Програми и 

проекти, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

Брой 

реализирани 

мерки, 

инициативи, 

добри практики 

 

брой мерки, 

инициативи, добри 

практики  

брой мерки, 

инициативи, 

добри практики 
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преодоляване на Covid 

кризата. 

пространство 

 

1.7. Осигуряване на целеви 

средства за 

осъществяване на 

допълнителна работа за 

деца и ученици от 

уязвими групи, 

включително роми, в това 

число и за назначаване на 

образователни медиатори 

и социални работници. 

Текущ 2021-

2023 

г. 

МОН 

РУО 

Училищни 

ръководства, 

Община 

Мъглиж 

Финансиране 

със средства 

от държавния 

бюджет по 

НП 

„Подпомагане 

на общини за 

реализиране 

на дейности за 

образователна 

десегрегация“  

средства от 

бюджета на 

МОН 

Средства от 

ОП НОИР, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

 

Брой на децата и 

учениците, от 

уязвими групи, 

посещавали 

сегрегирани 

образователни 

институции и вече 

обучаващи се в 

приемни 

образователни 

институции с 

етнически смесена 

сред 

Размер на 

предоставените 

средства на 

образователни 

институции, за 

които е осигурено 

финансиране. 

неприложимо неприложимо 

1.8. Провеждане на обучения 

за образователни 

медиатори и/или 

социални работници.  

Текущ 2021-

2023 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

Община 

Мъглиж 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници  

обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 

обучени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

работници 

1.9. Осъществяване на 

психологическа и 

социална подкрепа  на 

деца и ученици от 

Текущ 2021-

2023 

МОН 

ЦОИДУЕМ 

Училищни 

ръководства 

От бюджета 

на МОН 

Средства по 

ОП НОИР, 

Брой назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 

назначени 

образователни 

медиатори и/или 

социални 
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уязвими групи, 

включително роми чрез 

назначаване на 

образователни медиатори 

и социални работници. 

Община 

Мъглиж 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

работници в 

системата на 

предучилищното 

и училищното 

образование 

работници работници 

Цел 2. Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал за работа в мултикултурна среда и 

за преодоляване на стереотипи и дискриминационни нагласи 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

2.1. Преодоляване на 

дискриминационните 

нагласи чрез провеждане 

на различни инициативи 

(екскурзии, отбелязване 

на дати от празничния 

календар, информационни 

кампании и други 

дейности). 

 

Текущ 2021 -

2023 

г. 

МОН 

Община 

Мъглиж, 

училищни 

ръководств

а  

 

 

Програми и 

проекти, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой проведени 

инициативи 

 

Поради пандемията 

няма текуща 

стойност 

  проведени 

инициативи 

Цел 3. Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, образованието 

и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската градина/училището. Съвместна работа с образователни медиатори и други 

специалисти с отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

3.1. Осъществяване на дейности 
за повишаване на 

осведомеността на 

родителите от уязвими 

групи относно ползите от 

образованието 

Текущ 2021-

2023 

МОН  

РУО 

ОБРАЗОВА

ТЕ ЛНИ 

ИНСТИТУЦ

И И 

ОБЩИНА  

 

Средства от 

държавния 

бюджет  

ОП НОИР, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

Брой 

информационни 

кампании за 

ролята на 

образованието на 

децата и 

учениците сред 

родителите и 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

Неприложимо 
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 европейското 

икономическо 

пространство 

общността  

 
 

 

 

 

 

3.2. Осъществяване на дейности 
за приобщаване на родители 

от уязвими групи към 

училищния живот и 

мотивирането им за 

образованието на техните 

деца. 

Текущ 2021 -

2023 

МОН Средства по ОП 

НОИР 
Средства от 

държавния 

бюджет, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния живот 

и мотивирането им 

за образованието 

на техните деца  

дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния живот 

Неприложимо 

Цел 4. Подкрепа на образователни практики, иновативни идеи и дейности, насочени към трайно приобщаване и образователна интеграция, 

включително за повишаване на дигиталните умения 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

4.1. Обучение на ученици, вкл. 
от уязвими групи, за 

придобиване на умения за 

обучение от разстояние в 

електронна среда.  

 

Текущ 2021 -

2023 г.. 

МОН, 

РУО, 

Образовате

лни 

институции 

ОП НОИР 

Брой ученици, 

които изпитват 

затруднения при 

преминаване към 

обучение от 

разстояние в 

електронна среда, 

в това число на 

учениците от 

първи клас, които 

трябва да 

осъществят 

прехода от 

предучилищно към 

училищно 

образование в 

електронна среда  

неприложимо 

 

неприложимо 
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4.2. Обучение на педагогически 
специалисти за 

усъвършенстване на 

уменията им за 

преподаване/провеждане на 

занимания от разстояние в 

електронна среда 

Текущ 

 

2021 -

2023 г.. 

МОН, 

образовате

лни 

институции 

ОП НОИР 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

които ще участват 

в обучения за 

подобряване на 

уменията им за 

работа с 

електронни 

образователни 

платформи и 

усъвършенстване 

на уменията им за 

преподаване от 

разстояние в 

електронна среда 

Неприложимо 

 

Неприложимо 

 

4.3. Обучение на образователни 
медиатори и родители за 

придобиване на умения за 

работа в електронна среда (в 

т.ч. образователни 

платформи, търсене на 

електронно съдържание и 

др.). 

Текущ 2021-

2022 

образовате

лни 

институции 

ОП НОИР 

Брой родители и 

образователни 

медиатори, които 

ще участват в 

обучения за 

придобиване на 

умения за работа в 

електронна среда 

Брой възрастни Брой възрастни 

4.4. Осъществяване на 
допълнително синхронно 

обучение от разстояние в 

електронна среда за ученици 

от I-ви до XII-ти, в това 

число от уязвими групи. 

Текущ 

 

2021-

2022 

образовате

лни 

институции 

ОП НОИР 

Брой ученици от I-

ви до XII-ти клас 

за периода, в който 

те не посещават 

дневна 

присъствена форма 

на обучение или не 

се обучават във 

форма на 

синхронно 

обучение от 

разстояние в 

електронна среда 

за повече от 10 

учебни дни по 

уважителни 

причини 

Неприложимо 

 

Неприложимо 
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(включително 

поставени под 

карантина и тези, 

които поради 

липса на 

технически 

условия са се 

обучавали 

несинхронно) 

 

Цел 5. Разширяване на възможностите за учене през целия живот, включително чрез неформално и информално образование; включване във 

форми за образование и обучение на лица, които не са завършили средно образование; популяризиране на ученето сред всички слоеве на 

населението за участие във форми на учене през целия живот 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 

5.1. Ограмотяване на възрастни  Предстоящ 

 

2021 -

2023 г. 

МОН 

Образовате

лни 

институции 

Община 

 

Средства по 

ОП НОИР, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

 

Брой лица  

участници в  

ограмотяване и  

обучение   

 

 

Неприложимо неприложимо 

Цел 6. Системно взаимодействие с родителите за осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, развитието, 

образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество с детската градина/училището. Съвместна работа с образователни 

медиатори и други специалисти с отношение и влияние върху образователните постижения на децата и учениците 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

 

Целева стойност с 

натрупване 2021-

2023 г. 
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6.1. Осъществяване на 

дейности за повишаване 

на осведомеността на 

родителите от уязвими 

групи относно ползите от 

образованието. 

Текущ 2020-

2023 

МОН 

РУО 

Образовате

лни 

институции 

Община 

Средства от 

държавния 

бюджет 

ОП НОИР, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

 

Брой 

информационни 

кампании за 

ролята на 

образованието на 

децата и 

учениците сред 

родителите и 

общността 

неприложимо неприложимо 

6.2.  Осъществяване на 

дейности за приобщаване 

на родители от уязвими 

групи към училищния 

живот и мотивирането им 

за образованието на 

техните деца. 

Текущ 2020-

2023 

МОН 

РУО 

Образовате

лни 

институции 

Община 

Средства от 

държавния 

бюджет 

ОП НОИР, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

 

Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния 

живот и 

мотивирането им 

за образованието 

на техните деца 

дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния живот 

дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния 

живот 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа 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 

мяркат

а 

 

Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 
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1.1. Провеждане на беседи с 

подрастващи и млади хора и 

техните родители за 

предпазване от нежелана и 

ранна бременност с граждани 

от ромското население. 

  Община, 

Лични 

лекари, 

Училища 

Средства не са 

необходими 

Брой осъществени беседи и 

брой консултирани лица 
  

1.2 Повишаване на обхвата на 

деца без лични лекари 

открити от здравните 

медиатори. 

  Общини, 

Здравни 

медиатори  

 Брой регистрирани деца, без 

лични лекари 

 

  

1.3. Провеждане на 

имунизации с мобилни 

екипи в населени места без 

лични лекари. 

  МЗ, РЗИ 

община 

 Брой обхванати с 

имунизации деца от мобилни 

екипи спрямо общия брой на 

необходимите . 

  

1.4  

 

Провеждане на 

профилактични прегледи 

на деца с мобилни 

педиатрични кабинети 

  МЗ, РЗИ, 

здравни 

медиатори, 

общини 

 Брой проведени 

профилактични прегледи на 

деца с мобилни педиатрични 

кабинети 

  

1.5  Провеждане на 

разяснителни кампании за 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

  РЗИ 

Здравни 

медиатори 

общини 

 Брой проведени кампании за 

разясняване на 

необходимостта от 

ваксиниране на населението 

със задължителните 

имунизации по Националния 

имунизационен календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации.  

  

1.6 Провеждане на 

скринингови изследвания 

с мобилен мамограф за 

превенция на рака на 

млечната жлеза. 

  МЗ, РЗИ,  Брой проведени мамографски 

прегледи с мобилен 

мамограф за превенция на 

рака на млечната жлеза. 

  

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

уязвимост 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

2.1. Изграждане на изнесен 

медицински кабинет в кв. 

„Свобода“ гр. Мъглиж 

 2021-

2023 

Община 

Мъглиж 

Средства от 

държавния 

бюджет 

ОП НОИР, 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой обслужени лица   

2.2. Периодично провеждане на 
беседи от здравни 

специалисти и медиатори за 

вредата от най – 

разпространените рискови 

фактори – тютюнопушене, 

злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене и за 

предимствата на 

здравословния начин на 

живот. 

 2021-

2023 

МЗ, РЗИ, 

НПО 
Лични 

лекари, 

Здравни 

медиатори 

 Брой лица обхванати със 

скрининг за риска от 

туберкулоза 

 

  

2.3. Провеждане на разяснителни 

кампании за запознаване с 

начините за предпазване от 

най – разпространените 

инфекциозни, онкологични 

сърдечносъдови и 

наследствени болести. 

 2021-

2023 

МЗ, РЗИ, 

НПО 
Лични 

лекари, 

Здравни 

медиатори 

 Брой беседи 

  

  

2.4 Обучение на лица от ромска 

общност за техните 

задължения и права като 

пациенти 

  МЗ 

РЗИ 

ЛЗ  

Общини  

 

 Брой беседи   

Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи 
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Мерки Статус Срок Отговор-

на 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране (преки 

бюджетни разходи, 

друго – млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023г. 

3.1 Осъществяване на 

информационни кампании и 

кампании за предоставяне на 

превенция за ХИВ/СПИН, 

вирусни хепатити и 

туберкулоза 

  МЗ, РЗИ 

 

Не са необходими 

средства 

Брой проведени кампании за  

предоставяне на 

нископрагови и мобилни 

услуги за превенция за 

ХИВ/СПИН, СПИ, вирусни 

хепатити и туберкулоза. 

  

3.1 Обучение на здравни 

медиатори за придобиване 

на необходимите знания и 

умения  

  МЗ, РЗИ 

Общин 

Община, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

 

Брой обучени здравни 

медиатори 

  

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

 

                          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  

 

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

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване  

2021-2023 г.
1
 

                                                           
1
 При удължаване на епидемичната обстановка и ограничителните мерки, целевите стойности подлежат на промяна. 
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1.1. Мотивиране за активно 

поведение на пазара на 

труда/за търсене на работа  

Изпълнява 

се 

 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица мотивирани за 

активно поведение на пазара 

на труда/за търсене на работа 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

1.2 Професионално развитие и 

организиране на обучение за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

Изпълнява 

се 

 

2023 АЗ ДБ Брой лица включени в 

професионално ориентиране 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

1.3 Организиране на обучение 

за придобиване на 

професионална 

квалификация и/или на 

ключова компетентност 

Изпълнява 

се 

 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР  2021-

2027 г. 
Брой лица, включени в 

обучение за придобиване на 

професионална квалификация 

и/или ключова компетентност 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 2: Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За  2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

2.1. Подкрепа за провеждане на 

инициативи и кампании с 

ромски организации на 

местно и национално ниво 

Частично 

се 

изпълнява 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 

 

Брой срещи на представители на 

ДБТ с ромски лидери и 

организации по места В рамките 

на утвърдения бюджет на 

отговорните институции. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

Цел 3: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите 

 

 

Мерки Статус Срок Отговор

на 

институ

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 
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3.1 Насърчаване на заетостта на 

безработни самоопределили 

се като роми, чрез 

включване в програми и 

мерки по реда на ЗНЗ, в 

рамките на НПДЗ и ПРЧР 

2021-2027 

Частично 

се 

изпълняв

а 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 2021-

2027 г. 

Брой лица с осигурена 

субсидирана заетос 
В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

 

3.2. Провеждане на кампании 

с ромски организации с 

цел запознаване с 

проектите и програмите 

на Агенцията за хора с 

увреждания, вкл. 

Самостоятелна стопанска 

дейност, Рехабилитация и 

интеграция и Национална 

програма за заетост на 

хората с увреждания по 

чл. 44, ал. 1 от ЗХУ 

(НПЗХУ)  

 2023 АХУ ДБ Брой проведени кампании с 

ромски организации от АХУ 

  

Цел 4:  Осигуряване на заетост чрез стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, вкл. чрез субсидирана 

заетост 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

4.1. Насърчаване на заетостта 

на безработни 

самоопределили се като 

роми, чрез включване в 

програми и мерки по реда 

на ЗНЗ, в рамките на 

НПДЗ и ПРЧР 2021-2027  

Частично 

се  

изпълнява 

 

2023 АЗ ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 

 

Брой лица с осигурена 

субсидирана заетост 

 

-  

4.2. Осигуряване на заетост на 

първичния пазара на труда 

Изпълнява 

се 

2023 АЗ ДБ Брой лица с осигурена  заетост 

на първичния пазар на труда 
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(извън мерки и програми)    

Цел 5:  Подкрепа на заетостта в дейности, свързани с опазване на околната среда 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

6.1. Обучение и насърчаване на 

заетостта в дейности по 

опазване на околната среда 

Частично 

се 

изпълнява

2030 МТСП 

АЗ 

ДБ и ПРЧР 

2021-2027 г. 
Брой лица вкл. в обучения и 

заетост по ПРЧР 2021-2027, 

вкл. с осигурена заетост по 

ЗНЗ за насърчаване на 

заетостта  на „зелени работни 

места“ 
 

-  

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИШНИ УСЛОВИЯ“ 

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

публични услуги  

Цел 1: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско население 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

1.1. Изработване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри ( 

КККР) на територии, 

включващи зони с компактно 

ромско население 

  МРРБ 

 

 Брой населени места с одобрени 

КККР на територии, включващи 

зони с компактно ромско 

население 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 
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Цел 2:  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за 

уязвими групи 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023г. 

4.1. Изграждане, подмяна и 

рехабилитация на части от 

водоснабдителната и 

водопроводната 

инфраструктура в кв. 

„Свобода“ гр. Мъглиж, с. 

Тулово и с. Юлиево, 

намаляване на загубите от 

водопроводната мрежа  

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура 

  

4.2. Отстъпване право на строеж 

и/или продажба на имоти за 

жилищно строителство в гр. 

Мъглиж и с.Тулово 

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой на лицата с отстъпено 

право на строежи имоти 
  

4.3. Изграждане на водопроводна 

мрежа на включените в 

допълнителната регулация на 

с. Тулово. 

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура 

  

4.4. Цялостно благоустрояване на 

кв. „Свобода“ гр. Мъглиж 

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура 
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пространство 

4.5. Цялостна рехабилитация на 

улиците в ромските махали 

на с.Ягода, с. Ветрен и с. 

Дъбово 

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура 

  

4.6. Изграждане на пазар в 

с.Зимница за реализация на 

продукцията на местни 

производители 

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой на лицата реализирали 

продукция 
  

4.7. Разширяване и 

благоустрояване на 

гробищния парк в с. Зимница 

Предстоящ 

 

2023 Община 

Мъглиж 

ОПРР 2021-

2027, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство  

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура 

  

Цел 5 :  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2021-2023 г. 

5.1. Подкрепа при развитието на 

образователна, културна, 

спортна инфраструктура и 

насърчаване на публично-

частното партньорство 

  МРРБ, 

Община 

средства по 

финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой на лицата, които 

използват нова или 

реновирана инфраструктура в 

сферата на образованието, 

културата и спорта 
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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 “език на омразата”.  

 

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

принадлежащи към различни етнически групи. 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2019 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1.1 Повишаване на квалификацията 

за ефективна дейност на 

полицейски служители в 

мултиетническа среда 

 2021

-

2023 

МП Не са 

необходими 

средства 

Брой работни срещи.    

1.2 Превантивна работа на 

полицията и обществеността, 

съвместно планиране, работни 

срещи срещу 

разпространението на 

наркотици в кварталите със 

смесено население 

 2021

-

2023 

Община, 

ПУ 

Мъглиж и 

представит

ели на 

общността 

Не са необходими 

средства 

Брой работни срещи и лица 

участвали в тях .Конкретни 

резултати. 

  

1.3 Обучение по правата на човека 

и права на детето в училище. 
 2021

-

2023 

МКБППМ

Н – 

Мъглиж, 

Училища, 

детски 

градини 

Не са 

необходими 

средства 

Брой проведени обучения; 

 

 - 

1.4. Създаване на „Детска 

полицейска академия“ 

 2021

-

2023 

Община 

Мъглиж, 

РПУ 

Казанлък-

ПУ 

Мъглиж 

 Брой включени деца, брой 

проведени дейности 
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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 Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

6.1 Прилагане на 

Координационния механизъм  

за рефериране и обгрижване 

на случаи на непридружени 

български деца и деца-

жертви на трафик, 

завръщащи се от чужбина“. 

Изпълнява 

се 

2021 ДАЗД 

АСП 

Мъглиж 

МКБППМ

Н – 

Мъглиж 

 Брой реферирани случаи за 

година 

  

6.2 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 

Изпълнява 

се 

 

2021 ДАЗД 

АСП 

Мъглиж 

МКБППМН 

– Мъглиж  

 Брой проведени беседи с 

представители на ромската 

общност, вкл. деца  

 10 

6.3  Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

съществуващи механизми за 

информиране и превенция на 

насилието сред  и срещу 

деца. 

Изпълнява 

се 

 

2021 ДАЗД 

АСП 

Мъглиж 

МКБППМ

Н – 

Мъглиж 

Бюджет на 

ДАЗД 
Брой информационни кампании   

 

 12 

6.4 Промотиране на НТЛД  

116 111. Информиране и 

консултиране на семейства 

Изпълнява 

се 

 

2021 ДАЗД 

АСП 

Мъглиж 

МКБППМ

Бюджет на 

ДАЗД 
Брой консултации, брой 

промотиране 

 300 
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Н – 

Мъглиж 

6.5 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 

гарантиране правата на 

децата 

Изпълнява 

се  

 

2030 ДАЗД 

АСП 

Мъглиж 

МКБППМ

Н – 

Мъглиж 

Община 

Мъглиж 

Образоват

елни 

институци

и 

Бюджет на 

ДАЗД 
 Брой извършени проверки в 

образователни институции, 

лечебни заведения и социални 

услуги 

 

 100 

 

 

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“ 

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 – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2021-2023 г. 

1. Създаване на проекти с участие 

на представители на ромската 

общност, насърчаващи между 

културния диалог. Създаване на 

кръжоци по интереси и 

Текущ 2021 

– 

2023 

МК, 

читалища, 

Представи

тели на 

общността 

В рамките на 

бюджета на 

МК, средства 

по финансов 

Брой проекти, брой кръжоци 
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самодейни състави и групи в 

читалищата за етнически 

фолклор 

Училища. механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

2. Подкрепа на творчески проекти 

в областта на сценичните 

изкуства (професионални и 

любителски) за създаване и 

разпространение на културен 

продукт, насочени към 

ромската общност, с участие на 

представители на ромската 

общност 

Текущ 2021 

– 

2023 

МК В рамките на 

бюджета на 

МК, средства 

по финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Брой проекти в областта на 

сценичните изкуства за създаване и 

разпространение на културен 

продукт, насочени към ромската 

общност  

  

3. Участие на деца и юноши от 

етническите малцинства в 

спортните клубове в общността.  

Текущ 2021 

– 

2023 

Община, 

Училища и 

детски 

градини. 

Не са 

необходими 

средства 

Брой деца / младежи 0 

 

 

 

5 

4. Стимулиране на отличилите се 

в спортни прояви деца и юноши 

от малцинствените групи чрез 

подпомагане на записването им 

в спортни училища / академии. 

Текущ Края 

на 

прог

рама

та  

Община, 

Училища и 

детски 

градини. 

Средства не 

са 

необходими 

Брой деца / младежи  
 

 

 


