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ТАБЛИЦА ПРИОРИТЕТИ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН 

ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2021 - 2023  

 

 

I. 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на 

Индикатора 

Стойност 

на 

индикато
ра за 

периода 

2021-2023 

1.1. Повишаване на обхвата на 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст по механизма за 

обхват. 

 

1.1.1.Дейности по  изпълнение 

на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по 

обхващане и задържане в 

образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст 

2021-

2023 

ДГ, Училища, 

Община 

РУО 

 

ДГ, Училища, 

Община 

РУО 

МОН 

Брой деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст, 

обхванати трайно 

в образователната 

система 

0.3% 

1.2. Осигуряване на 

приобщаваща среда за 

деца, които не владеят 

добре български език, в 

предучилищна възраст 

чрез осъществяването на 

допълнителни модули по 

български език, в т.ч. и 

1.2.1. Допълнително обучение 

по български език за деца от 

уязвими групи, включително: 

разработване на 

специализирани методики 

(основани на играта) за 

обучение по български език за 

деца с друг майчин език/деца, 

2021 

– 

2023 

г. 

ДГ,  

Община 

РУО 

МОН 

 

 

 

 

Средства по ОП 

НОИР и Програма 

„Образование“ 

2021 – 2027 - 

Средства по 

национални 

програми; 

Средства по ОП 

Брой деца от 

уязвими групи, 

които не владеят 

добре български 

език, включени в 

модули за 

допълнително 

обучение 

70 
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разработване и прилагане 

на методики за овладяване 

на български език. 

които не владеят добре 

български език – за всички 

възрастови групи (3-6 г.) и за 

разновъзрастови групи; 

 

1.2.2. Осигуряване на учебни 

помагала, пособия, материали, 

софтуерни програми за 

обучение и др. по български 

език на деца с друг майчин 

език/деца, които не владеят 

добре български език – за 

всички възрастови групи (3-6-

годишни) и за разновъзрастови 

групи; 

 

1.2.3. Провеждане на дейности 

за педагогическа, 

психологическа и социална 

подкрепа на деца от уязвими 

групи и осигуряване на 

допълнителен педагогически и 

непедагогически персонал, 

осигуряване на учебни 

материали, пособия, помагала и 

др. 

 

1.2.4. Осъществяване на 

обучения, вкл. осигуряване на 

обучителни материали, 

пособия и др. на учители за 

придобиване на знания, умения 

и компетентности за прилагане 

на специализирани методики 

(основани на играта) за 

обучение по български език; 

 

 

 

 

 

 

ДГ,  

Община 

РУО 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ, Училища, 

Община 

РУО 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ, Училища, 

Община 

РУО 

МОН 

 

 

 

 

 

 

Брой учебни 

помагала, 

пособия, 

материали и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Брой дейности 

Брой персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой обучени 

специалисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 бр. 

комплект

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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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 

1.3.1. Допълнително обучение 

за деца билингви в посока 

овладяване на български език и 

повишаване резултативността 

от образователно-

възпитателния процес 

 

1.3.2. Дейности в подкрепа за 

личностно развитие на 

учениците чрез допълнително 

обучение по учебни предмети 

и/или за преодоляване на 

системни пропуски при 

усвояването на училищното 

съдържание, както и чрез 

допълнителни  дейности за 

преодоляване на обучителните 

затруднения по определени 

предмети; 

2021 -

2023 

г. 

ДГ, Училища, 

Община 

РУО 

МОН 

 

Средства по ОП 

НОИР и Програма 

„Образование“ 

2021 – 2027 - 

Средства по 

национални 

програми; 

Средства по ОП 

 

 

 

 

 

Брой деца и  

ученици от 

уязвими групи, 

включени в 

допълнително 

обучение 

 

 

Брой консултации 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

150 

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 

използване на 

Инструментариум за ранно 

идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната система  

1.4.1. Подкрепа на 

педагогически специалисти за 

участие в курсове и програми 

за повишаване квалификацията 

в посока ранно 

идентифициране на ученици в 

риск 

2021 -

2023 

г. 

 

ДГ, Училища, 

Община 

РУО 

МОН 

 

Средства по ОП 

НОИР и Програма 

„Образование“ 

2021 – 2027 - 

Средства по 

национални 

програми; 

Средства по ОП 

 

Брой 

педагогически 

специалисти, 

преминали 

обучение за 

прилагане на 

Инструментариум 

за ранно 

идентифициране 

на ученици в риск 

от 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система 

20 
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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. 

1.5.1. Реинтегриране в 

образователната система на 

отпаднали от училище  

 

 

1.5.2. Работа с родители без 

разлика от етническия им 

произход за разясняване 

ползите от образователна 

интеграция и продължаващото 

образование  

 

1.5.3. Информационни 

дейности и кампании за 

мотивиране и подготовка за 

продължаване образованието 

на деца от ромски произход във 

висши училища. 

2021 

– 

2023 

Училища, 

Община 

РУО 

МОН 

НПО 

 

Средства по ОП 

НОИР и Програма 

„Образование“ 

2021 – 2027 - 

Средства по 

национални 

програми; 

Средства по ОП 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

НПО 

 

 

Брой деца и 

ученици, 

реинтегрирани в 

образователната 

система; 

Брой ученици от 

ромски произход 

от гимназиална 

степен, включени 

в дейности за 

информиране, 

мотивиране и 

подготовка за 

продължаване на 

образованието си 

във висши 

училища; 

Брой ученици от 

ромски произход 

в гимназиален 

етап на обучение, 

кандидатствали 

във ВУ; 

Брой ученици, 

кандидатствали и 

приети във ВУ. 

Брой 

информационни 

кампании 

20 

 

 

120 

 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

1 
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1.6. Реализиране на добри 

практики, свързани с 

повишаване качеството на 

образователния процес за 

деца и ученици от уязвими 

1.6.1. Подкрепа и взаимопомощ 

между ученици, учители, 

родители и образователни 

медиатори 

1.6.2. Разширяване и 

2021-

2023 

г. 

ДГ, Училища 

Община, НПО 

РУО 

МОН  

Проекти на 

ЦОИДУЕМ,  

ЦМЕДТ 

„Амалипе“ 

 

Брой реализирани 

мерки, 

инициативи, 

добри практики 

 

3 
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групи, включително роми, 

в това число за работа с 

родители, включително за 

преодоляване на Covid 

кризата. 

продължаване на дейността на 

мрежата „Всеки ученик ще 

бъде отличник“ – практиката 

„ученици-наставници“ 

1.6.3. Организиране на кръгла 

маса по проблемите за работа в 

електронна среда 

1.6.4.Популяризиране на 

дейностите и работата в 

системата на образованието 

чрез медийно отразяване. 

1.7. 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. 

1.7.1.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. 

 

1.7.2.Осъществяване на 

психологическа и социална 

подкрепа  на деца и ученици от 

уязвими групи, включително 

роми чрез назначаване на 

образователни медиатори и 

социални работници. 

2021-

2023 

г. 

МОН Средства по ОП 

НОИР и Програма 

„Образование“ 

2021 – 2027 –  

МОН 

Средства по 

национални 

програми; 

Средства по ОП 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

НПО 

 

 

Предоставени 

средства на 

образователни 

институции чрез 

проекти и 

програми на МОН 

 

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

преодоляване на стереотипи и дискриминация 

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на 

Индикатора 

Стойност 

на 

индикато
ра за 

периода 

2021-2023 
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2.1. Преодоляване на 

дискриминационните 

нагласи чрез провеждане 

на различни инициативи 

(екскурзии, отбелязване на 

дати от празничния 

календар, информационни 

кампании и други 

дейности). 

 

2.1.1. Организиране на 

образователно-познавателни 

екскурзии 

 

2.1.2. Организиране на Лятна 
школа на море за допълнителни 

занимания със застрашени от 

отпадане от училище ученици от 

етническите малцинства 

 

2.1.3. Отбелязване на дати от 

празничния календар  

 

2.1.4. Организиране и 

провеждане на 3-дневен 

фестивал на етносите 

2021 -

2023 

г. 

Община и 

училища, ДГ 

партньори 

 

 

 

Средства по ОП 

НОИР чрез 

изпълнение на 

проект  

BG05M9OP001-

2.056-0011 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСК

А ИНТЕГРАЦИЯ 

НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ В 

ОБЩИНА 

ШУМЕН” – 

44 000 лв. 

Брой проведени 

инициативи 
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2.2. Реализиране на форми на 

взаимодействие между 

децата и учениците от 

различен етнически 

произход за 

утвърждаването на 

междукултурните 

ценности и 

многообразието в 

образователната среда с 

цел изграждане и 

възпитаване у 

подрастващите на 

социокултурен модел на 

поведение, основан на 

поведенчески модели за 

хуманизъм и 

толерантност. 

2.2.1. Разработване и 

въвеждане на програми за 

образователна дейност в 

детските градини и в 

училищата, съобразени с 

културите на различните 

етнически общности 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Сформиране на групи за 

занимания по интереси в ДГ, 

училищата и ЦПЛР чрез 

различни организационни 

педагогически форми – клуб, 

състав, ансамбъл, секция, 

отбор, хор, школа, ателие и др. 

2.2.3.Организиране и 

2021 -

2023 

г. 

Община и 

училища, ДГ 

партньори 

 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

И проект 

BG05M9OP001-

2.056-0011 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСК

А ИНТЕГРАЦИЯ 

НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ В 

ОБЩИНА 

ШУМЕН” – 6472 

лв. 

Брой разработени 

и въведени 

програми за 

образователна 

дейност в 

детските градини 

и в училищата, 

съобразени с 

културите на 

различните 

етнически 

общности; 

 

Брой деца и 

ученици от 

мнозинството и от 

етническите 

общности, които 

са се включили в 

дейности по 

преодоляване на 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 
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провеждане на 

междуинституционални 

дейности и изяви, включително 

състезания, концерти и др., с 

учениците, които участват в 

заниманията по интереси 

2.2.4. Организиране и 

провеждане на посещения на 

културно-исторически и 

природонаучни обекти, музеи, 

библиотеки и други 

институции, публични и 

стопански организации и други 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Участие на учители, 

директори и други 

педагогически специалисти, в 

дейности по преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи 

 

 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационн

и нагласи; 

 

 

Брой посетени 

културно-

исторически и 

природонаучни 

обекти, музеи, 

библиотеки и 

други 

институции, 

публични и 

стопански 

организации и 

други 

 

Брой учители, 

директори и други 

педагогически 

специалисти, 

които са се 

включили в 

дейности по 

преодоляване на 

негативни 

стереотипи и 

дискриминационн

и нагласи; 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Цел 3: Провеждане на информационни кампании за лица от уязвимите групи, включително за завършване на средно, професионално, колежанско и 

висше образование, особено за профили, специалности и професии, които дават перспектива за реализиране на пазара на труда 

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

Вид на 

Индикатора 

Стойност 

на 

индикато
ра за 
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лв.) за периода 

2021 - 2023 

периода 

2021-2023 

3.1. Провеждане на 

информационни кампании 

и на дейности за 

ограмотяване и обучение 

на неграмотни и 

слабограмотни лица от 

уязвими групи, които 

нямат завършен начален 

етап или завършен клас от 

прогимназиалния етап. 

 

3.1.1. Включване в обучение 

неграмотни и слабограмотни 

лица над 16 години,  

които нямат завършен начален 

етап или клас от на основно 

образование.  

 

3.1.2. Сертифицирани успешно 

завършилите обучението като 

предпоставка за 

успешното им включване в 

пазара на труда. 

2021 -

2023 г. 

Община, 

училища, 

НПО чрез 

МОН 

ИА ОП НОИР 

 

 

АЗ 

Средства по 

ОП НОИР и 

Програма 

„Образование“ 

2021 – 2023  

 

Брой лица над  

16-годишна 

възраст участници 

в информационни 

кампании за 

ограмотяване и  

обучение   

 

Брой лица 

завършили 

успешно обучение 

и положили изпит 

за сертификат  

45 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Цел 4: 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на 

Индикатора 

Стойност 

на 

индикато
ра за 

периода 

2021-2023 

4.1. Осъществяване на 

дейности за повишаване на 

осведомеността на 

родителите от уязвими 

групи относно ползите от 

образованието. 

4.1.1. Организиране на 

информационни кампании, 

срещи и др. за ролята на 

образованието на децата и 

учениците сред родителите от 

уязвими групи 

2021-

2023 

ДГ, Училища, 

РУО, МОН, 

Община 

ДГ, Училища, 

РУО, МОН, 

Община 

Брой 

информационни 

кампании за 

ролята на 

образованието на 

децата и 

учениците сред 

родителите и 

общността 

3 

4.2.  Осъществяване на 

дейности за приобщаване 

на родители от уязвими 

групи към училищния 

4.2.1.Утвърждаване на действащи

модели като: Родителски съвети, 

Училище за родители и др. 

4.2.2.Организиране на дни на 

2021-

2023 

МОН 

РУО 

Училища 

ДГ 

ДГ, Училища, 

 

Брой дейности за 

приобщаване на 

родители към 

училищния живот 

10 

 

 

30 
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живот и мотивирането им 

за образованието на 

техните деца. 

отворени врати за посещение от 

родители на детската градина, 

училището, ЦПЛР, СО 

 

и мотивирането 

им за 

образованието на 

техните деца 
 

Цел 5: Подкрепа за образователни практики, иновативни идеи и дейности, насочени към трайно приобщаване и образователна интеграция, 

включително за повишаване на дигиталните умения 

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на 

Индикатора 

Стойност 

на 

индикато
ра за 

периода 

2021-2023 

5.1.  Обучение на 

педагогически 

специалисти за 

усъвършенстване на 

уменията им за 

преподаване/провеждане 

на занимания от 

разстояние в електронна 

среда. 

5.1.1. Осигуряване на 

технически средства за 

педагогически специалисти и 

ученици в община Шумен за 

обезпечаване на 

образователния процес в 

условията на кризи. 

 

5.1.2. Обучение на 

педагогически специалисти с 

цел  усъвършенстване на 

уменията им за 

преподаване/провеждане на 

занимания от разстояние в 

електронна среда. 

 

2021-

2023 

Община, 

училища, ДГ 

чрез МОН 

Бюджет на МОН 

Средства по 

национални 

програми;  

Средства по ОП; 

Средства по ОП 

НОИР; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

НПО 

 

Брой осигурени 

технически 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

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 

не по-

малко от 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

не по-

малко 

90% от 

педагогич

еските 

специалис

ти 
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електронна среда.  

5.2. 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.). 

5.2.1. Обучение на 

образователни медиатори и 

родители за придобиване на 

умения за работа в електронна 

среда  

 

2021-

2023 

Община, 

училища, ДГ 

чрез МОН 

Бюджет на МОН 

Средства по 

национални 

програми;  

Средства по ОП; 

Средства по ОП 

НОИР; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

НПО 

 

Брой родители  

и образователни 

медиатори, които 

ще участват в 

обучения за 

придобиване на 

умения за работа 

в електронна 

среда 

20 

5.3.  Осъществяване на 

допълнително синхронно 

обучение от разстояние в 

електронна среда за 

ученици от I-ви до XII-ти 

клас, в това число от 

уязвими групи. 

 

5.3.1. Осигуряване на 

технически средства и 

подкрепа за допълнително 

синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда 

5.3.2. Обхващане на 100 % от 

целевите групи, вкл. и от 

уязвимите групи, които 

отсъстват от училище повече 

от 10 учебни дни по 

уважителни причини, в т.ч. и 

поставени под карантина, в 

обучение за придобиване на 

умения за обучение от 

разстояние в електронна среда. 

 

2021-

2023 

МОН 

РУО 

Училища 

Община 

Бюджет на МОН 

Средства по 

национални 

програми;  

Средства по ОП; 

Средства по ОП 

НОИР; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

НПО 

 

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 

(включително 

поставени под 

карантина и тези, 

които поради 

липса на 

технически 

условия са се 

100% от 

целевите 

групи 
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обучавали 

несинхронно). 

 

 

II. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние 

на населението на община Шумен 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране (преки 

бюджетни разходи, 

друго – в лв.) за 

периода 2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

1.1 Осъществяване на 

акушеро-

гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население 

1.1.1. Ранна 

диагностика, 

осъществяване на 

профилактика и 

превенция от 

заболявания предавани 

по полов път  

2021-

2023 

Община 

чрез 

Здравни 

медиатори, 

Център за 

обществена 

подкрепа 

(ЦОП); 

РЗИ – 

Шумен; 

НПО, 

Общински 

Здравен 

Център, 

Лекарски 

практики 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

Брой осъществени 

акушеро-гинекологични 

прегледи с мобилни 

кабинети в населени 

места с компактно 

ромско население. 

 

Мин. 2 

броя 

1.2 Повишаване на 

обхвата на деца без 

лични лекари открити 

от здравните 

медиатори 

1.2.1. Провеждане на 

общинска 

информационна 

кампания по населени 

места за 

2021-

2023 

Община 

чрез 

Здравни 

медиатори, 

ОЗЦ, ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

Брой регистрирани деца, 

без лични лекари 

 

50 
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идентифициране и 

разширяване 

обхванатите деца без 

лични лекари. Оказване 

на подкрепа от страна 

на СКЦ Шумен и ОЗЦ 

Шумен 

 

1.2.2. Разясняване на 

родителите за 

важността за 

регистрацията на 

техното дете при личен 

лекар. 

1.3  

 

Провеждане на 

профилактични 

прегледи на деца с 

мобилни педиатрични 

кабинети 

1.3.1. Провеждане на 

профилактични 

прегледи на деца в 

съответната възрастова 

група в кварталите на 

град Шумен и населени 

места от общината с 

преобладаващо ромско 

населени. 

2021-

2023 

Община 

чрез 

Здравни 

медиатори, 

ОЗЦ, ЦОП, 

РЗИ, 

Училищни 

медицински 

кабинети 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

Брой проведени 

профилактични 

прегледи на деца с 

мобилни педиатрични 

кабинети 

12 

1.4 Провеждане на 

разяснителни 

кампании за 

необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации. 

1.4.1. Провеждане на 

разяснителна кампания 

и разпространение на 

информационно-

образователна 

литература за 

необходимостта от 

имунизиране, вкл. и 

ваксиниране против 

COVID-19 

2021-

2023 

Община 

чрез 

Здравни 

медиатори, 

ОЗЦ, ЦОП, 

РЗИ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

Брой проведени 

кампании за разясняване 

на необходимостта от 

ваксиниране на 

населението със 

задължителните 

имунизации по 

Националния 

имунизационен 

календар  

и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации.  

2 



13 

 

 

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

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 2021 

- 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

2.1. Дейности по 

превенция и контрол 

на ХИВ чрез услуги по 

анонимно 

и безплатно 

консултиране и 

изследване за ХИВ и 

сексуално предавани 

инфекции в КАБКИС и 

мобилни медицински 

кабинети. 

2.1.1. Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН 

чрез насочване за 

анонимно и безплатно 

изследване 

2021-

2023 

Община 

чрез 

Здравни 

медиатори, 

ОЗЦ, ЦОП, 

РЗИ, НПО 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите 

Брой лица достигнати с 

услуги за превенция на 

ХИВ 

  

30 

2.2. Дейности по 

подобряване контрола 

на туберкулозата сред 

ромска общност чрез 

провеждане на 

скрининг за риска, 

придружаване и 

изследване за 

туберкулоза; подкрепа 

в процеса на лечение 

на болните от 

туберкулоза. 

2.2.1. Провеждане на 

дейности  във връзка с 

подобряване контрола 

на 

туберкулозата и 

оказване 

на подкрепа в процеса 

на 

лечение на болните от 

туберкулоза. 

 Община 

чрез 

Здравни 

медиатори, 

ОЗЦ, ЦОП, 

РЗИ, НПО 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите 

Брой лица обхванати 

със скрининг за риска от 

туберкулоза 

 

400 

2.3. Повишаване на 

здравната култура на 

представителите на 

уязвимите групи и 

превенция от 

заболявания  

2.3.1. Провеждане на 

Клуб „Здраве“ с 

подготвени 12 

тематични беседи за 

здравословното хранене 

и профилактика срещу 

често срещани болести  

2021-

2023 

Община 

съвместно с 

НПО 

ОП РЧР, проект 

BG05M9OP001-

2.056-0011 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ 

Брой представители от 

уязвимите групи, вкл. 

роми, повишили своята 

здравна култура 

60 
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В ОБЩИНА 

ШУМЕН” – 9000 

лв. 

 
 

III. 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на 

Индикатора 

Стойност на 

индикатора за 

периода 2021-

2023 

1.1. Активиране и 

включване на пазара 

на труда лица и 

младежи до 29 г., 

които не работят и не 

учат, посредством 

индивидуално и 

групово прилагане на 

инструменти и услуги 

за привличането и 

мотивирането им да 

се регистрират в Д БТ 

и насърчаване на 

включването им в 

обучение, връщане в 

образователната 

система или заетост.   

Работа с неактивни 

лица: идентифициране 

на групите на 

неактивните, 

обезкуражени лица и 

младежи до 29 г. , 

които не работят и не 

учат и не са 

регистрирани в ДБТ и 

техните потребности – 

индивидуална работа с 

бенефициентите и 

подпомагане 

включването им в 

заетост и обучение или 

връщане в 

образователната с-ма.  

- Трудови борси 

2021 

2023 

МТСП 

АЗ, ДБТ 

партньори- 

Община, 

НПО и др.. 

  

НП „Активиране на 

неактивните лица” 

 

4 497 646 лв. за 

страната 

Брой лица 

мотивирани за 

активно 

поведение на 

пазара на труда/за 

търсене на работа 

Заетост на 440 

лица към ДБТ и 

общински 

администрации, 

от тях 49 са 

нововключени. 

Данните са за 

страната. 
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- Предоставяне на 

мотивационно 

обучение 

С клиенти със 

специфични 

потребности  ще 

работят кейс-

мениджъри, психолози 

назначени по 

Програмата. 

 

1.2. Подкрепа за преход 

от безработица  към 

работа и 

пенсиониране 

Осигуряване на заетост 

не по – малко от 3 

месеца и не повече от 

24 месеца на 

безработни лица над 58 

г., които търсят работа 

и са регистрирани в 

ДБТ 

2021 

2023 

МТСП 

АЗ, ДБТ 

партньори- 

работодател

и 

Национална 

програма „Помощ 

за пенсиониране” 

6 126 124 лв. за 

страната 

Брой безработни 

лица над 58 г. 

Заетост на 822 

лица, в т.ч.100 

нововключени в 

страната. 5 лица 

нововключени за 

ДБТ Шумен. 

1.3. Повишаване 

пригодността за 

заетост и осигуряване 

на заетост на 

регистрирани в ДБТ 

безработни хора с 

трайни увреждания 

или преминали 

успешно курс на 

лечение за зависимост 

към наркотични 

вещества хора в 

трудоспособна 

възраст, като 

предпоставка за 

преодоляване на 

социалната им 

изолация и за 

Осигуряване на 

субсидирана заетост до 

24 месеца  

 

2021 

2023 

МТСП 

АЗ, ДБТ, 

партньри -  

АСП, АХУ, 

ДСП, 

Национално 

представени 

организации 

на хора с 

увреждания 

и за хора с 

увреждания, 

социални 

партньори 

Национална 

програма за заетост 

и обучение на хора 

с трайни 

увреждания 

8 979 601 лв. за 

страната 

Безработни лица с 

трайни 

увреждания; 

Безработни лица, 

преминали 

успешно лечение 

за зависимост към 

наркотични 

вещества. 

Заетост на 1209 

лица, в т.ч.100 

нововключени в 

страната. 5 лица 

нововключени за 

ДБТ Шумен. 
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пълноценното им 

интегриране в 

обществото. 

1.4. Повишаване на 

заетостта, намаляване 

на безработицата и 

повишаване 

качеството на работна 

сила в регионите. 

Осигуряване на 

достъп до работни 

места на безработни 

лица от 

неравностойните 

групи на пазара на 

труда и създаване на 

възможности за 

трудова и социална 

интеграция на 

безработни лица 

Осигуряване на  

субсидирана заетост на 

лицата от целевите 

групи. 

2021 

2023 

АЗ,  ДБТ, 

областни и 

общински 

администрац

ии,  

партньори - 

предприятия 

и сдружения 

Регионална 

програма за заетост  

2021 г. и 

насърчителни 

мерки по ЗНЗ 

По РП 12195 000  

лв. за страната, от 

тях 515652 лв. за 

Област  Шумен . 

 

Брой лица Заетост на 2500 

безработни лица 

за страната,за 

ДБТ Шумен-47 

лица. 

 За насърчителни 

мерки  по ЗНЗ се 

очаква нова 

заетост на 29 

безработни лица 

от ДБТ Шумен. 

1.5. Предоставяне на 

възможност на 

младежи до 29-

годишна възраст за 

стажуване/обучение 

по време на работа 

при работодател, с 

цел повишаване на 

конкурентоспособнос

тта на младежите чрез 

осигуряване на 

възможност за 

стажуване или 

обучение по време на 

работа, което ще 

улесни прехода от 

образование към 

Осигуряване на 

стажуване за младежи 

при работодател с 

определени от него 

наставници за 

безработни лица с 

продължителност 6 

месеца 

Осигуряване на 

обучение на младежи 

по време на работа при 

работодател с 

определени от него 

наставници за 

безработни лица  с 

продължителност до 6 

месеца 

2021 

2023 

МТСП, АЗ, 

ДБТ 

Оперативна 

Програма „РЧР” 

схема: Младежка 

заетост   

117 439 109 лв. общ 

бюджет /общ 

бюджет до 2023/. 

10 000 000 лв. 

индикативен 

бюджет за 2021 г. 

за целия проект 

 

Брой лица По проекта 

продължава 

приема на заявки 

за работни места 

и сключване на 

нови договори за 

включване в 

заетост на 

младежи до 29- 

годишна възраст. 
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заетост, а и 

едновременно с това 

ще доведе до 

натрупване на ценен 

професионален опит, 

необходим за заемане 

на свободни работни 

места, заявени от 

работодатели. 

Предоставяне на 

средства  за разходи в 

реален размер за 

транспорт от и до 

работното място за 

първия месец от 

стажа/обучението  по 

време на работа 

Предоставяне на 

стимули за 

работодателите, в 

случай че сключат 

безсрочен трудов 

договор със 

стажувал/стажуващ 

младеж за заемане на 

длъжност, 

съответстваща  на 

квалификацията на 

стажанта- покриване на 

разходите на 

работодателя за 

социално и здравно 

осигуряване на наетия 

за срок от 6 месеца от 

началото на безсрочния 

договор. 

1.6. Интеграция  на 

безработни младежи 

до 29 –годишна 

възраст вкл., 

регистрирани в ДБТ 

към АЗ, в заетост при 

работодател чрез 

осигуряване на 

обучения и субсидия 

за продължителна 

Осигуряване на 

обучения и заетост   на 

безработни младежи до 

29 –годишна възраст 

вкл., регистрирани в 

ДБТ към Агенция 

позаетостта 

2021 

2023 

МТСП, АЗ, 

ДБТ 

Оперативна 

Програма „РЧР” 

схема: „Обучения и 

заетост за младите 

хора”  

115854936 лв. общ 

бюджет за цялата 

схема /до 2023 г./,  

4 000 000 лв. 

индикативен бюджет 

Брой лица Проекта 

осигурява 

обучения и 

заетост от 

договори 

сключени с 

работодатели през 

предходни 

години. 
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заетост. за 2021 г. 

1.7. Интеграция  на 

безработни лица на 

възраст над 29 –

годишна възраст , 

регистрирани в ДБТ 

към АЗ в заетост при 

работодател в 

реалния бизнес и 

институции на 

местното 

самоуправление чрез 

обучения, съобразени 

с индивидуалните 

нужди на работното 

място и субсидия за 

заетост 

Осигуряване на 

обучения и заетост   на 

безработни лица на 

възраст над  29 –

годишна възраст , 

регистрирани в ДБТ 

към АЗ 

2021 

2023 

МТСП, АЗ, 

ДБТ 

Оперативна 

Програма „РЧР” 

схема: „Обучения и 

заетост ”  

214 000 000 лв. общ 

бюджет за цялата 

схема /до 2023/,  

30 000 000 лв. 

индикативен бюджет 

за 2021 г. 

Брой лица Проекта 

осигурява 

обучения и 

заетост от 

договори 

сключени с 

работодатели през 

предходни 

години. 

1.8. Осигуряване на по 

добро съвместяване  

на професионалния с 

личния живот на 

родителите с малки 

деца  и предоставяне 

на  заетост на 

безработни лица, чрез 

осигуряване на 

възможности за 

полагане на грижи за 

отглеждане на малки 

деца 

Осигуряване на заетост 

на търсещи работа лица 

до 29 години, на 

неактивни и безработни 

лица над 30 години и на 

лица в неравностойно 

положение на пазара на 

труда като детегледачи. 

Улесняване достъпа на 

млади родители  до 

пазара на труда 

2021 

2023 

МТСП, АЗ, 

ДБТ 

Оперативна 

Програма „РЧР” 

схема: „Родители в 

заетост ”  

65 000 000 лв. общ 

бюджет за цялата 

схема /до 2023 г./,  

6 000 000 лв. 

индикативен бюджет 

за 2021 г. 

Брой лица Проекта 

осигурява  заетост 

по тристранни 

споразумения  

сключени през 

2019,2020  и 2021 

г. 
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1.9. Предоставяне на  

подкрепа за 

реинтеграция в 

заетост на 

безработните лица, 

останали без работа 

вследствие от 

възникналата 

пандемия и 

разпространението на 

коронавирусa 

COVID-19.  

 

Наемане на безработни 

лица от целевите групи 

на пълно или непълно 

работно време (най-

малко на 4 часа) за 

период до 6 месеца 

2021 

2023 

МТСП, АЗ, 

ДБТ 

Проект: „Заетост за 

теб ”  

160 000 000 лв. общ 

бюджет за цялата 

схема /до 2022 г./,  

65 000 000 лв. 

индикативен бюджет 

за 2021 г. 

Брой лица По проекта се 

приемат заявки за 

СРМ и сключват 

договори с 

работодатели до 

изчерпване на 

финансовия 

ресурс. В  ДБТ 

Шумен до края на 

2021 г. се очаква 

да  са включени  

над  200 

безработни лица. 

1.10. Предоставяне на 

подкрепа на 

предприятия и 

самоосигуряващи се 

лица, чиято 

икономическа 

дейност е директно 

засегната от 

неблагоприятното 

въздействие на 

наложилото се в 

страната извънредно 

положение, обявено с 

решение на 

Народното събрание 

от 13 март 2020 г., 

предизвикано от 

пандемията с 

коронавирус COVID-

19.  

 

Насочена към 

преодоляване и 

ограничаване на 

негативните социално-

икономически 

последици от 

пандемията. Тя ще 

предостави възможност 

за прилагане на 

краткосрочна помощ за 

подкрепа на заетостта, 

чрез която 

работодателите и 

самоосигуряващи се 

лица, директно 

засегнати от 

извънредното 

положение, ще получат 

средства за запазване 

заетостта на 

застрашените от 

освобождаване от 

работа лица в резултат 

от неблагоприятно 

2021 

2023 

МТСП, АЗ, 

ДБТ 

Проект : 

„Краткосрочна 

подкрепа за заетост 

в отговор на 

пандемията от 

COVID-19 ”  

80 000 000 лв. - 

общ бюджет до 

2021 г. 

43 000 000 - 

индикативен бюджет 

за 2021 г. 

Брой 

работодатели и 

самоосигуряващи 

се лица  

Подкрепа за 

работодатели и 

самоосигуряващи 

се лица чрез 

компенсации на 

част от работната 

заплата и 

дължимите 

данъчни и 

осигурителни 

вноски за сметка 

на осигурителя и 

осигуреното лице 

с цел запазване на 

заетостта на 

работниците и 

служителите в 

предприятията, 

упражняващи 

дейност в 

икономически 

сектор, посочени  

в РМС № 429 от 

2020 г. 
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развитие на бизнеса и 

намаляване на 

приходите от 

продажби. 

1.11 Професионално 

ориентиране 

1.2.1. Ориентиране 

относно избора на 

професия,  избора на 

възможности за 

образование, обучение и 

заетост, като се акцентира 

върху взаимодействието 

между учене и пазар на 

труда 

1.2.2. Психологическо 

подпомагане 

2021 - 

2023 

АЗ, ДБ 

Община – 

подкрепяща 

роля чрез 

Центъра за 

кариерно 

ориентиране 

Средства в рамките 

на бюджета на 

отговорната 

институция, 

 

Средства на 

общината от 

ОПРЧР  по проект 

BG05M9OP001-

2.056-0011 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ 

В ОБЩИНА 

ШУМЕН” – 13 440 

лв. 

Брой лица 

включени в 

професионално 

ориентиране 

 

 

 

 

Брой лица 

включени в 

психологическо 

подпомагане 

 

Съгласно 

отпуснатите 

бройки на 

регионален 

принцип за 2021, 

2022, 2023 г. 

 

 

40 лица от 

уязвимите групи, 

в т.ч. и роми 

1.12 Организиране на 

обучения за 

придобиване на 

професионална 

квалификация и/или 

на ключова 

компетентност 

1.3.1. Организиране на 

професионални 

обучения I, II, III степен 

 

1.3.2. Организиране на 

обучения за 

придобиване на ключови 

компетентности I 

„Общуване на роден 

език“, II „Общуване на 

чужди езици“, III 

„Дигитална 

компетентност“ 

 

 

2021 - 

2023 

АЗ, ДБ 

Община – 

подкрепяща 

роля, 

ЦПО като 

бенефициен

ти по ОП 

РЧР 2021 – 

2027 г. 

Средства в рамките 

на бюджета на 

отговорната 

институция, 

средства от ОП 

РЧР 2021 – 2027 г. 

Брой лица, 

включени в 

обучение за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

и/или ключова 

компетентност 

 

Съгласно 

отпуснатите 

бройки на 

регионален 

принцип за 2021, 

2022, 2023 г. 
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Цел 2: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица чрез насърчаване 

на трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане 
 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго – 

в лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на 

Индикатора 

Стойност на 

индикатора за 

периода 2021-

2023 

2.1. Инициативи, 

насърчаващи 

активирането на 

безработни и 

икономически неактивни 

лица  

2.1.1. Предоставяне 

на посреднически 

услуги на пазара на 

труда, трудова 

медиация 

 

2021 - 

2023 

АЗ,  

Община – 

подкрепяща 

роля 

Средства в 

рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция, 

средства от ОП 

РЧР 2021 – 2027 

г. 

Брой лица, 

започнали 

работа в 

резултат от 

проведени 

трудови борси и 

дни на 

работодателя 

Съгласно 

отпуснатите 

бройки на 

регионален 

принцип за 2021, 

2022, 2023 г.- 

2.2. Подобряване достъпа до 

заетост и обучение на 

уязвими групи чрез 

предоставяне на 

интегрирани услуги по 

заетост и социално 

подпомагане 

2.2.1. Предоставяне 

на обучение на 

уязвими групи чрез 

предоставяне на 

интегрирани услуги 

по заетост и социално 

подпомагане 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Предоставяне 

на заетост  

 

2021 - 

2023 

МТСП,АЗ, АСП 

 

Община – в 

ролята на 

работодател по 

проект 

BG05M9OP001-

2.056-0011 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕС

КА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ В 

ОБЩИНА 

ШУМЕН” 

Средства в 

рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция, 

средства от ОП 

РЧР  

2014-2020,  

 

 

 

 

 

Средства на 

общината от 

ОПРЧР  по 

проект 

BG05M9OP001-

Брой лица, на 

които са 

предоставени 

интегрирани 

услуги по 

заетост и 

социално 

подпомагане, от 

тях включени в: 

- заетост; 

- обучение. 

 

 

Брой лица от 

уязвимите 

групи, 

включени в 12 

месечна 

Съгласно 

отпуснатите 

бройки на 

регионален 

принцип за 2021, 

2022, 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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2.056-0011 

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСК

А ИНТЕГРАЦИЯ 

НА УЯЗВИМИ 

ГРУПИ В 

ОБЩИНА 

ШУМЕН” – 

592 545 лв. 

субсидирана 

заетост 

 

IV. 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

1.1. Изработване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри 

( КККР) на територии, 

включващи зони с компактно 

ромско население  

1.1.1. Актуализиране на 

съществуващи КККР 

при необходимост 

2021-

2023 

МРРБ, 

Община  

 Брой населени места 

с одобрени КККР на 

територии, 

включващи зони с 

компактно ромско 

население 

 

Цел 2:  Осигуряване  на общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението 

 
 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

в лв.) за периода 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 
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2021 - 2023 

2.1. „Подкрепа за осигуряването 

на модерни и достъпни 

общински жилища за 

настаняване на уязвими 

групи от население“ и 

обновяване на 

квартали/специфични 

територии от градовете с 

неблагоприятни социално-

икономически 

характеристики.“ 

2.1.1. Изграждане на 

социални жилища в 

град Шумен –кв. 

Тракия 

 

 

 

2.1.2. Настаняване на 

лица от уязвими групи 

в общински жилища 

при необходимост 

2021-

2023 

Община 

 

 

 

 

 

 

Община 

 

 

 

ОП Региони в 

растеж 

 

 

 

 

 

съгласно 

действащи 

общински 

наредби 

Население (брой 

лица), обхванато от 

проекти в рамките на 

стратегиите за 

интегрирано 

териториално 

развитие 

 

2910238,55 

лв. 

51 бр. 

жилища за 

100 човека 

Цел 3:  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за 

уязвими групи 

 
 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

3.1. Развитие на инфраструктура 

за предоставяне 

на  интегрирани здравно-

социални и социални услуги 

в общността за уязвими 

групи 

Улица от О.Т.9431, 

О.Т.9432, О.Т.9584 до 

О.Т.9436, между 

квартали 643Б, 643Ги 

643В по регулационния 

план на Шумен – 

изграждане на нови 

тротоари, асфалтов път, 

изместване на кабели 

СрН и кабели НН, 

изграждане ТКМ и ново 

улично осветление 

2021-

2023 

Община Шумен Бюджет на Община 

Шумен 
Нова или реновирана 

инфраструктура  

 

Цел 4 :  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 
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Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

в лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

4.1. Подкрепа при развитието на 

образователна, културна, 

спортна инфраструктура и 

насърчаване на публично-

частното партньорство 

4.1.1.Реконструкция на 

Младежки дом 

4.1.2. Ремонт и 

реконструкция  на 

Летен театър 

4.1.3. Ремонт и 

реконструкция  на 

Градски стадион 

2021-

2023 

Община Шумен ОПРР Брой обекти 2 518 000 лв. 

 

2 434 000 лв. 

 

 

 

2 955 000 лв. 

 

V. 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

1.1 Проведени кампании за 

повишаване на 

осведомеността относно 

домашното насилие и 

насилието, основано на 

полов признак 

1.1. 1.Организиране на 

обучения и групови 

програми  с деца и 

родители по 

превенция на 

насилието 

 

1.1.2. Организиране на 

2021-

2023 

Общината чрез 

ИСДП / 

КСУДС-Шумен, 

Зона ЗаКрила - 

Шумен 

 МКБППМН 

 

В рамките на 

делегираните 

общински бюджети 

Брой участници в 

кампании за 

повишаване на 

осведомеността 

относно домашното 

насилие и насилието, 

основано на полов 

признак (вкл. 

60 
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група за обучение за 

самопомощ на жени, 

жертва на насилие 

представители на 

уязвимите групи  в 

т.ч  роми) 

 

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

участие в обществения живот 

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

2.1. Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните  

2.1.1. Информационни 

кампании по училища 

за превенция на 

агресията в училище и 

на улицата 

 

2.1.2. Оказване на 

помощ на малолетни и 

непълнолетни, които 

са извършили 

противообществени 

прояви, както и 

предприемане на 

мерки за тяхната 

социална защита и 

развитие 

 

2.1.3. Повишаване 

информираността на 

ромите, относно 

функциите и 

отговорностите на 

институциите, правата 

и задълженията на 

гражданите. 

2021-

2023 

ЦКБППМН чрез 

МКБППМН 

Шумен 

Община, 

училища 

В рамките на 

делегираните 

бюджети на 

МКБППМН 

и бюджет по 

програма 

„Младежки 

дейности“ на 

община Шумен 

Брой работни срещи 

събития за 

предотвратяване и 

противодействие на 

противообщественит

е прояви  

30 
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Цел 3: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт 

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

3.1 Утвърждаване на толерантни 

междуетнически отношения 

чрез спорт 

3.1.1. Организиране на 

спортни 

мероприятия/турнири 

и инициативи с цел 

опознаване и 

сближаване 

2021-

2023 

НПО и спортни 

клубове в 

общината чрез 

проекти 

кандидатстващи 

към ММС 

 

Общината чрез 

бюджет 

„Младежки 

дейности“ в 

изпълнение на 

Стратегия за 

развитие на 

младите хора в 

община Шумен 

и Общински 

планове за 

развитие на 

младежта 2021, 

2022, 2023 г. 

 Брой подадени 

проекти  

 

 

Брой на участници 

от 15 до 29 г. 

  

Мин. 1 

подаден 

проект 

 

2000  

Цел 4: Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и 

икономическо участие в обществения живот 

 

 

Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 



27 

 

4.1  Провеждане на 

семинари/кръгли маси по 

въпросите за 

равнопоставеността на 

ромските жени в българското 

общество 

4.1.1. Провеждане на 

кръгла маса по 

въпросите на 

равнопоставеността и 

недискриминацията 

на ромските жени в 

българското 

общество; 

 

2021-

2023 

СНССЕИВ чрез 

ОбССЕИВ, в 

които община 

Шумен има 

представителство,  

Комисия за 

защита от 

дискриминация 

чрез регионален 

представител 

Без бюджет Брой проведени 

семинари 

 

 

Брой участници 

2 
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Цел 5: 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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

5.1 Прилагане на 

Координационния механизъм  

за рефериране и обгрижване 

на случаи на непридружени 

български деца и деца-

жертви на трафик, 

завръщащи се от чужбина“. 

5.1.1. Предприемане на 

дейности за закрила на 

местно ниво след 

настаняване в  

Кризисния център и 

проследяване на 

случая  

за период от една 

година, с цел 

предотвратяване на 

ново въвличане на 

детето в  

трафик или извеждане 

извън страната. 

2021-

2023 

Органи на 

местно ниво: 

ДСП, ОЗД, РУ 

на МВР, РИО, 

община, РЗИ, 

МКБППМН, 

МКБТХ, 

Кризисни 

центрове, ДСУ и 

др. 

В рамките на 

бюджетите на 

отговорните 

институции 

Брой реферирани 

случаи за година 
3 

5.2 Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

правата на детето, 

регламентирани в 

5.2.1. Осигуряване на 

ефективна превенция 

на междуетнически 

инциденти, особено 

тези, носещи белезите 

2021-

2023 

Община и 

Доставчици на 

социални услуги, 

НПО, КСУДС и 

Детски център за 

В рамките на 

делегираните 

бюджети 

Брой проведени 

беседи и 

информационни 

кампании с 

представители на 

3 
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Конвенцията на ООН за 

правата на детето и Закона за 

закрила на детето и за 

съществуващите социални 

услуги за подкрепа в 

общността 

на престъплението и 

подбуждането на 

национална, расова и 

религиозна омраза и 

нетърпимост чрез 

провеждане на 

информационни 

беседи 

 

5.2.2.Провеждане на 

разяснителни и 

информационни 

кампании за 

повишаване на 

чувствителността и 

нетърпимостта към 

прояви на 

дискриминация. 

застъпничество и 

подкрепа Зона 

ЗаКрила – Шумен 

 

 

 

ромската общност, 

вкл. деца  

5.3  Повишаване на 

информираността на децата и 

техните семейства относно 

съществуващи механизми за 

информиране и превенция на 

насилието сред  и срещу 

деца. 

5.3.1. Информационна 

кампания „Превенция 

на сексуалното 

насилие, сексуалната 

злоупотреба и 

сексуалната 

експлоатация на деца“ 

5.3.2. Информационна 

кампания „Как да 

разпознаем детето, 

преживяло насилие” 

 

2021-

2023 

Община Шумен 

чрез 

МКБППМН,  

КСУДС и 

Детски център за 

застъпничество 

и подкрепа Зона 

ЗаКрила – 

Шумен 

Бюджет на ДАЗД Брой 

информационни 

кампании   

 

2 

Цел 6: Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на 

Европа и ЕС, и използване на съществуващите в ЕС инструменти 
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Мерки Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – в 

лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

6.1 Ефективно прилагане на 

Национален механизъм за 

насочване и подпомагане на 

жертви на трафик на хора 

(НМН), независимо от 

тяхната етническа 

принадлежност, 

националност, религия, 

полови и възрастови 

характеристики. 

6.1.1. Привличане на 

представители на 

ромска общност чрез 

реализиране на 

дейности по 

превенция на трафика 

на хора, включително 

провеждане на 

обучения за 

идентификация и 

насочване на жертви 

на трафик на хора. 

 

6.1.2. Привличане на 

ромската общност при 

превенция и не 

дискриминация в 

процеса на събиране и 

анализиране на данни, 

касаещи трафика на 

хора и обгрижване на 

жертви; 

 

2021-

2023 

НКБТХ чрез 

МКБТХ 

Община, НПО, 

Комисия за 

защита от 

дискриминация 

От бюджет на 

НКБТХ, и КЗК 

средства по 

програми и 

проекти 

Брой подпомогнати 

жертви на трафик на 

хора в услугите към 

НКБТХ; брой 

координирани 

сигнали от 

администрацията на 

НКБТХ. 

 

Брой проведени 

превенционни 

дейности с фокус 

уязвими лица от 

ромска общност  

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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VI. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“ 

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 Дейности Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

в лв.) за периода 

2021 - 2023 

Вид на Индикатора Стойност 

на 

индикатора 

за периода 

2021-2023 

1. Подкрепа на творчески 

проекти в областта на 

различните видове изкуства, 

насочени към представяне и 

популяризиране на 

традиционната култура на 

ромите; проекти с участие на 

представители на ромската 

общност, насърчаващи 

междукултурния диалог. 

1.1.1. Подкрепа на 

творчески проекти за 

изява в областта на 

визуалните изкуства, 

насочени към 

представители на 

ромската общност 

 

1.1.2. Подкрепа на 

творчески проекти в 

областта на 

сценичните изкуства 

(професионални и 

любителски) за 

създаване и 

разпространение на 

културен продукт, 

насочени към 

ромската общност, с 

2021 – 

2023 

Министерства на 

културата, чрез 

Програма 

„Култура“, 

Община, 

читалища, НПО 

чрез фонд 

„Култура“ на 

програма 

„Младежки 

дейности“, други 

международни 

донори 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на 

Община Шумен, 

ОФК, ДШП 

 

В рамките на 

бюджетите на 

съответните 

институции 

 

Брой творчески 

проекти в областта 

изкуствата, насочени 

към представяне и 

популяризиране на 

традиционната 

култура на ромите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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участие на 

представители на 

ромската общност 

1.1.3/ Творчески 

проекти в областта на 

литературата 

 

1.1.4.  

Популяризиране на 

културата на етносите 

представени в община 

Шумен, в т.ч. и 

ромския чрез общия 

културен календар на 

Община Шумен: 

- Честване на 

Ромската, 

Арменската, Руската 

Нова година; 

- 8 април – Денят на 

ромите; 

- 6 май – Гергьовден; 

- 1 юни – Ден на 

детето; 

- Курбан- Байрям 

 

 

 

 

МК, Община 

Шумен, ДШП 

 

 

Община Шумен, 

НЧ, НПО 

 

 

Брой литературни 

творби 

 

 

 

Брой проведени 

чествания и 

мероприятия 

 

Брой публични 

събития 
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2. 

Изграждане на положителни 

образи за ромите и 

утвърждаване ползите от 

интеркултурализма и 

приобщаването им в медиите 

 

 

2021 - 

2023 

Община чрез 

общински 

структури за 

информация, 

Регионални 

медии 

Чрез бюджет на 

Общинско радио, 

Регионални и 

национални 

медии 

Брой на хората, 

посещаващи 

културни/образовате

лни събития, 

свързани с културата 

на малцинствата 

(ромите), отразени в 

медиите вкл. онлайн 

посещения/гледания 

 

Брой културни 

10 000 
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събития с акцент 

върху културата на 

малцинствата 

(ромите), отразени в 

медиите вкл. онлайн 

посещения/гледания 

 

Брой образователни 

събития с акцент 

върху културата на 

малцинствата 

(ромите), отразени в 

медиите вкл. онлайн 

посещения/гледания 

вкл. онлайн събития 

15 

 

 

 

 

 

 

3 

 

  


