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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 Настоящата Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-

2030), наричана по-нататък Областната стратегия, е рамков документ, който задава насоките за 

изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите в 

област Бургас, като отчита и надгражда резултатите, постигнати в периода на изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) и е разработена в съответствие с 

Националната стратегия следвайки нейните цели.   

 Приоритетните области, оперативните цели и мерките за изпълнение са заложени в  

първия краткосрочен Националния план за действие за периода 2021-2023 г., в съответствие с 

който са разработени общинските планове. Последните отразяват оперативното разрешаване на 

реалните нужди и значими проблеми на общността, имащи пряко отношение към социално-

икономическото развитие  на регионално ниво.  

 Настоящият документ използва името роми като обобщаващо както за българските 

граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, 

така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, 

независимо от начина на тяхното самоопределяне. 

Дългосрочната цел на Областната стратегия е осигуряване на ефективно равенство и 

намаляване на различията между ромите и останалата част на населението в област Бургас, 

което потвърждава дългосрочния ангажимент на Областна администрация Бургас за 

партньорство, сътрудничество и широки консултации с всички заинтересовани страни при 

справяне със съществуващите проблеми и предизвикателства, пред които са изправени ромите и 

за които има риск да се влошат от въздействието на пандемията от COVID-19. 

 

  

ІІ. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И СИТУАЦИЯТА 
 

 Мониторингът и оценката на изпълнението на Областната стратегия за интегриране на 

ромите (2012-2020) отчете целесъобразността на планираните и реализирани дейности и 

програми на общинските планове в приоритетните области, както и ефективността на мерките 

спрямо нуждите на целевата група и въздействието на интервенциите на местно и областно 

ниво. 
Според преброяването през 2011 г. в област Бургас ромският етнос заема трето място по 

численост – 18 424 души са се самоопределили като роми. Ромското население е най–силно 

представено в общините Бургас, Айтос и Средец. Не всички роми са обект на социално 

изключване, но всички те могат да станат обект на дискриминация и да бъдат лишени от права. 

Много роми са поставени в ситуация на крайна бедност, безработица, ниско ниво на 

образование, лошо здравеопазване и неприемливи жилищни условия. Социалното изключване 

засилва предразсъдъците срещу тях, което прави маргинализацията им социално допустима. В 

особено неравнопоставено положение остават ромските жени, младежи и възрастни хора. Тук 

става въпрос за множествена дискриминация - веднъж те биват дискриминирани като роми и 

втори път включително от членове на ромската общност. Ромските жени и младежи 

продължават да изостават спрямо ромските мъже в общото население в ключови области като 

здравеопазване, образование и заетост. 

Задълбоченият анализ на факторите и предизвикателствата за периода на изпълнение на 

Областната стратегия до 2020 г. води до заключението, че не е постигната амбициозната цел да 

бъде сложен край на изключването на ромите, но същевременно отчита в известна степен 

положителни резултати и първоначална промяна в тенденциите. Планираните мерки обаче 

налагат впечатлението, че ромите са таргетирани по-скоро защото са роми, а не защото са 
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социално изключени и в неравностойно положение. 

Във връзка с постигането на отделните секторни цели в областта на образованието, 

здравеопазването, жилищните условия и заетостта, анализът на изпълнението на мерките 

показва следната ситуация: 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Данни за записани и отпаднали ученици 
  

учебна 

година 

брой ученици в 

началото на 

учебната година 

брой ученици в 

края на 

учебната 

година 

отпаднали реинтегрирани 

2016/2017 46870 46532 338 148 

2017/2018 46484 46021 436 186 

2018/2019 45881 45442 439 211 

2019/2020 45317 44963 354 204 

2020/2021 45361 45021 340 157 
 

 

- Завършили ученици от уязвимите групи на основно и средно образование: 

 

учебна 

година 

брой ученици от уязвими групи, 

завършили основно образование 

брой ученици от уязвими групи, 

завършили средно образование 

2016/2017 1195 129 

2017/2018 817 155 

2018/2019 774 137 

2019/2020 909 123 

2020/2021 815 149 

 

- Образователна медиация на територията на Област Бургас: 
 

Област Бургас е една от първите области на територията на България, в която бяха 

назначени образователни медиатори в рамките на проекти на Община Бургас и в последствие и 

в други общини. 

Изградена е мрежа от обучени медиатори, които и към настоящия момент работят в 

учебните заведения на територията на областта. 

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните 

общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно 

образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на 

родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището. 

Медиаторите по места организират и осъществява дейности, осигуряващи редовно 

посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес, 

подпомагат включването на родителите и местните общности в образователния и социалния 

живот на учениците от училищата и съдействат за обхващането и включването на учениците, 

подлежащи на задължително училищно образование. 

 

 

 

 

 



4 

 

Данни за броя на образователните медиатори по общини: 

 

Община Общ брой 

образователни 

медиатори 

От тях 

Брой назначени по  

проект 

Брой назначени 

от съответната 

община 

Айтос 3 3  

Бургас 12 7 5 

Камено 4 4 0 

Карнобат 4 4 0 

М. Търново 1 1 0 

Несебър 5 4 1 

Поморие 7 7 0 

Приморско 1 1 0 

Руен 10 10 0 

Созопол 3 3 0 

Средец 2 2 0 

Сунгурларе 5 5 0 

Царево 2 1 1 

ОБЩО  59 52 9 

 

- Иновативни модели и практики: 
 

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на 

условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички 

сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални 

общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието 

обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите 

иновационни практики. За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане 

на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в 

страната, две от които имат готовност да създават и прилагат иновации, наличието на 

информационна платформа и реализиране на мобилност за иновации и добри практики. и 

практики: 

По НП "Иновации в действие" за периода 2019/2020 са включени 50 училища на територията 

на Област Бургас. За периода 2020/2021 са 54 училища. 
 

Общ брой иновативни училища на територията на областта: 
 

Учебна година Брой разкрити иновативни училища 

2017/2018 11  

2018/2019 26 

2019/2020 34 

2020/2021 51 

2021/2022 53 

 

В детските градини и училищата в област Бургас, се провеждат следните форми на 

иновации:  

 интердисциплинарни и бинарни уроци; 

 съвместни виртуални класни стаи интерактивни уроци; 
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 използване на методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на учениците и 

допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: „мозъчна атака“ по основни 

понятия; презентации; ролеви игри; анализ на предоставени материали; презентиране на 

добри практики; решаване на задачи и казуси; самостоятелна/групова работа с 

предоставени материали; симулации и ролеви игри; дискусии в екип; самооценка на 

получените знания и умения по време на обучението; 

 проекто-базирано обучение по теми, включващи интегрирано учебно съдържание по 

предмети; 

 обучение по метода на обърнатата класна стая;  

 интерактивни семинари;  

 преподаване по методите "Учене чрез правене " и "Учене чрез преживяване"; 

      

- Дейности, осъществявани от училищата и детските градини по превенция на отпадане 

от училище: 
  
 Индивидуално консултиране, включване в групи за занимания по интереси, участия в 

училищни инициативи, индивидуална работа по учебни предмети 

 Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на  учебното 

съдържание и определяне на необходимата подкрепа за преодоляването им.  

 Идентифициране на социални, образователни, поведенчески и други проблеми, които 

поставят децата в риск да напуснат училище. 

Своевременно изпращане на писма до родителя (настойника) за допуснати отсъствия по 

неуважителни причини.  

Информиране на родителите или лицата, които се грижат за учениците  за поведението и 

успеха им. 

Съвместна работа с институциите по обхващане, задържане и включване в 

образователната система ученици в задължителна училищна възраст. 

 Посещения по домовете на учениците от класните ръководители и педагогическия 

съветник. 

 Провеждане на консултации с педагогически съветник и беседи с медицинското лице по 

проблема с ранните бракове. 

 Допълнителни консултации по учебни предмети. 

 Осигурени възможности за изхранване на учениците; 

 Осигурена възможност за транспортиране на деца и ученици от отдалечени населени 

места или осигуряване на безплатни карти за транспорт; 

 Сформирани училищни екип по прибиране и задържане на подлежащите на обучение 

ученици; 

 Разработени мерки за проследяване преместването на учениците, както и на техните 

отсъствия; 

 Планиране и осъществяване на контрол за редовно вписване на отсъствията на 

учениците в задължителната учебна документация и подаване на данните към Регистъра 

за движение на учениците; 

 Извършване на анализ и оценяване на рисковите фактори за отпадане на учениците; 

 Участие в Национални и регионални програми и проекти като мярка за осигуряване на 

качествено образование и превенция на отпадащите ученици; 

Повишаване броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния ден; 

 Организиране на извънкласни и извънучилищни дейности; 

 Включване на родителската общност, повишаване на активността й и сътрудничеството 

с училищното ръководство; 
 

- Ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни: 
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В периода 2016-2020 г. се реализира проект "Нов шанс за успех", съфинансиран по програма 

"Наука и образование за интелигентен растеж", в който се включиха седем училища на 

територията на областта.  През този период в курсовете за ограмотяване на възрастни (1-4 

клас)  се включиха 185 лица над 18 години. Успешно завършиха начално образование 105 

души. 

В курсовете, предназначени за придобиване на знания и умения за 5. клас са се включили 

общо 72 лица, за 6. клас - 87 лица, за седми клас - 75 лица. Успешно завършили 5.клас - 50 от 

тях, 6. клас - 68, седми клас - 15. На завършилите 5. клас и 6. клас е издадено Удостоверение за 

завършен клас, а на успешно завършилите 7.клас - Свидетелство за основно образование.  
 

- Форми за работа с родители: 
 

В област Бургас в детските градини и училищата се работи в постоянно взаимодействие с 

родителската общност. Целта на всички индивидуални  и колективни форми на работа с 

родителите е да се подобри взаимодействието  между училището и семейството, да повиши 

ефективността на  процеса на възпитание  в условията на криза на ценностите. 

Основните форми на взаимодействие с родителите са: 

 Образователна медиация и работа на терен и посещение на домовете на децата и учениците 

по изпълнение дейностите на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца 

и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

 Организиране на периодични екипни срещи с родители в рамките на проекти 

 индивидуално консултиране на родители по предварително установени графици или при 

необходимост и заявка от страна на родител или класен ръководител 

 Организиране на съвместни мероприятия с родители: "Дни на отворените врати"; съвместно 

честване на празници, тържества и събития; организирана клубна дейност с родители;   

 Родитело-учителски срещи - ежемесечно, в електронна среда;  

 Привличане на родителите за активно участие в подготовката на домашни, подкрепа в 

ученето в електронна среда; 

 Участие на родителите в Обществени съвети и родителски настоятелства и родителски 

тройки на ниво учебен клас или група. 

 Участие на родители в организирани мероприятия и презентации и по теми: професия, 

здраве и др. 

 Информационни кампании насочени към родители. 

 Поддържане на групи и страници в социалните медии за комуникация между училищната и 

родителски общности; 

- Форми на извънкласни дейности: 
Формите на извънкласни дейности са най-вече организиране на клубна дейност, 

благотворителни инициативи, пътувания, спортни и културни мероприятия, събития, 

мероприятия и чествания в рамките на национални, регионални и местни програми и проекти, в 

които детските градини и училищата са включени като подизпълнители, партньори и 

участници; 

Интересът към тези извънкласни дейности е голям и с доказан ефект за разширяване и 

подобряване на знанията на учениците в различни области.  
 

- Организирани обучения на учители и директори в мултикултурна среда за периода 2016-

2021 г.: 

 

Година на 

провеждане 

Теми Брой 

участници 

 1. Образователна интеграция  на деца от турската 114 
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2016-2017 

етническа група  

2. Интерактивни технологии и игри за работа с 

подрастващи деца и ученици от ромски произход“  

3. “Младежките субкултури в контекста на диалога 

между поколенията в България“  

4. Държавният образователен стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното 

образование“  

 

 

89 

 

88 

 

 

97 

 

 

 

2017-2018 

1. "Позитивно общуване за активно взаимодействие - 

практически аспекти“ 

2. „Ефективно взаимодействие училище – ученици-

родители в ромски общности“  

3. „Толерантност срещу враждебност (превенция на 

социално неприемливо поведение на учениците в 

реален или потенциален риск от социално 

изключване)“ 

4. „Приобщаващо обучение на деца и ученици със 

специални образователни потребности“ 

5. „Работа с родители“ 

6. „Религиозни различия и междукултурно 

образователно взаимодействие“ 

7. „Подходи на педагогическо взаимодействие: 

семейство – детска градина“ 

8. „Практически стратегии и инструменти за работа с 

деца билингви“ 

51 

 

157 

 

36 

 

 

 

43 

 

120 

19 

 

59 

 

22 

 

 

 

2018-2019 

1. „Превенция на отпадане на учениците от училище“ 

2. „Отношения между учители и родители: проблеми, 

европейски тенденции, добри практики“  

3. „Взаимодействие и механизми между социалната и 

образователната системи във връзка с превенция за 

отпадане от училище“ 

4. „Религия и образователна институция“ 

34 

 

48 

 

 

56 

128 

2019-2020 1. „Взаимодействие и механизми между социалната и 

образователна системи, във връзка с превенция за 

отпадане от училище” 

2. „Развитие на комуникативно-речевите умения при 

ученици–билингви - предпоставка за по-добра 

училищна успеваемост” 

57 

 

 

44 

2020-2021 1. „Приобщаващо образование“ 28 

     

През последните години РУО–Бургас и общинските администрации положиха сериозни 

усилия за оптимизиране и преструктуриране на училищната мрежа и за намаляване на броя на 

маломерните и слетите паралелки. Процесът на оптимизация е проявление на принципа за 

осигуряване на възможност на всяко дете да получи достъп до качествено образование, както на 

целите за повишаване на ефективността на разходите за образование. Закритите и 

преобразувани училища и детски градини през посочения период са както следва: 

В периода 2016–2021 г. процентът на отпадналите ученици от училищно обучение се 

движи в рамките от 05 % до 0,7 %, което е тенденция към намаляване процента на отпадналите. 

В гимназиален етап сравнително по-голям е броя на отпадналите ученици в сравнение с тези в 

прогимназиален етап. 
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Броят на децата и учениците за последните пет години се запазва относително 

постоянен. 

Най-честите причини, които се наблюдават при отпадане на ученици от уязвими групи 

от образователната система на територията на Област Бургас са: 

 икономически: финансови проблеми на семейството, поради трайна безработица, в доста 

случаи и маргинализация (липса на средства за издръжка на семейството и осигуряване на 

необходимите за образованието средства: закупуване на учебници и учебни помагала, дрехи 

и др.); отглеждане на по-малки деца; труд в полза на семейството; ранни бракове и ранно 

отпадане на момичетата от училище, миграция на семействата в други страни с цел работа, 

при което вземат децата със себе си, без да посещават там училище; 

 образователни: слаб успех, голям брой отсъствия от учебни занимания,  трудности в 

усвояването на учебния материал и ниска успеваемост; недостатъчно владеене на български 

език; липса на интерес към образованието и неосъзнатост на образованието като ценност 

/най-често посочваната/; 

 етнокултурни: съхранен традиционен начин на живот; образованието не е голяма ценност; 

образованието не осигурява добро социално и икономическо реализиране поради 

дискриминация на пазара на труда, недостатъчна мотивираност на родителите децата да 

ходят на училище; 

Данните сочат, че около 50% от учениците, които са отпаднали по една или друга причина 

от образователния процес, са били успешно реинтегрирани в системата на образованието. 

Усилията са насочени и към приобщаването и образователната интеграция на деца и 

ученици от уязвими групи, включително роми. Постигнати са успехи по отношение на 

повишаването на обхвата на деца и ученици от уязвими групи, включително роми в 

предучилищно и училищно образование, повишаването на тяхното участие в средно и във 

висше образование. Прилагат се мерки за насърчаване и реализиране на процеса на 

образователна десегрегация, които ведно с мерки за формиране на толерантност и умения за 

интеркултурен диалог оказват положително въздействие по отношение на равния достъп до 

качествено образование на всички деца и ученици. 

  

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

От направения общ анализ на дейностите по превенция на болестите и профилактика на 

здравето може да се каже, че дейностите имат леко завишаване като обща тенденция, с известни 

колебания до 2020 г., след което бележат спад поради епидемичната обстановка, особено 

здравно образователните и масовите мероприятия. 

Тази тенденция се наблюдава и по отношение на дейността на медицинските медиатори, 

като в много от дейностите е трудно да се открие трайна тенденция, поради множество 

фактори, от които отчетните величини се влияят.  

Дейностите, свързани с противоепидемичните мерки имат леко завишаване през 2021 г. в 

сравнение с 2020 г. 

           От разговорите с медицинските медиатори се откриха следните проблемни области в 

пряка взаимосвързаност с множество не собствено медицински сфери, но пряко обосноваващи 

същите, установили се вече добри практики, решения и предложени бъдещи мерки. 

Споделените проблеми и решения не изчерпват цялата медицинска проблематика, а само части 

от нея. Много от проблемите са повсеместни и неописани по общини. Споделеното от 

конкретните представители на общността са пречупени през техните субективни гледни точки. 

Много от мерките се повтарят, тъй като са решение едновременно на множество проблеми. 
 

     Изведени проблеми: 
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1. Достъп до качествено обществено здравеопазване от деца, майки, социално уязвими и др. 

лица от общността. 

2. Санитарни условия на обществени места – инфраструктура, водоснабдяване и 

електроснабдяване, домашен бит, отопление и хигиена в дома като съществено условие за 

предпазване от заразни и незаразни болести. 

3. Необходимост от здравна промоция и превенция, повишаване на здравната култура на 

ромската общност.  

4. Фактори на здравето /хранене, движение, алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества, 

интернет и др. зависимости/ и здравословен начин на живот като условия за предпазване от 

незаразните хронични болести. 

5. Миграция, трудова заетост, ангажираност на деца и младежи като фундаментални 

икономически и социални фактори, пряко свързани с възможността за здравеопазване /община 

Сунгурларе/. 

1. Достъп до качествено обществено здравеопазване от деца, майки и социално уязвими лица. 

Като причини, възпрепятстващи осъществяването на горното условие и споделени от 

медиаторите и другите членове на общността, се извеждат следните: 

 липса на достатъчно медицински специалисти /община Царево, кв. Рудник на гр. Бургас, 

община Карнобат/, майките нямат личен лекар /община Малко Търново и др./; 

 липса на достатъчно медиатори за необхванати райони /община Царево, община 

Сунгурларе, община Приморско и др./; 

 липса на здравни осигуровки /община Царево, кв. Рудник на гр. Бургас, гр. Карнобат, 

община Малко Търново и др./; 

 липса на инфраструктура за придвижване до медицинските специалисти /община 

Царево, кв. Рудник на гр. Бургас, община Малко Търново и др./; 

 липса на парични средства за придвижване - остър проблем при майки с деца, лица с 

тежък социален статус при по-голяма отдалеченост /община Царево и др./; 

 липса на парични средства за закупуване на лекарства /особено при деца, ползващи се с 

правото на мед. услуги /община Царево/, липса на средства за лекарства на деца, след 

като са прегледани /община Малко Търново и др./; 

 предразсъдъци по отношение на ползване на здравни услуги и семейно планиране, липса 

на медицинска култура в семействата на ромите /община Приморско, община Карнобат/; 

 предразсъдъци към ромското население от страна на медицинските специалисти и други 

обществени органи /община Царево и др./; 

 по данни от медицинските медиатори са нарушени правата на децата и бездомните по 

отношение на предоставяне на мед. услуги поради непознаване на нормативната база от 

мед. специалисти. 

2. Санитарни условия на обществени места, инфраструктура, водоснабдяване и 

електроснабдяване, домашен бит, отопление и хигиена в дома, като съществено условие за 

предпазване от заразни и незаразни болести. 

 жилища извън регулация, както и нестабилни постройки, необхванати от електро- и, 

водоснабдяване, канализация, обществена хигиена и инфраструктура в почти всички 

общини; 

 невъзможност да бъдат въведени в регулация /поради множество причини, най-вече 

икономически/; 

 невъзможност за заплащане на ток и вода, там където жилищата са в регулация и 

горните ограничения не съществуват; 

 липса на съзнание в общността за спазване на лична и обществена хигиена; 

 предразсъдъци към ромската общност от общинските и държавни структури. 

3. Здравна промоция и превенция, повишаване на здравната култура на ромската общност. 

Провежда се от здравни медиатори, медицински специалисти, РЗИ-Бургас, училищен персонал. 
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Пандемичната обстановка частично или изцяло ограничава масовите мероприятия със здравно-

информационен характер. 

4. Фактори на здравето, здравословен начин на живот, като условия за предпазване от 

незаразните хронични болести. 

 липса на парични средства и битови условия за реализация на здравословния начин на  

живот; 

 липса на трудова и обществена ангажираност като условие за развитие на алкохолизъм, 

наркомании, интернет зависимости и други нездравословни навици; 

 липсваща или недостатъчна здравна култура; 

 липса на спортни площадки, игрища и спорни зали, особено в по-малките населени 

места като възможност за ангажиране със спорт на младежи, деца и другите възрастови 

групи като основен фактор на здравето /община Сунгурларе и др./. 

 
3.  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

По-голяма част от ромите в област Бургас живеят в т. нар. „обособени ромски квартали”, 

където жилищните условия са крайно неприемливи. Това продължава да спъва цялостната 

интеграция на ромите в обществото, тъй като задълбочава изключването им 

Значителна част от ромското население живее и работи извън страната. Своите доходи 

то инвестира в имотите си, като видимо подобрява и благоустроява жилищата си, в повечето 

случаи поддържа домовете си в много добро състояние и обръща особено внимание на 

санитарно-хигиенните условия. 

В обособените ромски квартали там, където теренът е в регулацията на града, в голяма 

част има изградена улична настилка, водопровод, канализация и електро-захранване. В 

останалата част от терена, която е извън регулация и не е собственост на живущите, липсват 

настилки и канализация, има частично водопровод и електрозахранване. Структурата на 

собствеността ограничава възможностите на общинската власт да провежда социална жилищна 

политика.  

За част от териториите, в които е концентрирано ромско население, е налице одобрена от 

СГКК кадастрална карта и кадастрални регистри. В тези територии има налични одобрени 

подробни устройствени планове и съществува техническа инфраструктура, като на места са 

изградени социални жилища. За останалата част има одобрени КККР само за неурбанизираните 

територии. Предстои одобряване на КККР и за землищата на населените места. 

Ромската собственост не е концентрирана само на определени обособени места, но също 

така е разсредоточена и в различни части, включително и на главни улици както в градовете 

така и в другите населени места на общините.  

Незаконосъобразните постройки са изградени почти изцяло в местата, населени с 

концентрирано уязвимо, в т. ч. ромско население, но точната им бройка не е известна. На 

територията на община Камено не са идентифицирани, картирани или одобрени кадастрални 

карти на териториите, включващи ромско население, поради нежеланието на населението да се 

самоидентифицира като "роми". Изнесените статистически данни на база последно преброяване 

са неактуални и към момента няма данни за актуални ПУП, както и за наличие или липса на 

техническа инфраструктура. Няма изградени социални жилища за ромско население. Няма 

принудително съборени жилища.  

Към момента като сериозни проблеми по този приоритет в общините от област Бургас се 

очертават: 

-  Обитаването на една жилищна постройка от много семейства; 

-  Ниската хигиенна култура и струпването на отпадъци по дворовете; 
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-  Незаконното застрояване; 

       

Голяма част от сградите в ромските махали са построени на общински терени и в тази връзка от 

2013 г. са предвидени  урегулирани поземлени имоти с изграден ПУП и учредяване право на 

строеж. Характерни за ромските махали са едноетажни жилищни сгради, където живеят 

няколко семейства, обикновено с две, три или повече деца, както и липсата на асфалтово 

покритие  в  по-голямата част от тях. Там, където няма изградена централна канализация, към 

която да са включени и жилищата в ромските махали в рамките на населените места всички 

живущи ползват септични ями. Въпреки това почти всички сгради в горепосочените райони 

имат достъп до електрическа  мрежа и водоснабдяване. Като цяло в тези терени могат да се 

отбележат единични  случаи  на  живущи при крайно лоши битови условия. Обособяването на 

ромите в махали по населените места води до социалната им изолация и  проблем с 

изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената. За част от поземлените имоти 

кадастралните карти са изработени и са в процес на одобрение, а за други - кадастрални карти и 

регистри са в процес на изработване. Териториите, включващи ромско население, в по-голямата 

си част попадат в регулационните граници на населените места. Само малка част от тях, която 

също се ползва от ромско население, не е включена в регулационните границите на населеното 

място.  

   

 4.   ЗАЕТОСТ 

 

Активната политика по заетостта включва целенасочени мерки към групите от 

безработни лица с по-ниска конкурентоспособност при търсене на работа. В тези групи в 

неравностойно положение на пазара на труда продължава да е най-висок делът на безработните 

лица от ромската общност, които попадат предимно в групите на безработните лица с основно 

или по-ниско образование и без професионална квалификация, на безработните младежи и на 

продължително безработните лица. 

Негативните демографски процеси, застаряването на българското население, 

емиграцията, както и въздействието на кризата, предизвикана от пандемията COVID-19 през 

2020 г. се отразяват негативно и на процесите на трудовия пазар. Това  предполага повече 

усилия за включване на пазара на труда на всички социални групи и слоеве в трудоспособна 

възраст. 

През 2020 г. в бюрата по труда от област Бургас средногодишно са били регистрирани 12 

447 безработни лица (БЛ), като 11.6% от тях (1445 БЛ) са се самоопределили с етническа 

принадлежност „ромска” и на тази база се включват в статистическата отчетност в системата на 

Агенцията по заетостта: 

 

Териториален обхват 

Брой 

регистрирани 

безработни 

лица (БЛ) 

Брой БЛ, самоопределили се като роми 

Регистрирани 

БЛ 

Продължителн

о регистрирани 

безработни 

лица 

Младежи до 

29 год. 

възраст 

ср.г.бр. ср.г.бр. ср.г.бр. ср.г.бр. 

област Бургас 12 447 1 445 266 224 

Община Айтос 985 191 7 20 

Община Бургас 5 058 26 1 3 

Община Камено 248 78 13 7 

Община Карнобат 732 61 6 4 
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Община Малко Търново 120 66 4 17 

Община Несебър 793 12 0 4 

Община Поморие 953 24 0 5 

Община Приморско 156 11 0 2 

Община Руен 1 404 207 57 43 

Община Созопол 417 133 6 21 

Община Средец 825 558 157 90 

Община Сунгурларе 471 60 15 6 

Община Царево 285 18 0 2 

 

Основната част от безработни лица, самоопределили се като „роми” са регистрирани в 

община Средец 38.6 % (558 д.), следвана от община Руен 14.3 % (207 души) и община Айтос  

13.2 % (191 души), най-малък е техният брой в община  Приморско – 11 души и община 

Несебър – 12 души. 

Броят на регистрираните безработни младежи до 29-годишна възраст от ромски 

произход в област Бургас е 224 ср. г. бр., което съставлява 15.5 % от всички регистрирани роми 

в областта, при 12.7 % (1586 души) дял на младежите от общия брой на регистрираните 

безработни лица в областта. Делът на безработните младежи от ромски произход спрямо всички 

регистрирани безработни младежи е 14.1%. 

Безработните младежи до 29 години са една от приоритетните целеви групи на активната 

политика на пазара на труда. Един от ключовите фактори, предопределящ младежката 

безработица е степента на придобитото образование. В образователната структура на 

безработните младежи до 29 г. от ромски произход най-голям е относителния дял на  

младежите с основно и по-ниско образование. Ниското образование  и липсата на квалификация 

са сред основните причини за безработицата сред младежите. Сред причините за младежката 

безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на 

ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на 

трудова мотивация поради продължителен престой без работа.   

Броят на продължително регистрираните безработни лица (с престой над 1 година) от 

ромски произход е 266 лица, което е 18.4 % от всички безработни лица от този етнос 

регистрирани в областта. Делът на продължително регистрираните БЛ от ромски произход 

спрямо всички продължително регистрирани лица е 41.2 %. 

Общо в бюрата по труда от област Бургас през 2020 г. са се регистрирали 2110 лица от 

ромски произход, което е 7.5 % от общия брой на всички регистрирали се в ДБТ. 

Данните за входящият поток на безработни лица от ромски произход показват, че в 

образователната структура преобладават лицата с начално и по-ниско образование (1480 души), 

следвани от основно (321 души), средно (307 души) и висше (2 души) Липсата на 

професионална квалификация или ниската квалификация са бариери за успешното им 

реализиране в заетост. 

 

Териториален обхват 

Новорегистрирани БЛ самоопределили се като роми по 

степени на образованието 

общо висше средно 

в т.ч. 

средно 

проф. 

основно 

начално 

и по-

ниско 

брой брой брой брой брой брой 

област Бургас 2 110 2 307 224 321 1 480 

Община Айтос 395 1 45 36 40 309 

Община Бургас 71 0 4 1 5 62 
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Община Камено 159 0 10 3 41 108 

Община Карнобат 82 0 12 7 21 49 

Община Малко Търново 85 0 16 6 11 58 

Община Несебър 50 0 5 4 14 31 

Община Поморие 63 0 8 5 20 35 

Община Приморско 26 0 6 6 2 18 

Община Руен 252 0 12 10 30 210 

Община Созопол 223 0 46 42 62 115 

Община Средец 598 1 126 93 59 412 

Община Сунгурларе 70 0 9 5 13 48 

Община Царево 36 0 8 6 3 25 

 

През периода януари-декември 2020 г. на работа са устроени общо 927 безработни от 

ромски произход, като 750 от тях са започнали работа чрез посредничеството на бюрата по 

труда. 

 

Териториален обхват 

Осигуряване на заетост на самоопределили се като роми 

общо 
Мерки за 

насърчаване 

Програми 

за заетост 

ОП Развитие 

на 

човешките 

ресурси 

Първичен 

пазар 

брой брой брой брой брой 

област Бургас 927 9 48 39 831 

Община Айтос 268 4 6 11 247 

Община Бургас 15 0 7 1 7 

Община Камено 35 0 2 1 32 

Община Карнобат 37 0 1 1 35 

Община Малко Търново 65 0 5 4 56 

Община Несебър 2 0 0 0 2 

Община Поморие 37 1 3 2 31 

Община Приморско 12 0 0 2 10 

Община Руен 63 0 4 7 52 

Община Созопол 88 1 5 6 76 

Община Средец 262 3 12 0 247 

Община Сунгурларе 22 0 3 3 16 

Община Царево 21 0 0 1 20 

 

От всички устроени на работа роми 89.6 % са на работни места на първичния пазар. На 

субсидирани работни места работа са постъпили 96 безработни роми – по мерки от Закона за 

насърчаване на заетостта са включени 9 души, по програми за заетост  – 48 души и по проекти 

на ОП „РЧР” – 39 души.  

Основната част от започналите през годината работа роми в област Бургас са с начално и 

по-ниско образование – 607 души, следвани от средно образование – 166 души,  основно – 152 

души. и с висше само 2 лица от ромски произход. По професионален признак разпределението 

на устроените на работа е със силен превес на лицата без квалификация – 799 души, като от тях 
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776 души са и с основно и по-ниско образование. От постъпилите през 2020 г. на работа роми с 

работнически професии са 116 лица. 

Ежегодно чрез Националния план за действие по заетостта се определя активната 

политика на пазара на труда, като бюрата по труда работят основно в следните направления: 

- Осигуряване на работна сила с квалификация и умения съобразно търсенето на 

бизнеса и с оглед на бъдещите потребности; 

- Осигуряване на заетост за неравнопоставените групи на пазара на труда в програми, 

проекти и мерки, финансирани от държавния бюджет и европейски фондове; подобряване на 

услугите за активиране на безработните, консултиране и професионално ориентиране към 

търсени на пазара на труда професии и специалности за бързо устройване на нова работа и 

намаляване на продължителността на безработицата; активиране на неактивни в т.ч. 

обезкуражени лица; насърчаване на вътрешната мобилност; 

Индивидуалният и диференциран подход в работата с неактивни и обезкуражени лица, 

вкл. безработни от ромски произход, има решаващо значение за включването им на пазара на 

труда. Това се постига чрез прилагане и развитие на специализираните услуги в бюрата по 

труда.  

Бюрата по труда подпомагат безработните лица чрез включването им в групови 

мероприятия, които се провеждат от трудови посредници, психолози, кейс-мениджъри и 

кариерни консултанти. Трудовите посредници насочват безработните лица към Ателие за 

търсене на работа с цел подобряване на уменията за търсене на работа и успешно представяне 

пред работодател. За подпомагане изграждането на по-ефективно поведение на пазара на труда 

се провежда индивидуално или групово професионално ориентиране. От 2018 г. в цялата страна 

се реализират новите услуги на Агенцията по заетостта – Мобилно бюро по труда, Семеен 

трудов консултант и Консултация и менторство след започване на работа. 

По Националната програма „Активиране на неактивни лица“ се реализира компонент 

„Работа с неактивните лица и с безработните лица в трудоспособна възраст, полагащи 

общественополезен труд”, по който в бюрата по труда се наемат на работа „ромски медиатори“ 

- трудови посредници, самоопределили се като роми, със завършено най-малко средно 

образование. Ромските медиатори провеждат информационни кампании за насърчаване 

регистрирането в бюрото по труда, осъществяват индивидуална работа с лицата - предоставяне 

на съвети на безработните, които имат нужда от помощ за намиране на работа, съобразени с 

индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, анализ 

на различните техники на търсене на работа, избор на подходящо обучение, като целта е 

създаване на умения и навици за търсене на работа и подпомагане включването в заетост. В 

бюрата по труда в Бургас, Айтос, Карнобат и Созопол чрез Национална програма „Активиране 

на неактивни лица” са назначени  ромски медиатори, чиято роля е да насърчават хората от 

ромската общност, като ги  мотивират за по-активно включване в пазара на труда, да търсят 

работа и да се квалифицират. 

 
 ІІІ. ОБОБЩАВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ                                        

И ТЕХНИТЕ ПРИЧИНИ 

 

Социалната изолация засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната 

маргинализация социално приемлива и засилва антиромските нагласи. По-специално ромските 

жени продължават да изостават спрямо ромските мъже и жените в общото население в ключови 

области като здравеопазване, образование и заетост. Много роми също са изправени пред 

специфична географска уязвимост, свързана с отдалечеността на селските райони. 
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Пандемията от COVID-19 доведе до задълбочаване на дългогодишната изолация, 

бедността и дискриминацията на ромите. Много роми, живеещи в сегрегирани населени места, 

се оказват лишени от какъвто и да било източник на доходи и формална или неформална 

икономическа дейност, което води до нарастваща безработица и бедност.  
 

Проблемите, с които се сблъскват ромите в област Бургас, могат да бъдат обобщени така: 

Трудности по отношение на права: 
 

-        Продължаващо неравенство и дискриминация (включително стереотипи, реч на омразата, 

създаване на изкупителни жертви от ромите, липса на признание от страна на 

мнозинството на такива случаи на дискриминация). 

 

Трудности по отношение на справедливо (пре)разпределение: 

-       Недостатъчно участие в качественото общо (включително дистанционно)  образование; 

-       Недостатъчно участие в платена, качествена и устойчива заетост (вкл. като самонаети 

лица) и висок процент работещи в неформалния сектор; 

-        Недостатъчен достъп до подходящи десегрегирани жилища и основни услуги;  

-       Лошо здравеопазване и недостатъчен достъп до качествени здравни и превантивни 

услуги; 

-       Междупоколенческо предаване на бедността и материалните лишения сред ромите; 

-       Незадоволителен достъп до финансови услуги. 
 

Трудности по отношение на представителство: 

     -    Липса на участие във формулирането на политики и вземането на решения (вкл. 

          политическо представителство), липса на гражданска ангажираност и участие в 

          изборите. 

Причини за проблемите: 

     -    Антиромски нагласи, стереотипи и предразсъдъци сред широката общественост, които 

          може да се дължат на редица съпътстващи фактори като представянето на ромите в 

          образованието, политическия дискурс и медиите, съчетано с общата липса на знания и 

          осведоменост (във връзка с взаимните ползи от равенството и приобщаването на ромите и 

          предизвикателствата от изолация и дискриминация, включително общо невежество  

          относно робството, лишаване от права, преследване и Холокост).  

 

    -     Влияние на ескалиращия популизъм в Европа, допълнително изострен по време на 

          пандемията от COVID-19, при която се наблюдава етнизация на проблема в медиите.  
 

Проблемите на ромската общност в област Бургас възникват в резултат на: 
 

-       Липсата на доверие сред ромите към масовите институции и неромите, но също така 

липсата на осведоменост относно правата и недостатъчно докладване на случаи на 

дискриминация и престъпления от омраза;  

-       Стереотипи и предразсъдъци в ромските общности (както и традиционните очаквания 

към ромските жени);  

-       Липсата на равенство; 

-       Териториални неравенства, свързани с липсващи основна инфраструктура и основни 

услуги в някои селски райони, засягащи и ромското население;  
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-       Специфични пречки пред равното участие в образователния процес като погрешно 

диагностициране и неправилно разпределяне на ромски деца в специалното образование 

или други форми на сегрегация по училище и клас, включително неравен или липсващ 

достъп до онлайн и/или дистанционно обучение; 

-        Специфични пречки пред равното участие в професионалното обучение и заетост, такива 

като неефективен обхват на услугите по заетостта, дискриминация от страна на 

работодатели, свръхпредставяне на ромите в паралелни системи (като схеми за 

обществено полезен труд, които не водят до официален пазар на труда) или концентрация 

на роми в социално-икономически необлагодетелствани региони; 

-       Специфични пречки пред равния достъп до услуги за социална закрила поради 

засиленото участие на ромите на неформалните трудови пазари и ограничения достъп до 

достойни работни места;   

-       Специфични пречки пред достъпа на ромите до здравни услуги, като липса на здравно 

осигуряване, липса на документи за самоличност, дискриминация от здравни 

специалисти, сегрегация в здравните заведения, последици за здравето от живота в 

сегрегирани райони, пренаселени жилища (както сочи опитът с пречките пред 

профилактика, свързани с пандемията от COVID-19), страдащи от екологични опасности;  

-       Специфични пречки пред достъпа на ромите до адекватни жилища и основна 

инфраструктура (водоснабдяване, канализация, достъп до пътища и др.), пространствена 

сегрегация по отношение на местонахождението на жилищата, дискриминация от 

наемодателите и публичните власти, но също и бедност, водеща до намалени финансови 

средства за ремонтни дейности, отстраняване на повреди, плащане на сметки;  

-        Специфични пречки пред достъпа на ромите до финансови услуги, като малко финансови 

институции се доверяват на ромите и по този начин ги лишават от необходима подкрепа, 

например микрофинансиране;  

-       Висок дял на ромските деца, живеещи в домакинства с ниска интензивност на трудова 

заетост. 

 
ІV. ВИЗИЯ И ЦЕЛИ 

 

Стратегическата цел на настоящия рамков документ е създаването на условия за 

равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите в област Бургас чрез осигуряване на 

достъп до права, стоки и услуги, участие във всички сфери на обществения живот при 

спазване принципите на върховенство на закона и недискриминация.  
  

Хоризонтални цели: 
 

Повишаване благосъстоянието на ромското население в област Бургас, изразяващо се в 

постигането на трите хоризонтални цели: 

- Ефективно равенство: борба за предотвратяване на прояви на антиромски нагласи и 

дискриминация срещу ромите като цяло; 

- Социално-икономическо приобщаване: намаляване на бедността и социалното 

изключване и премахване на социално-икономическите различия между ромите и останалата 

част от българското общество; 

- Значително участие: насърчаване на участието чрез овластяване, сътрудничество и 

доверие. 
 

Секторни цели: 
 

• Повишаване на ефективния достъп до качествено приобщаващо образование;  
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• Повишаване на ефективния достъп до качествена и устойчива заетост;  

• Подобряване на здравния статус на ромите и увеличаване на ефективния достъп до 

качествени здравни и социални услуги; 

• Повишаване на ефективния достъп до адекватни десегрегирани жилища и основни 

услуги. 

 
V. ПРИОРИТЕТИ 

 
1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Регионално управление на образованието при Министерството на образованието (РУО) е 

водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Областната стратегията по приоритет 

„Образование”. РУО изпълнява регионалната политика за равноправна участие във всички 

сфери на обществения живот на ромите от област Бургас чрез приобщаващото образование и 

образователната интеграция. Това се осъществява на практика чрез 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 и мерки за развитие на потенциала на онези от тях, за които 

майчиният език е различен от българския и които не владеят добре български език. Паралелно 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 

от област Бургас, приоритетно се осъществява и работа с родители от уязвими групи, в това 

число роми. 
 

Оперативни цели: 
  

• Прилагане на ефективни образователни политики за толерантност и уважение към 

културните различия и ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на 

негативни обществени нагласи, основани на етнически произход, култура и религия; 

• Обхващане на максимален брой деца и ученици от етнически малцинства в 

предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие.  

• Привличане на родителите и близката семейна среда като активен участник в 

образователния процес и трансформирането й в подкрепяща среда за децата и учениците от 

етнически малцинства; 

• Продължаване на въвеждането на форми на взаимодействие и  дейности в 

детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната 

интеграция на ромските деца; 

• Осъществяване на контрол върху детските градини и училищата за недопускане 

обособяването на групи и паралелки по етнически признак, освен ако населеното място не ес 

преобладаващо етническо население; 

 

Специфични цели: 
 

Направление „Ранно детско развитие и обхващане от образователната система“ 

Цели: 

 Разширяване на обхвата на децата от етнически малцинства на възраст от 0 до 7 

години в образование и грижи в ранна детска възраст; 
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 Намаляване възрастовата граница на обхванатите деца чрез създаване на условия 

за достъп до яслени групи, масови детски градини и училища.  

Задачи: 

 Обхващане на по-голям брой деца от етнически малцинства в ранното оценяване 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие от 3 години до 3 години и 6 месеца при 

постъпване за първи път на детето в детската градина;  

 Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно 

включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи.  

 Допълнително обучение по български език за децата от етнически малцинства. 

Дейности: 

 Обхващане на четири-, пет- и шестгодишните деца в подготвителни групи за 

осигуряване на училищна готовност и пълноценна адаптация в училище. 

 Образователна медиация и ефективна работа за мотивиране на родителите да 

запишат децата си в яслени групи, детски градини или предучилищни групи;  

 Изготвяне на оценки на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата от 3 години до 3 години и 6 месеца; 

 Включване на максимален брой деца във форми на обща и допълнителна 

подкрепа, с фокус децата, за които българският език не е майчин. 

 

Направление „Компетентности и таланти“  

Цели: 

 Формиране на компетентности за критично мислене и разбиране за света, 

културата, религиите, историята, медиите, икономиката, околната среда;  

 Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна 

гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко участие;  

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всяко дете/ученик; 

 Развитие на способностите и талантите. 

Задачи: 

 Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални 

партньори и неправителствени организации в подкрепа на заниманията по интереси и 

извънучилищните дейности на деца и ученици от етнически малцинства.  
 

Дейности: 

Организиране и провеждане на всякакви основни и включване на допълнителни 

занимания/уроци/ситуации в детските градини и училищата с децата и учениците от етнически 

малцинства и техните съученици, свързани с постигането на заложените цели по съответното 

направление. 

 

Направление „Ефективно включване на ученици и родители, трайно приобщаване и 

образователна интеграция“ 

Цели: 

 Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към 

образованието;  

 Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното и 

училищното образование, работещи с деца и ученици от етнически малцинства; 
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 Насърчаване на родителите на децата и учениците от етнически малцинства да 

участват чрез избраните от тях представители в обществените съвети и училищните 

настоятелства;  

 Подкрепа за повишаване на обхвата в средно образование и във висше 

образование на представители на уязвимите групи, включително роми.  

Задачи: 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие дете/ученик – родители – 

учители – медиатори/социални работници за превенция на отпадането от образователната 

система на ученици от етнически малцинства;  

 Разработване и прилагане на конкретни дейности за съвместна работа на деца и 

родители в и извън детската градина;  

 Въвеждане и прилагане на семейни програми, насочени към разясняване на 

ползите и на задълженията за включване в образование, към повишаване уменията на 

родителите за грижа и подкрепа на децата и за взаимодействие с институциите;  

 Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към 

образованието; 

 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене;  

 Подкрепа на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система, в т.ч. проследяване на всеки случай на дете/ученик при 

пътуване и миграция и/или в риск от отпадане, както и подобряване на 

междуинституционалния обмен на информация;  

 Формиране на подкрепяща обществена среда, междуучилищни дейности, 

създаване на партньорство с местните общности и гражданския сектор, допълнителна работа с 

учениците и с родителите, насърчаване участието на родителите в образователния процес в 

мултикултурна среда;  

 Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и 

ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни обществени нагласи, 

основани на етнически произход и културна идентичност;  

 Формиране на нагласи за приемане на различията между децата и учениците, 

основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия;  

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всяко дете/ученик. 

Дейности: 

 Увеличаване броя на образователните медиатори, педагогическите съветници, 

психолозите и социалните работници в екипите за обхват към образователните институции;  

 Образователна медиация и увеличаване броя на образователните медиатори, 

назначени от Общините и по проекти към училища и детски градини, които са обучени да 

работят на терен за задържане на учениците и подпомагане процеса на превенция на 

преждевременно отпадане от училище;  

 Организиране на форми на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

и приобщаване на децата и учениците от етнически малцинства и прилагане на индивидуален 

подход при работата с тях; 

 Реализиране на допълнителна подкрепа за деца и ученици, за които българският 

език не е майчин, както и за преодоляване на обучителните трудности  и изоставане в 

овладяването на учебния материал; 

 Включване на родители на деца и ученици от етническите малцинства в 

училищни настоятелства или обществени съвети; 
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 Организиране и провеждане на съвместни  форми на класни и извънкласни 

дейности с родители и деца от различни общности;  

 Повишаване на компетентностите на учителите, педагогическите съветници, 

психолозите, образователните медиатори, кариерните консултанти и непедагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна образователна среда и за успешно включване и 

пълноценно участие на децата/учениците в образователния процес и работа със семействата. 

Изпълнението на мерките по приоритет „Образование” ще допринесе за изпълнение на 

Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 – 2030). 

 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Регионална здравна инспекция към Министерство на здравеопазването (РЗИ) е водеща 

отговорна институция за изпълнение на целите в Областната стратегията по приоритет 

„Здравеопазване“.  

Целите по този приоритет са насочени към активна промоция на здравето и превенция на 

хроничните незаразни и социално значимите болести, както и към активното подпомагане на 

уязвими групи да получат ефективен достъп до здравни грижи и здравно обслужване. 
 

Оперативни цели: 

1. Съдействието за трудова ангажираност като ключова мярка, пряко влияеща върху 

множество сфери от здравната проблематика на ромското население /община Царево – сезонна 

работа на тирове с дърва; община Созопол – сезонна работа в туризма и селското стопанство; 

община Камено – фабрика за почистване на рапани/: 

 здравна осигуреност и достъп до медицински услуги; /общините Карнобат, 

Несебър, Приморско и др./; 

 наличие на жилище, домашна хигиена, условия за здравословен начин на живот и 

превенция на зарази и епидемии; 

 финансова възможност за закупуване на лекарства при наличие на здравни 

осигуровки;  

 транспорт до здравни заведения /при необходимост/; 

 благотворителност /църква – община Несебър/. 

2. Предотвратяване на миграцията, запазване в даденото населено място и връщане от 

чужбина на младото работоспособно население, което ще доведе до повишаване на 

икономическото състояние, подобряване на жизнения стандарт и условията за здравеопазване 

/община Царево – мъжете се връщат от чужбина предимно заради семействата си, но също при 

възможност и за трудова реализация, за безплатно обучение и взимане на професия от децата 

им/. 

3. Закупуване на територията на жилището, като свързано с първата мярка и влизане в 

регулация, с цел  изграждане на инфраструктура, водоснабдяване, електроснабдяване, 

канализация, обществена хигиена като условия за превенция на множество заболявания. 

4. Ефективни мерки, свързани с равнопоставен достъп до качествено обществено 

здравеопазване: 

 Оказване на психологическа, социална, финансова подкрепа и обезпечаване на 

подпомагащи кадри за предпазване от професионално прегаряне, стимулиране и 

разширяване на дейността на вече съществуващи, изградени медицински специалисти с 

голям принос за здравето на всички граждани без предразсъдъци към тяхната етническа 

принадлежност и отдадени на своята благородна професия /общините Царево, Средец, 

Карнобат, Малко Търново, Несебър и др./ 
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 Подготовка на медицински специалисти от ромската общност /курсове за 

парамедици, медицински сестри; съдействие за висше медицинско образование/, като 

професионалисти, познаващи общността и нямащи предубеждения и служещи като 

модел за подражание; 

 Привличане и стимулиране на медицински специалисти, включване в програми за 

ангажирането им в обслужването на ромските общности; 

 Изграждане на инфраструктура за преодоляване на невъзможност за ползване на 

медицински услуги поради отдалеченост на лечебните заведения; 

 Организиране на транспорт на благотворителен принцип; 

 Създаване на  условия за трудова заетост съвместно с трудови, образователни 

медиатори, общински структури и програми /проучване и нагласи към дадена професия 

и обучение – например в заводи и други предприятия, особено при наличие в близост на 

такива/ с цел здравна осигуреност; 

 Познаване на нормативната уредба; 

 Ползване на услуги по програми и от благотворителни фондове; 

 Изготвяне на програми и включване в съществуващи такива на деца и уязвими 

лица от общността, нуждаещи се от медицински услуги; 

 Събиране на средства на благотворителен принцип при възникване на случаи с 

особена тежест и спешност, което съществува в някои общини като практика /общините 

Бургас, Средец, Приморско и др./; 

 Транспортиране на майки с деца до болнични заведение в гр. Бургас /община 

Царево/; 

 Изграждане на инфраструктура, където липсва такава, чрез съдействие от страна 

на общинската администрация; въвеждане на жилищата в регулация при условие, че 

отговарят на изискванията; 

 Осигуряване на транспорт на ромското население до лечебни заведения и 

съответно на медицинските специалисти до общността; 

 Оказване на подкрепа на вече практикуващи медицински специалисти без 

предразсъдъци и предубеждения /общините Средец, Царево/; 

 Подпомагане на обучението на медицински специалисти от ромски произход; 

 Индивидуално изясняване на случаите с предубеденост към ромското население и 

провеждане на разяснителна дейност /гр. Камено/; 

 Запознаване с действащата нормативна уредба (в полза на децата и уязвимите 

групи от ромското население) на медицинските специалисти, незапознати и неспазващи 

същата и на ромското население, незнаещо своите права /общините Средец, Айтос/;  

 Промени в законодателството и здравната система, касаещи деца и особено 

уязвими прослойки от ромската общност /общините Средец, Айтос/. 

5. Санитарни условия на обществени места, инфраструктура, водоснабдяване и 

електроснабдяване, домашен бит, отопление и хигиена в дома като съществено условие 

за предпазване от заразни и незаразни болести. 

 Създаване на условия за трудова ангажираност; 

 Закупуване на земята на построените жилища с цел въвеждане в регулация със 

съдействието на общинските органи при възможност или наемите частично да се поемат 

от европрограми; 

 Ползване на агрегати в неснабдените с електричество райони /община Царево/. 

6. Здравна промоция и превенция, повишаване на здравната култура на ромската 

общност. При пандемичната обстановка - масови мероприятия в намален обем. 

 Провеждане на индивидуални беседи на терен във всички общини от медиатори, 

обучени в РЗИ – Бургас; 
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 Провеждане на масови мероприятия в по-ограничен брой и масовост при липса на 

забрана и спазване на всички противоепидемични мерки /детски градини - община 

Царево, на открито с игри за деца – общините Камено и Карнобат, противоепидемични 

мерки - община Малко Търново и др./; 

 Спонсориране от общинската администрация на масови мероприятия за 

консумативи и почерпка /община Айтос и др./; 

 Възстановяване на здравно-образователната дейност след отшумяване на 

пандемичната криза. 

7. Фактори на здравето и здравословен начин на живот като условия за 

предпазване от незаразните хронични болести. 

 Здравно образование на ромското население във връзка с нездравословно хранене, 

намалена двигателна активност, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене и др. 

зависимости; 

 Създаване на работни места и трудова ангажираност с цел подобряване на 

стандарта на населението – обучение; 

 Закупуване на жилища и въвеждане в регулация, изграждане на инфраструктура, 

електроснабдяване, водоснабдяване, канализация; 

 Изграждане на спортни площадки, зали, стадиони като условия за движение, 

масов спорт и ангажиране на младото население в смислени здравословни занимания. 

8. Борба с основния проблем сред по-младото население, а именно зависимостите 

от психоактивни вещества, интернет и други зависими поведения /общините 

Сунгурларе, Карнобат, Приморско и др./ 

 Създаване на клубове по интереси;  

 Предоставяне на възможности за спорт; 

 Осигуряване на трудова и образователна ангажираност; 

 Изграждането на ценности и правила в семейната и образователната среда. 

 
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

Общинските администрации са водещи отговорни институции за изпълнение на 

Областната стратегия по приоритет „Жилищни условия“. 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия и на прилежащата техническа 

инфраструктура, както и на инфраструктура за публични услуги. 

Общи цели: 

- Благоустрояване на поземлени имоти чрез урегулиране и учредяване право на 

строеж; 

- Приоритетно разработване на общи и подробни устройствени планове с цел 

уреждане на статута на териториите и налагане на изискванията за 

инфраструктура (канализация, водо- и електроснабдяване), жилищно и друго 

застрояване; 

- Урегулиране на парцели и задоволяване на жилищните нужди на целевата група;  
 

- Узаконяване на собствеността върху земята и на незаконните постройки; 
 

-     Изготвяне на регистри с информация относно законните и незаконни сгради в 

      кварталите с компактно ромско население; 

-     Осигуряване на европейски средства и средства от други финансови източници за 
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      подобряване на състоянието на териториите за обществено ползване в 

      обособените ромски квартали; 

- Осигуряване на социални общински жилища за най-маргинализираните и уязвими 

общности. Включването на ромски семейства в програми за настаняване в 

социални жилища е обвързано с предоставяне на интегрирана междусекторна 

подкрепа, включваща социални, здравни, образователни услуги, а също и услуги в 

сферата на заетостта. 

 

 4. ЗАЕТОСТ 

Водеща отговорна институция по този приоритет е Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ (ДРСЗ) – Бургас. 

Оперативната цел на приоритет „Заетост“ е осигуряване на равнопоставен достъп на 

целевата група до качествена и устойчива заетост. Подпомагането на безработните при търсене 

на работа, включването в обучение и заетост на най-уязвимите групи от безработни 

(включително от ромски произход) осигурява социално включване за тези групи, заработване 

на доходи и придобиване на осигурителни права. 

Целите, които следва Областната стратегия съответстват на заложените на национално 

ниво: 

 Равнопоставен достъп до пазара на труда чрез: 

- Насърчаване на работодатели да създават работни места за групи в неравностойно 

положение на пазара на труда; 

- Насърчаване на предприемачество и собствен бизнес за групи в неравностойно 

положение на пазара на труда; 

- Насърчаване на дуалното обучение, стажуването и чиракуването, както и на 

валидирането на придобитите умения; 

- Повишаване на квалификацията вкл. преквалификация към търсени професии; 

- Подкрепа за придобиване  и усъвършенстване на дигитални умения и компетенции 

сред търсещите работа лица, с фокус върху младежите и продължително безработните; 

- Подобряване на посредническите услуги по заетостта; 

- Повишаване на участието на жени от уязвимите общности на пазара на труда, с фокус 

върху уязвимите възрастови групи 18-29 г. и 55+ г.; 

- Подкрепа за придобиване на зелени умения; 

- Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация 

на ромите; 

- Активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица чрез 

насърчаване на трудовото медиаторство. 

 Социална икономика: 

- Популяризиране на социалното предприемачество сред лица от ромската общност 

чрез провеждане на информационни кампании/прояви/уебинари. 

 

 

5. КУЛТУРА И МЕДИИ 

Водеща отговорна институция по този приоритет е Регионален експертно-консултантски 

и информационен център (РЕКИЦ) „Читалища“ – Бургас. Ромската култура със своите 

интересни стари традиции и обичаи е неразделна част от културното многообразие в област 

Бургас. 
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Целите в приоритета са насочени към подобряване на условията и разширяване на 

възможностите за социализация чрез културен диалог. 

 

Специфични цели:  

1. Резултатите постигнати от вече създадените условия за равен достъп на ромската 

общност до обществения културен живот и за опазване и популяризиране на ромската 

традиционна култура и творчество да станат трайни и устойчиви;  

2. Продължаване на процеса по съхраняване и развиване на специфичната етнокултура на 

ромите като част от българската национална култура. 

Конкретни дейности за постигане на целите: 

- Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на областно 

и общинско ниво като част от областните и общински програми за развитие; 

- Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на 

местната общност, включително и ромската; 

- По-нататъшно популяризиране на ромската култура и празници чрез общия културен 

календар на областта и Националния културен календар на Министерството на 

културата; 

- Активизиране и подпомагане на дейността на Клубовете по интереси, създадени към 

читалищата, както и на групите по извънкласни и извънучилищни дейности в областта 

на културата, фолклора и традициите на различните етноси; танцови формации; 

изкуства; традиционни занаяти;  

- Насърчаване на използването на програмата „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност“, както и програмата „Глоб@лни библиотеки“, 

обхващаща регионалните и читалищни библиотеки; 

- Засилване на връзката и взаимодействието между читалищата и училищата при 

съвместната работа с ромските ученици.  
 

Решаваща е ролята на регионалните печатни и електронни медии за намаляване на 

антиромските нагласи посредством: 

- Недискриминационно отразяване на представителите на ромската общност и 

разпространяване на положителни образи за ромите; 

- Популяризиране в средствата за масова информация на ползите от интеркултурализма и 

приобщаването; 

- Преместване на фокуса от целевата група като етнос върху социално-икономическото 

изключване; 

- Борба с ксенофобията, расизма, антиромските нагласи и езика на омразата в медийното 

пространство. 

 
6. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 Водеща отговорна институция по този приоритет е Областна дирекция на полицията 

(ОДМВР) – Бургас.  

 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“, преодоляване на културните бариери в общуването и на всевъзможни 

форми на дискриминационни нагласи. 

Конкретни дейности за изпълнение на целите: 
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 Постоянен процес,  свързан с промяна на обществените нагласи и съпричастност; 

 Утвърждаване на тенденцията за недопускане на двоен стандарт в прилагането на 

законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи; 

 Запознаване и разясняване по места на действащите Наредби за опазване на обществения 

ред на териториите на общините; 

 Провеждане на обучения по права на човека и права на детето в училище; 

 Активно взаимодействие с Общинските комисии за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни деца; 

 Укрепване на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на 

политиките за интеграция на ромите; 

 Поддържане на диалогичност и сътрудничество между публичния сектор, ромите и 

гражданските организации, работещи за интеграция на ромите; 

 Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и 

управленския състав в администрацията на всички нива по отношение: 

- правата на малцинствата,  

- въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетнична и мултикултурна 

  среда,  

- повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики за интеграция 

  на ромите;  

 Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните органи в 

мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека; 

 Укрепване на изградените междуетнически отношения на толерантност, чрез всички 

форми, вкл. и спорт; 

 Успешна реализация и утвърждаване на социалната роля на ромската жена, чрез 

насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете; 

 Поддържане на сътрудничество в работата в общността, особено с деца и младежи, с цел 

формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за 

развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация; 

 Активна работа със семействата от ромски произход и семейства, живеещи в тежки 

социално-битови условия при съблюдаване на правните механизми и взаимодействие със 

семействата за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване правата 

на децата. 

 Работа сред ромската общност за превенция на трафик на хора и сексуално насилие; 

 Участие в разяснителни и информационни кампании за повишаване на чувствителността и 

нетърпимостта към прояви на дискриминация и нетолерантност; 

 Повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите чрез активна работата 

на местно ниво; 

 Активно взаимодействие между структурите, с цел реагиране при получени сигнали за 

групови нарушения на обществения ред и извършени тежки престъпления; 

 Провеждане на периодични срещи с представители на ромските общности по места и 

неправителствените организации, работещи по проекти, свързани с интегрирането на 

ромите в обществото с цел получаване на информация за настроенията в общностите и 

набелязване провеждането на съвместни превантивни мероприятия. 

 

VІ. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 

  

Основен инструмент за прилагане на оперативно ниво на Областната стратегия за 

равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас (2021-2030) са общинските 

планове за действие (Общ.ПД). 
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Общинските планове се изготвят за период от 3 години (2021-2023) и включват 

дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за тяхното изпълнение. 

Съдържащите се дейности в плановете са структурирани по приоритетните области на 

Областната стратегия. Компетентните институции и организации предлагат за включване в 

плановете на дейностите за изпълняване и предоставят информация за напредъка по тях. 

Координацията и методическото подпомагане по изпълнението на Областната стратегия 

и на Общ.ПД се осъществява от Секретариата на Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Бургас. 

 Общинските администрации се включват в изпълнението на политиките за 

приобщаване и участие на ромите както следва: 

- С Решение на съответния общински съвет в общините могат да се създават общински 

съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси; 

- Чрез разработване, съвместно с представители на местната ромска общност, на 

конкретни годишни планове въз основа на предварително идентифициране, анализ и 

оценка на проблемите и нуждите на местните ромски общности и в съответствие с 

Областната стратегия. Тези планове се приемат от общинските съвети, като следва да 

бъдат ресурсно обезпечени, а изпълнението им да е тясно обвързано с приобщаващите 

цели и индикатори, заложени в Плана за интегрирано развитие на общината;  

- Делегиране на дейности подкрепени от собствените средства на общините, за 

приобщаване и участие на ромите на общинско ниво. 

 

 

VІІ. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА 

СТРАТЕГИЯ 

 

Годишното отчитане на напредъка се извършва чрез изготвяне на ежегоден Областен 

мониторингов доклад за изпълнението на база на информацията от общинските мониторингови 

доклади. Мониторингът се измерва посредством индикаторен модел, който включва списък с 

индикатори, като всяка общинска администрация попълва шаблон с индикатори. Секретариатът 

на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси събира и 

систематизира докладите и шаблоните на Общините и подготвя Областния мониторингов 

доклад и окончателния обобщен шаблон, които се зареждат в Система за мониторинг, оценка и 

контрол. 

Оценката на изпълнението на Областната стратегия има за задача да осигури 

информация за постигане на целите и ефективността на предприетите мерки. Тя се осъществява 

в края на периода на нейното действие. 

Принципи на мониторинг: 

1. Прозрачност – Осигуряване на достатъчно достоверна информация, която при 

предоставен достъп до нея на заинтересованите страни е предпоставка публичните  

политики  да  бъдат  разбирани,  наблюдавани  и  приемани. Прозрачната  система  на  

управление  чрез  мониторинг  и  оценка  има  ясни процедури за публично вземане 

на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни и 

обществените институции;  

2. Отчетност – Предоставяне на информация за степента на достижимост на 

набелязаните  цели,  за  ефективността,  ефикасността  и  рационалността  на 

използване на публични ресурси и за степента на постигнато въздействие върху 

заинтересованите  страни;  
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3. Отговорност на управлението – Перманентно съблюдаване от страна на 

институциите на интересите на  всички целеви  групи и заинтересовани страни при 

реализацията на политиките.  

Мониторингът изгражда капацитет за създаване, реализиране и изпълнение на 

качествени политики при оптимално съчетаване на резултати с ресурси; повишава  

заинтересоваността  и  интензифицира  участието – мониторингът създава  механизъм  за  

гражданско  участие  в  процеса  на  формулиране и изпълнение на местна и регионална 

политика. Добре развитото гражданско общество, което е заинтересовано от реализираната 

политика, следи достигането на целите и изпълнява контролна функция. 

 

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

За постигане на равенство, приобщаване и участие на ромите в област Бургас е 

необходима добре координирана съвместна работа на всички пряко ангажирани институции 

на регионално и местно ниво в партньорство с гражданското общество и пълноценно 

включване на представители от целевата група в този процес. 

 Областната стратегия очертава насоки на действия в приоритетните области за периода 

2021-2030 г., които могат да бъдат допълвани и актуализирани съобразно динамиката на 

потребностите за развитие и предизвикателствата на социалноикономическата ситуация.  

Областната стратегия се утвърждава от областния управител на област Бургас. 

 

 


