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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРИОБЩАВАНЕ, РАВЕНСТВО И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ НА
ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА 2021-2023г.

Приет с Решение № 538 от 28.10.2022 г. на Общински съвет - Котел

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 нивото на редовна посещаемост на ромските ученици в училище, превенция от отпадане от образователната система и
реинтеграция в училище.

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране

(преки
бюджетни

разходи, друго
– лв.)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева стойност
с натрупване
2021-2023 г.

1.1 Назначаване на
образователни
медиатори с подходящи
умения и подготовка за
работа с родители в
системата на
предучилищното и
училищното
образование.

Текущ До края на 2022 Училищна
мрежа

училищни
бюджети;
средства по
ОП; НОИР;
средства по
национални
програми;
Проекти на
ЦОИДУЕМ.

Назначени и
обучени са
образователни
медиатори в: СУ
„Г.С. Раковски“; ОУ
„П. Пармаков“, с.
Градец и ОУ
„Христо Ботев“, с.
Тича. (бр.)

6 7
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1.2. Осигуряване на
учебници и учебни
помагала, а при
констатирана крайна
необходимост целево
финансиране за дрехи и
обувки на социално
слабите ученици.

Текущ Ежегодно Общината;
Училищна
мрежа

Общински
бюджет;
училищни
бюджети;
средства по
национални
и
европейски
програми

Осигурени
учебници и учебни
помагала на 30
ученици с доказана
нужда (бр. ученици)

Осигурена е
закуска, обувки и
дрехи за есенно-
зимния сезон за 30
ученици от
социално слаби
семейства (бр.
ученици)

0 30 ученика от
социално слаби
семейства,
подкрепени с
учебници и
учебни помагала;
30 ученика от
социално слаби
семейства са
подкрепени със
закуска, дрехи и
обувки.

1.3. Създаване на менторски
програми в СУ „Г. С.
Раковски“ с цел
подобряване успеха на
ромските деца и
засилване на
мотивацията им да не
отпадат от училище
(фокус ученици след 7-
ми клас)

Текущ До края на 2022 СУ Г. С.
Раковски“;
Отдел
„Образование“ к
ъм Община
Котел

училищни
бюджети;
средства по
ОП; НОИР;
средства по
национални
програми;
Проекти на
ЦОИДУЕМ.

Назначени са 2-ма
учители-ментори в
СУ„Г. С.
Раковски“ (бр.)

0 2-ма назначени
учители –
ментори в СУ„Г.
С. Раковски“.

1.4. Провеждане на
информационни
кампании в общността
с участието на
завършили средно или
висше образование и
реализирали се успешно
професионално млади
ромки за даване на
добър пример и
информиране относно
последствията от

Текущ Ежегодно до
края на 2023

По две
информационни
срещи всяка
година.

Общината;
Училищна
мрежа

Общински
бюджет;
Училищни
бюджети

Минимум 15
ученика, ежегодно
са запознати с
последствията от
ранните
съжителства (бр.)

0 4 информаци
онни срещи – 2
през 2022 и 2
през 2023
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ранните съжителства.

Цел 2. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с пропуски при овладяване на учебното съдържание.
Мерки Стату

с
Срок Отговорна

институция
Източник на
финансиране

(преки
бюджетни
разходи,

друго – млн.
евро)

Индикатори Текуща
стойност

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

2.1. Въвеждане на
практиката на
помощник на учителя в
системата на
предучилищното и
училищното
образование в община
Котел.

Текущ До края на 2023 Училищна
мрежа; Община
Котел

училищни
бюджети

Назначени са 2
помощник –
учители в
Началното училище
в гр. Котел (бр.)

0 Назначени са 2
помощник –
учители.

2.2. Провеждане на
разяснителни срещи в
общността за
мотивиране на
родителите да пращат
децата си на занималня

Текущ Ежегодно по 2 срещи
годишно

Училищна
мрежа; Община
Котел

училищни
бюджети

Минимум 30
родители годишно
са запознати с
ползите от
занималня (бр.)

0 4 – 2 през 2022
и 2 през 2023

2.3. Осигуряване на
допълнително обучение
по български език за
деца в предучилищна
възраст, за които
българският език не е
майчин.

Текущ Всяка учебна
година

Детски градини;
Община Котел

училищни
бюджети;
средства по
ОП; НОИР;
средства по
национални
програми;
Проекти на
ЦОИДУЕМ

Минимум 80 % от
ромски деца,
ежегодно са
обхванати с
допълнително
обучение по
български език в
предучилищна
възраст (бр.)

Не може
да се
посочи
текуща
стойност.

Минимум 80 %
от ромските
деца в детска
градина и
училище са
включени в
модули за
допълнително
обучение по
български език.



4

2.4. Въвеждане на
извънкласни занимания,
имащи с цел да
направят образованието
достъпно и атрактивно
за ромските ученици.

Текущ Всяка учебна
година

Училищна мрежа,
Община Котел

В рамките
на бюджета
на ОУ/СОУ

Най-малко 80
ученици от ромски
произход участват
в извънкласни
дейности по
интереси (бр.)

Не може
да се
посочи
текуща
стойност.

Най малко още
80 ученици от
ромски
произход
участват в
извънкласни
дейности по
интереси

Цел 3. Да се осигури лесен достъп на деца от 3 до 7 години до детска градина.
Мерки Статус Срок Отговорна

институция
Източник на
финансиране

(преки
бюджетни

разходи, друго
– млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева стойност
с натрупване
2021-2023 г.

3.1. Да се осигури лесен
достъп на деца от 3 до 7
години до детска
градина.

Текущ 2023 Община Котел Общински
бюджет;
средства по
национални
и
европейски
програми

Разкрита са две
допълнителни
групи в ДГ „Дъга“,
гр. Котел (бр.)

4 +2 нови групи в
ДГ „Дъга“

Цел 4. Повишаване на броя на младите роми, които продължават образованието си във ВУЗ.
Мерки Статус Срок Отговорна

институция
Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева стойност
с натрупване
2021-2023 г.

4.1. Да се провеждат
регулярни кампании за
популяризиране на
фондовете за подкрепа
на ромски младежи

Текущ Ежегодно до 2023
- по една среща
всяка година

Община Котел Общински
бюджет

Минимум 40
младежи са
запознати с
наличните
фондове за
подкрепа на
младежи, които
имат желание
да продължат

0 2 срещи - 1 през
2022 и 1 през 2023
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образованието
си във ВУЗ
(бр.)

Цел 5. Създаване на превантивни програми за намаляване търсенето и употребата на психоактивни вещества сред ромските деца и
младежи.

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева стойност
с натрупване
2021-2023 г.

5.1. Провеждане на кръгла
маса със всички
заинтересовани страни с
цел обсъждане на
проблема и изготвяне
на съвместен план за
действие за намаляване
употребата на
психоактивни вещества
сред младите роми

Текущ До края на 2022 Община Котел,
училищна мрежа

Общински
бюджет, училищен

бюджет

Проведена е
кръгла маса с
всички
заинтересовани
страни, на
която е
изготвен
съвместен план
за намаляване
употребата на
психоактивни
вещества сред
младежите (бр.)

0 Проведена е една
(1) кръгла маса с
всички
заинтересовани
страни, на която
е изготвен
съвместен план
за справяне с
проблема.

5.2. Провеждане на
обучения със здравна
насоченост за
подрастващи роми по
теми свързани с
превенцията на
наркоманното рисково
поведение

Текущ До края на 2023 Община Котел;
Училищна
мрежа

Общински
бюджет, училищен

бюджет

Проведени са 2
обучения от
специалист.
Минимум 40
младежи са
запознати с
рисковете от
употребата на
психоактивни
вещества (бр.)

0 2 обучения с
участието на
минимум 40
младежи, които
знаят какви са
рисковете от
употребата на
наркотици.

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
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Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние
на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност

Цел 1: Повишаване обхвата на ромското население в системата на здравеопазването.
Мерки Статус

на
мяркат

а

Срок Отговорна
институци

я

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойност

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

1.1. Провеждане на регулярни
срещи с работещите в сивия
сектор за мотивиране за
плащане на здравните
осигуровки.

Текущ Ежегодно Община
Котел;
ОПЛ;
НАП;
РЗОК

Общински
бюджет

Минимум 20 лица,
ежегодно са запознати
с ползите от
заплащането на
здравни осигуровки
(бр.)

0 Проведени са 2
срещи с
участието на
минимум 40
лица, които са
запознати с
ползите от
здравното
осигуряване.

Цел 2: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация и обслужване

Мерки Статус Срок Отговорна
институци

я

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойност

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

2.1. Оценка на необходимостта
от назначаване на нови
бройки здравни медиатори
в с. Тича и с. Градец.

Текущ До края
на 2023

Община
Котел

Общински бюджет
за обучение

Назначени и обучени
са двама здравни
медиатор за с. Градец
и с. Тича, които са
готови да посредничат
между здравни и
социални институции
и ромската общност
(бр.)

2 здравни
медиатор
и

4 здравни
медиатори

2.2. Популяризиране сред ОПЛ
и лекарите специалисти с
Наредба 17 на МС за
поемане на лечението на

Текущ Ежегодно
до края на
2023

Община
Котел;
здравни
медиатори;

Общински
бюджет

Минимум 80
социално слаби
неосигурени лица са
запознати с Наредбата

0 Минимум 4
информационни
срещи, в
следствие, на
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социално слаби и здравно
неосигурени лица.

ОПЛ и процедурата (бр.) които минимум
80 социални
слаби
неосигурени
лица са
запознати с
Наредбата и
процедурата.

2.3. Осъществяване на прегледи
с мобилни екипи, в това
число и на здравно
неосигурени лица

Текущ Ежегодно
до края на
2023

2022 – 20
прегледа

2023 – 20
прегледа

Община
Котел

При
необходимост -
общински
бюджет

Проведени са минимум
40 прегледа на здравно
неосигурени лица от
различни специалисти
(бр.)

0 Проведени са
минимум 40
прегледа на
здравно
неосигурени
лица от
различни
специалисти

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. Създаване на по-устойчиви програми за квалификация на млади роми с цел намиране на работа с постоянна заетост

Мерки Статус Срок Отговорна
институци

я

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т
За 2020

г.

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.1

1При удължаване на епидемичната обстановка иограничителните мерки, целевите стойности подлежат на промяна.
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1.1. Провеждане на адаптирани
обучения за млади роми с цел
нова квалификация или
преквалификация, ориентирани
към практически умения и
свързани с местната
икономическа инфраструктура
(продавач –
консултант,хотелиерство;
камериерки;готварство; езикови
курсове; фризьорство;
компютърна грамотност и др.)

Текущ Ежегодно Община
Котел,
Дирекция
„Бюро по
труда

Национален
бюджет; ПРЧР
2021 - 2027

Минимум
петдесет (50)
млади роми са
включени в
програми за
повишаване на
квалификацият
а (бр.)

През
2021 г.
51.56 %

от
включен
ите в

обучени
я са
роми

+ още 50 роми
включени в
обучение за
квалификация
или
преквалификаци
я

Цел 2. Повишаване ефективността на Бюрото по труда за по-активно и ефективно информиране на ромите за намиране на нови работни
места.

Мерки Статус Срок Отговорна
институци

я

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т
За 2020

г.

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

2.1. Провеждане на регулярни
информационни кампании на
терен в областта на заетостта
сред общността за запознаване с
изискванията на работодателите
и новите работни места.

Текущ Ежегодно Община
Котел,
Дирекция
„Бюро по
труда

Национален
бюджет; ПРЧР
2021-2027 г.

Брой
информирани
представители на
уязвимите
общности с
услугите,
предоставяни от
Дирекция „Бюро
по труда“ (бр.)

0 Минимум 100
представилите
на уязвимите
общности са
запознати с
услугите,
предоставяни от
Дирекция
„Бюро по
труда“, в
следствие на
проведени
информационни
срещи на терен.

Цел 3. Насърчаване на предприемачеството сред представителите на ромската общност
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Мерки Статус Срок Отговорн
а

институц
ия

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т
За 2020

г.

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

3.1 Оценка на нуждите на роми, които
желаят да се занимават с
предприемачество и провеждане
на обучения за тях.

Текущ До края
на 2022

Община
Котел;

Дирекция
„Бюро по
труда “

Национален
бюджет;

ПРЧР 2021-2027
г.;

Общински
бюджет

Проведена е
оценка на
нуждите и
обучение на
ромите, имащи
желание да се
занимават с
предприемачество
(бр.)

0 1

3.2 Създаване на фонд с който да се
стимулират нови предприемачи за
създаване на малък бизнес.

Текущ До края
на 2023

Община
Котел

Външно
финансиране;
общински
бюджет

Създаден е
пилотен фонд за
трима (3)
предприемачи,
представили
бизнес проект за
стартиране на
самостоятелен
бизнес (бр.)

0 3 предприемачи,
представили
бизнес проект за
стартиране на
самостоятелен
бизнес

Цел 4. Ангажиране на дълготрайно безработни неактивни лица

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойност
За 2020г.

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

4.1. Включване в трудова заетост по
европейски програми, сезонна
заетост и др.

Текущ Ежегодно Община
Котел;

Дирекция
„Бюро по
труда“

Национален
бюджет; ПРЧР
2021 - 2027

Минимум
петдесет роми са
включени в
програми за
временна заетост

През
2021г. в
програми,
мерки и
проекти

Минимум
още 50 роми
са включени
в програми за
временна
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за заетост
са
включени
129
безработн
и лица
самоопре
делили се
като роми

заетост.

4.2. Търсене на възможности за
създаване на социално
предприятие с подходящ предмет
на дейност и прочуване на
нагласите сред общността за
очаквано възнаграждение и
предмета на дейност (например
преработка и сушене на билки;
килимарство и др.)

Текущ До края
на 2023

Община
Котел

Не са
необходими

Проучени са
нагласите на
общността за
подходящ
предмет на
дейност и
очаквано
възнаграждение.
Идентифициран
и са подходящи
възможности за
кандидатстване.

Не
приложи

мо

Не
приложимо

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИШНИ УСЛОВИЯ“
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за

публични услуги

Цел 1: Търсене на възможности за узаконяване на незаконните жилища на ромите

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране

(преки
бюджетни

разходи, друго –
млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

1.1
.

Изготвяне на карта на незаконните Текущ До края на
2023

Община
Котел

Общински
бюджет

Изготвена е
карта, която

0 1
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жилища в района на община Котел илюстрира
мащаба на
проблема и
локациите (бр.)

Цел 2. Подобряване на инфраструктурата в ромските квартали. Стимулиране на общностната работа и развитие
Мерки Статус Срок Отговорна

институция
Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

2.1
.

Изграждане на детски площадки в
гр. Котел - кв. „Иглика“, с.
Мокрен, с. Пъдарево

Текущ До края
на 2023

Община Котел Общински
бюджет;
ПУДООС;
Средства от
Национални и
европейски
програми

Създадени детски
площадки в
посочените
локации (бр.)

0 3

2.2
.

Поетапно асфалтиране на улиците:
- гр. Котел – ул.

„Гърневец“ и поставяне на
осветление, ул.
„Преславска“; кв. „Изток
130; Главният път на кв.
„Изток“; ул. “Калина Б“ и
поставяне на осветление;
само поставяне на
осветление на Главния път
– ул. „В. Левски“ в посока
кв. „Зърнени храни“ (от
игрището на горе); кв.
Изток и поставяне на
осветление – над
подпорната стена;

- с. Градец – кв. „Изток“ и кв.
„Запад“.

Текущ До края
на 2023

Община Котел Общински
бюджет

Асфалтирани
улици от
посочените
проблемни и
поставено
осветление (км. и
брой поставени
осветителни тела.)

Не може
да се
предоста
ви
текуща
стойнос
т в
километ
ри.

Поетапно
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2.3
.

Намиране на сграда, ремонтиране
и оборудване за създаване на
общностен център/женски
център/майчин център с цел
стимулиране на общностните
занимания и общностно развитие.

Текущ До края
на 2023

Община Котел Средства от
национални и
европейски
програмни;
общински
бюджет

Намерена е
сграда, която ще
послужи за
създаване на
общностен
център/женски
център/майчин
център. Общината
и местната
общност имат
постигнато
споразумение за
целите и
дейностите, както
и за подкрепата,
която ще се окаже
от страна на
общината

0 1

Цел 3. Подобряване на сметоизвозването от ромските квартали

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране

(преки бюджетни
разходи, друго –

млн. евро)

Индикатори Текуща
стойнос

т

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

3.1
.

Осигуряване на редовно
сметоизвозване в ромските
квартали.

Текущ Ежегодно Община
Котел

Общински
бюджет

В ромските
квартали е
осигурено
редовно
сметоизвозване

Не
приложи
мо

Не
приложимо

3.2
.

Провеждане на инициативи за
почистване, съвместно с
общността на следните локални
замърсявания:

- гр. Котел: района на реката

Текущ До края
на 2023

Община
Котел

Общински
бюджет

Проведена е
съвместна
инициатива
между МАГ,
общината,

0 Проведени са
5 почиствания
в посочените
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в гр. Котел; кв. „Изток“; кв.
„Садина“;

- с. Градец – кв. „Изток“ и
„Запад“

общински съвет
и училището за
почистване на
локалните
замърсявания
(бр.)

терени.

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и
противодействие на проявите на нетолерантност и на “език на омразата”.

Цел 1: Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение,
принадлежащи към различни етнически групи.

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране (преки
бюджетни разходи,
друго – млн. евро

Индикатори Текуща
стойност
За 2019 г.

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

1.1 Обучение по права на човека и права на
детето в училище.

Текущ Ежегод
но – 1
през
2022 и
1 през
2023

Община;
Котел;
РУО;
Училищна
мрежа

Училищни бюджети;
средства от
национални и
европейски програми

Проведени
са обучения
на ученици
по права на
човека и
детето (бр.)

0 2

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“

Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен живот, съхранение и
популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството като фактори за културна интеграция и

социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на изграждане на
позитивен образ на общността.

Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на
представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на
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междукултурния диалог

Мерки Статус Срок Отговорна
институция

Източник на
финансиране (преки
бюджетни разходи,
друго – млн. евро)

Индикатори Текуща
стойност

Целева
стойност с
натрупване
2021-2023 г.

1. Да се създадат кръжоци (занимания) по
интереси в читалището за популяризиране
на ромския фолклор.

Текущ Ежег
одно

Община;
Котел;
Читалища

Общински бюджет;
Читалищни
бюджети;
Средства от
национални и
европейски
програми

Стартирали са
занимания по
интересни за
популяризира
не на ромския
фолклор.

0 1

2. Организиране и провеждане на концерти,
творчески срещи и прояви с изтъкнати
творци от етносите;

Текущ Ежег
одно

Община;
Котел;
Читалище

Общински бюджет;
Читалищни
бюджети.

Проведени са
концерти/изяв
и с изтъкнати
ромски
творци (бр.)

0 2

3. Участие на Местна Активна Група – Котел
във Фестивал на етносите, багрите и
Котленския килим

Текущ Ежег
одно

Община;
Котел
Местна
Активна
Група - Котел

Общински бюджет МАГ е взела
участие с
дейности във
Фестивала.

0 2

4. Отбелязване на 8-ми април –
Международния ден на ромите

Текущ Ежег
одно

Община
Котел;
Местна
Активна
Група - Котел

Общински бюджет Проведени са
дейности за
отбелязване
на 8-ми април
(бр.)

0 2

Председател на Общински съвет-Котел: (п)
(Христина Чолакова)


