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Настоящата Стратегия на област Враца за равенство, приобщаване и участие на ромите 

(2021-2030), наричана Стратегията, представлява синтезиран анализ на проблемите на ромска 

общност и представители на уязвими групи, който е базиран на информация на десетте общини 

в област Враца, също така очертава мерки и насоки за тяхното разрешаване. 

Стратегията е представена в 4 части, в които се разглеждат основните документи, на които 

е базирана стратегията: 

 Кратко описание на основни документи се базира областната стратегия; 

 Конкретни статиктичски данни на база на които е изготвен анализ на ситуациата; 

 Приоритети; 

 Механизми за управлениe. 

 Времевият обхват на документа покрива целия програмен период 2021–2027 г., като 

продължава три години след него. Тематично стратегическият документ обхваща основни 

тематични приоритети – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство 

на закона и не дискриминация, и култура и медии. 

Стратегията е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална 

интеграция на ромите на областно ниво и е приета на заседание на Областният съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – Враца на ……. , както и утвърдена 

от Областен управител в изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. 

Стратегията надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Стратегия на област Враца за 

интегриране на ромите (2012-2020) (СОВИР). 

В настоящия документ терминът „роми“ се използва като общ термин1. Той включва 

групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не едни и същи културни и социални 

характеристики. Самоопределянето им също може да бъде различно. В България трайна 

тенденция е част от хората, които околното население възприема като роми, да се самоопределят 

като българи, турци, румънци и т.н. Не всички роми са обект на социално изключване, но всички 

те могат да станат обект на дискриминация и да бъдат лишени от права2. Стратегията прилага 

общ и целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход 

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

групи. 

Основание за засилване на мерките за преодоляване на предизвикателствата, пред които 

са изправени все още редица граждани в уязвимо положение, включително и тези от ромската 

общност са  повишаването на бедността и социалното изключване. 

                                                      
1 Следвайки рамката на Европейския съюз (ЕС) за национални ромски стратегии, 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 възприема като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне; Терминът роми е общ термин, 

който обединява етнически групи, живеещи в България от векове, които имат обща история, сходни езикови, културни и социални 
характеристики, и които се самоопределят като роми или се възприемат от мнозинството като роми (миллет, власи и други). В България ромските 

общности са разделени на две основни диалектни общности, пет основни групи и осемдесет и осем подгрупи. Виж „Класификация на ромските 

групи и подгрупи в България“, Роми в България: информационен справочник, OSF, София 2008. 

2 Съгласно член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „при определянето и осъществяването на своите политики и 

дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или 

убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.“ Европейският институт за равенство между половете определя междусекторността 
като „аналитичен инструмент за изследване, разбиране и даване на отговор на начините, по които полът има отношение към други личностни 

характеристики/идентичност и как тези взаимовръзки допринасят за уникални прояви на дискриминация“. Това определение се прилага в еднаква 

степен за всяка форма на дискриминация.   

І. ВЪВЕДЕНИЕ 
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Стратегията съответства и пряко кореспондира с други областни стратегически и 

програмни документи и създава условия за тяхното реализиране, също така се вписва в контекста 

на развитието на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 

участие на ромите (2021-2030), както и на европейските интеграционни и приобщаващи 

политики. Стратегията кореспондира и с международни стандарти в областта на правата на човека 

и правата на лица, принадлежащи към малцинствата: Международни инструменти на ООН, ЕС, 

СЕ и др., отнасящи се до зачитане на правата на човека, към които Република България се е 

присъединила: Международен пакт за граждански и политически права 1966 г.(в сила за Р 

България от 1970 г.); Международен пакт за икономически, социални и културни права 1966 г.(в 

сила за Р България от 1970 г.); Международна конвенция за премахване на всички форми на 

расова дискриминация 1966 г.(в сила за Р България от 1992 г.); Конвенция за премахване на 

всички форми на дискриминация срещу жените 1979 г.(в сила за Р България от 1982 г.); 

Конвенция за правата на детето 1989 г.(в сила за Р България от 1991 г.), Рамковата конвенция за 

защита на националните малцинства на Съвета на Европа и др.  

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо 

положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с 

бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно 

положение от други етнически групи. Също така областната стратегията е пряко свързана с 

основния й принцип „никой да не бъде изоставен“, който поставя специален фокус върху 

уязвимите лица и групи в риск от маргинализиране и социално изключване. 

 Областната стратегия за интегриране на ромите е изработена в резултат на 

сътрудничество от страна на отговорните институции в сътрудничество с гражданския сектор и 

в частност неправителствени организации работещи за приобщаването на ромите.  

Стратегията определя основните приоритети, водещите принципи и хоризонтални 

аспекти, цели и механизми за изпълнение и мониторинг. Тя обхваща следните 6 приоритетни 

области на интеграционната политика: образование и обучение, здравеопазване, жилищни 

условия, заетост, върховенство на закона и не дискриминация, култура и медии, които 

съответстват на националните и европейските приоритети в сферата на интегрирането на 

маргинализираните етнически групи.  

Настоящият документ се приема за период до 2030 г. включително. Оперативното 

изпълнение на Областната стратегия се осъществява, чрез Общинските планове за действие 

(ОПД). След 2030 година, Стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или изменена, в 

зависимост от постигнатите резултати и евентуалните промени, които биха могли да настъпят в 

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 

(2021-2030). 

Направеният анализ за периода на изпълнение на Стратегията до 2020 г. показва, че не е 

поставен край на изключването на ромите, но същевременно отчита и положителни резултати и 

промяна в тенденциите.  

Засилената уязвимост при маргинализираните ромски общности от пандемията от COVID-

19, показа спешната нужда от по-ефективен и всеобхватен политически отговор на областно и 

национално ниво. Стратегията потвърждава дългосрочния ангажимент на държавата за 

сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със съществуващите проблеми и 

предизвикателства пред ромите, за които има риск да се влошат от въздействието на пандемията 

от COVID-19. 

Стратегията съдържа визия, цели и приоритети за утвърждаване на интегриран подход 

при планиране и реализиране на политиките за приобщаване и участие на ромите; допринася за 
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постигане на взаимно допълване между секторните политики, които спомагат за насърчаване 

равнопоставеността, приобщаването и участието на представителите на ромската общност. 

В стратегията са заложени  хоризонтални е секторни цели за да може да се постигне 

дългосрочната цел за намаляване на различията между ромите и останалата част от населението 

и осигуряване на ефективно равенство. Хоризонталните са в областта на равенството, 

приобщаването и участието, а секторните са в областта на образованието, здравеопазването, 

жилищните условия и заетостта. 

Фокусът на настоящия стратегически документ върху тези цели е свързан с 

констатациите, че въпреки постигнатия напредък в подобряването на стандарта на живот след 

присъединяването на България към ЕС, реализираният растеж на българската икономика не е 

достатъчно приобщаващ, за да способства за намаляването на социалните неравенства и 

преодоляване на социалното изключване. Неравенството в доходите и условията на живот 

продължава да се увеличава. Нарастващите изисквания към компетентността на работниците и 

служителите и особеностите на новите професии могат да се превърнат в пречка за  социално-

икономическото включване на уязвимите групи, ако наблюдаваните към момента образователни 

и други дефицити не започнат да бъдат преодолявани още в най-ранна детска възраст. 

Задълбочаващите се регионални и общински диспропорции в развитието на всички социално-

икономически сфери и области са съществено обстоятелство за развитието на негативните 

тенденции. 

Постигането на справедливост и приобщаване изисква засилено използване и по-добро 

насочване на ресурсите, както и участие и партньорство на всички заинтересовани страни на 

всички нива на управление във всички сектори. 
 

II. ОБЛАСТЕН КОНТЕКСТ – АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ И 

СИТУАЦИЯТА 
 

Независимо от наличието на малки промени в положителна посока във връзка с 

приобщаването на ромската общност, в област Враца все още се наблюдава крайната бедност, 

безработицата, ниско ниво на образование в някои училища и класове, неадекватните жилищни 

условия, лошото здравеопазване и благосъстояние сред част от ромското население, които 

поставят в неравноправно положение представителите на тези общности.  

Както на национално, така и на областно ниво се отчита, че при ромските жени равнището 

на заетост е мното по-малка отколкото при мъжете роми. Процентът на младите роми на възраст 

16—24 години, които не работят, не учат и не се обучават допълнително като основна дейност, 

също съвпада с този на национално ниво, който е доста висок. Съществува риск поради 

средносрочните социално-икономически въздействия на пандемията от COVID-19, 

неравенствата да се увеличат още повече в стратегическа перспектива. Дистанционното и 

дигиталното образование, например, често не е достъпно за ромски деца от семейства в 

неравностойно положение, което задълбочава неравенствата в образованието, от които 

неизбежно ще последва изключване от всички сфери на индивидуална и групова обществена 

дейност. 

Въпреки тези изводи, през последните години в област Враца, макар и с малки стойности 

се наблюдава трайна тенденция на подобряване на образователната структура на населението, 

при нарастване на дела на завършилите висше и средно образование.  

Процесите за осигуряване на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и 

за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход са тясно свързани и са 
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съпътствани от унаследени във времето негативни социално-икономически фактори.  

Децата на семействата, които живеят в отдалечени местности, като лозя и вили, по-често 

се обучават в училища/паралелки с висок дял на ромски деца. Концентрацията на роми в 

определени жилищни райони също може да е причина за училищна сегрегация. Децата 

обикновено посещават училища в близост до дома им, като поради това етническият състав на 

училищните паралелки често отразява етническия състав на квартала.  

Въпреки положителните тенденции, както в България, така и в област Враца през 

последните години спадът в преждевременното напускане на училище и все по-високият 

процент на участие на ромските деца в задължителното образование, все още редица бариери 

продължават да възпрепятстват ромските деца от равен достъп и участие до услуги, съществени 

за ранното детство. Децата в по-малките населени места израстват при изключителна липса на 

достъп до здравни, образователни и социални услуги. Нямат достъп до логопед, рехабилитатор, 

лечение и т.н. Като цяло липсват и достъпни детски градини в селските и отдалечените райони, 

в близост до ромските квартали в градовете. 

Естественото движение на населението и в трите области – Видин, Враца и Монтана се 

намира под влиянието на негативните процеси, свързани с ниската раждаемост и високата 

смъртност, както и с миграцията на населението вътре в страната и извън нея. 

 
Население по области 
 

31.12.2019 г. 

Видин Враца Монтана 
31.12

. 

2019 

г. 

Прираст  

м.12.19г/12.18г 31.12. 

2019 г. 

Прираст  

м.12.19г/12.18г 31.12. 

2019 г. 

Прираст  

м.12.19г/12.18г 

бр. % бр. % бр. % 

Население, 

общо 

82 83

5 

100.0 

-2 030 -2.4 
159 470 

100.0 
-3 079 -1.9 

127 001 

100.0 
-2636 - 2.0 

- мъже 

40 36

9 

48.7 

-980 -2.4 
78 234 

49.1 
-1 660 -2.1 

62 121 

48.9 
-1 213 -1.9 

- жени 

42 46

6 

51.3 

-1 050 -2.4 
81 236 

50.9 
-1 419 -1.7 

64 880 

51.1 
-1 423 -2.1 

 

Средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 

130, което представлява 1.6% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в 

десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и 

научни изследвания“ (9.4%), „Операции с недвижими имоти “ (8.6%) и „Преработваща 

промишленост“ (6.3%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически 

дейности – най-значително в „Транспорт, складиране и пощи“ (23.2%) и „Създаване и 

разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (19.2%). 

 
Справка за регистрираните безработни лица в област Враца, самоопределили се като роми, по 

групи през 2020 г. 
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Справка за 

регистрираните 

безработни лица в 

област Враца, 

самоопределили се 

като роми, по 

групи през 2020 г.  

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни лица в т.ч.роми   

Област Враца 7258 1620 22,3 

ДБТ Враца 2308 339 14,7 

ДБТ Бяла Слатина 2436 867 35,6 

ДБТ Козлодуй 1368 248 18,1 

ДБТ Мездра 995 134 13,5 

ДБТ Оряхово 151 32 21,2 

    

    

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни жени в т.ч.роми   

Област Враца 3886 953 24,5 

ДБТ Враца 1277 216 16,9 

ДБТ Бяла Слатина 1205 480 39,8 

ДБТ Козлодуй 727 148 20,4 

ДБТ Мездра 526 77 14,6 

ДБТ Оряхово 151 32 21,2 

    

    

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни младежи 

до 29г. в т.ч.роми   

Област Враца 3295 997 30,3 

ДБТ Враца 316 46 14,6 

ДБТ Бяла Слатина 2436 867 35,6 

ДБТ Козлодуй 256 48 18,8 

ДБТ Мездра 143 21 14,7 

ДБТ Оряхово 144 15 10,4 

    

    

     

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни над 50г в т.ч.роми   

Област Враца 3237 535 16,5 

ДБТ Враца 841 104 12,4 

ДБТ Бяла Слатина 993 260 26,2 

ДБТ Козлодуй 481 64 13,3 

ДБТ Мездра 399 36 9,0 

ДБТ Оряхово 523 71 13,6 
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Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни с основно и по-ниско 

образование в т.ч.роми   

Област Враца 4188 265 6,3 

ДБТ Враца 754 265 35,1 

ДБТ Бяла Слатина 1545 727 47,1 

ДБТ Козлодуй 778 104 13,4 

ДБТ Мездра 426 122 28,6 

ДБТ Оряхово 685 175 25,5 

    

    

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни без 

квалификация. в т.ч.роми   

Област Враца 4950 1443 29,2 

ДБТ Враца 1043 222 21,3 

ДБТ Бяла Слатина 1688 806 47,7 

ДБТ Козлодуй 912 120 13,2 

ДБТ Мездра 554 124 22,4 

ДБТ Оряхово 753 171 22,7 

    

    

    

    

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  

  Безработни, с 

регистрация в ДБТ 

над 1 год в т.ч.роми   

Област Враца 2671 143 5,4 

ДБТ Враца 435 143 32,9 

ДБТ Бяла Слатина 1225 463 #REF! 

ДБТ Козлодуй 717 179 25,0 

ДБТ Мездра 407 86 21,1 

ДБТ Оряхово 649 118 18,2 

    

  Към 31.12.2020г.  

Област, ДБТ  Включени в програми  

и мерки в т.ч.роми   

       

Област Враца 1253 215 17,2 

ДБТ Враца 515 60 11,7 

ДБТ Бяла Слатина 289 89 30,8 

ДБТ Козлодуй 219 28 12,8 

ДБТ Мездра 79 6 7,6 

ДБТ Оряхово 151 32 21,2 

    

Област, ДБТ  Към 31.12.2020г.  
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  Включени в заетост  

на ППТ в т.ч.роми   

Област Враца 4969 478 9,6 

ДБТ Враца 2187 114 5,2 

ДБТ Бяла Слатина 923 239 25,9 

ДБТ Козлодуй 572 58 10,1 

ДБТ Мездра 774 30 3,9 

ДБТ Оряхово 513 37 7,2 

 

Заявените през 2020 г. работни места по програми за заетост са 1 410 в Монтанска област, 

1 345 във Врачанска и 1 200 във Видинска област. В трите области се наблюдава ръст на 

заявените СРМ съответно с 16.7 на сто в област Монтана, с 24.0 на сто в област Враца и с 47.6 

на сто в област Видин.  

Заетите работни места на първичния трудов пазар в област Враца са 2 672 

Търсенето на специалисти с висше образование на първичния трудов пазар през 2020 

г. намалява 

Най-много са заявените места за специалисти с висше образование за лицата с 

педагогическо образование, те са трайно най-търсената професионална група в структурата на 

заявените работни места. 

В териториален аспект в търсенето на работна сила с висше образование на първичния 

трудов пазар през януари – декември се наблюдават следните изменения в сравнение с 2019 г.: 

с 3.2 на сто са по-малко заявените места за специалисти с висше образование във Врачанска 

област, а заетите са с 2.9 на сто по-малко. Техният брой е съответно 429 и 340. 

 
Заявените на първичния трудов пазар места за работници в област Враца са 793 (223 през 2019 

г., за сравнение, както следва: 

 

Област Показатели 

Работници 
Специалисти с висше 

образование 

2020г 2019г 

Прираст, 

% 

2020г./2019

г. 

2020г 2019г 
Прираст, % 

2020г./2019г. 

Видин 
Заявени РМ 699 283 147,0 246 198 24,2 

Заети РМ 699 293 138,6 237 187 26,7 

Враца 
Заявени РМ 793 223 255,6 429 443 -3,2 

Заети РМ 666 182 265,9 340 350 -2,9 

Монтана 
Заявени РМ 834 386 116,1 349 443 -21,2 

Заети РМ 661 371 78,2 306 384 -20,3 

ДРСЗ 
Заявени РМ 2 666 1520 75,4 1 028 1 146 -10,3 

Заети РМ 2 281 1438 58,6 885 984 -10,1 

 

През годината най-търсени на трудовия пазар са безработните без специалност. За тях 

са предназначени всички заявени места извън програмите за заетост в област Враца. Сезонният 

фактор има силно влияние върху търсенето на работна сила без специалност. Най-много се 

търсят общи работници в туризма, селското и горското стопанство, строителството, шофьори и 

др. Съотношението между броя на заетите и заявените работни места в тази група  показва една 

висока усвояемост, което е потвърждение за значителното предлагане на пазара на труда на 
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работна сила с такива характеристики. 

  Търсенето на работна сила без специалност и професия (извън програмите за заетост) 

се характеризира със следните изменения в сравнение с 2019 г.: 

 Във Врачанска област са заявени 1 814 места (с 28.6 на сто по-малко), а са заети 1 658 

места (с 23.6 на сто по-малко); 

 Най-малък ръст в средногодишния брой безработни лица сред общините има в 

община Борован – с 0.6 на сто и в община Криводол – с 1.8 на сто. 

 
Разпределение на безработните и равнище на безработица по области и бюра по труда през 2020 г. 

 

Области 

бюра по труда  

Регистрирани безработни Равнище на безработица 

2020 г. 
Изменение 

2020 г./2019 г. 
2020 г. 2019 г. Ръст 

ср.мес.бр. ср.мес.бр. % % % +/- 

ДРСЗ Монтана – общо 
22 761 1 961 9,4 13,17 12,0 1,1 

Област Враца – общо  9 368 694 8,0 12,5 11,6 0,9 

    ДБТ Враца 2 778 345 14,2 7,7 6,8 1,0 

    ДБТ Бяла Слатина  2 515 124 5,2 27,2 25,8 1,3 

    ДБТ Козлодуй 1 538 -15 -1,0 13,4 13,6 -0,1 

    ДБТ Мездра 1 205 138 13,0 10,2 9,0 1,2 

    ДБТ Оряхово 1 331 102 8,3 20,5 18,9 1,6 

 
Динамика на безработицата   

 

 Входящ поток от безработни лица 

 по области и бюра по труда 

 

Област , 

бюро по труда 

Входящ поток Прираст 

2020 

г. 

2019 

г. 
2020 г./2019 г. 

бр. бр. бр. % 

 Враца 12 022 10 701 1 321 12,3 

- ДБТ Враца 5 183 4 178 1 005 24,1 

-ДБТ Б.Слатина 2 607 2 591 16 0,6 

-ДБТКозлодуй 1 558 1 443 115 8,0 

- ДБТ Мездра 1 529 1 372 157 11,4 

- ДБТ Oряхово 1 145 1 117 28 2,5 
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Сред регистрираните жени преобладават тези с ниско образование и без специалност, 

където попадат и представители на ромска общност и уязвими групи. Тъй като те са слабо 

конкуретноспособни на пазара на труда, това води до сравнително продължителната им 

регистрация в бюрата по труда. Друга причина за това е, че за безработни с ниска квалификация 

и образование се предлагат работни места свързани с тежък физически труд, които са 

неподходящи за жени.  

В структурата на безработните по възраст най-малобройна, е групата на безработните на 

възраст до 19 години, а най-многобройна е групата на лицата на възраст над 55 години.  

 
Структура на регистрираните безработни по възрастови групи 

 

Показатели 

 

 

област Враца 

 

2020 г 
Прираст  

20 г./19 г. 

 

ср.м.бр 

 

ср.м.бр % 

Регистр. безра-

ботни, общо 

9 368 

100.0 
694 8.0 

-до 19 г. вкл. 
120 

1.3 
-1 -1.2 

-от 20 до 24 г. вкл. 487 86 21.3 

Регистрирани безработни по пол 

 

О
б

л
ас

т 

Показатели 

Структура ,% Прираст   

2020 г. 2019 г. 2020 г./2019 г. 

ср.м.б

р 

ср.м.б

р 

ср.м.б

р 
% 

В
р

а
ц

а
 

Регистрирани 

безработни, вс. 

9 368 

100.0 

8 674 

100.0 
694 8.0 

- мъже 
4 352 

46.5 

4 052 

46.7 
300 7.4 

- жени 
5 016 

53.5 

4 622 

53.3 
394 8.5 

Д
Р

С
З
 

Регистрирани 

безработни, вс. 

22 761 

100.0 

20 800 

100.0 
1 961 9.4 

- мъже 
10 823 

47.6 

10 026 

48.2 
797 8.0 

- жени 
11 937 

52.4 

10 774 

51.8 
1 164 10.8 
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5.2 

-от 25 до 29 г. вкл. 
741 

7.9 
18 2.5 

-от 30 до 34 г. вкл. 
1 005 

10.7 
102 11.3 

-от 35 до 39 г. вкл. 
1 064 

11.4 
86 8.8 

-от 40 до 44 г. вкл. 
1 130 

12.1 
58 5.4 

-от 45 до 49 г. вкл. 
1 203 

12.8 
82 7.3 

-от 50 до 54 г. вкл. 
1 219 

13.0 
133 12.2 

-над 55 г. 
2 398 

25.6 
131 5.8 

 

Във възрастовата структура на безработните, младежите до 29 г. се обособяват като 

група, която е в неравностойно положение на пазара на труда. Общият брой на безработните 

младежи до 29 г. се променя в зависимост от периодите на завършване на образование. 

Средномесечно в област Враца са регистрирани 1 060 лица. Делът им в общата съвкупност на 

безработните е 14.4, като от 316 в ДБТ Враца, 46 са заявили, че са от ромски произход. 104 

са безработните роми над 50 години в същото бюро, като общо за областта са 841 лица. 

Безработни с основно и по-ниско образование в ДБТ Враца са 754, като 265 от тях са роми.  

Безработни без квалификация 1 043, 222 от тях са роми. Безработни, с регистрация в ДБТ над 1 

година са 435 лица, 143 от които се самоопределили, като роми. От всичките безработни, 515 

лица са включени в програми  и мерки, като 60 от тях са роми. Включени в заетост  на ППТ 

бюрото отчита 2 187 лица, 114 от които роми. Безработни лица регистрирани в ДБТ Враца към 

31.12.2020 г. са 2 308 лица, 399 от които роми. Безработните жени към посочените дата и бюро 

са 1 277, като 216 от тях са роми. 

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото 

постоянно население на област Враца е 157 637 души или 2.3% от населението на страната. В 

сравнение с предходната година то намалява с 1 833 души, или с 1.1%.  

 Мъжете в област Враца са 77 196 (49.0%), а жените – 80 441 (51.0%), или на 1 000 мъже 

се падат 1 042 жени. 

Към 31.12.2020 г. в градовете  живеят 92 639 души, или 58.8% от населението на 

областта, а в селата е 64 998  души (41.2%).   

Към 31.12.2020 г. най-голям брой население е съсредоточен в община Враца -  тук живеят 

63 033 лица, или 40% от общият брой за областта. В сравнение с края на 2019 г. броят на 

населението в община Враца намалява с 440 души, или  с 0.7%. 

Най-малка по брой на населението е община Хайредин, в която живеят 4 049 лица, или 

2.6% от общото население на област Враца. 

В областния център град Враца в края на годината живеят общо 51 020 лица, от които 24 

381 мъже и 26 639 жени. В сравнение с 2019 г. населението на града намалява с 654 лица, или с 

1.3%. 

  Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Тази 

разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниска 

средна продължителност на живот при тях. Средната възраст при жените е 47.6 години, докато 
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при мъжете е 43.9 години.        

Броят на столетниците в областта е 7. 

Тенденцията на застаряване на населението довежда до промени в неговата основна 

възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Населението в трудоспособна 

възраст към края на 2020 г. за област Враца е 90 535 души, или 57.4% от цялото население. Над 

трудоспособна възраст са 43 749, или 27.8%, а под трудоспособна възраст – 23 353, или 14.8% 

от населението в областта. 

Раждаемост - през 2020 г. в област Враца живородените деца са 1 334. В сравнение с 

предходната година броят на живородените деца е намалял с 14. Коефициентът на раждаемост1  

е 8.4%о  (за страната – 8.5%о). По този показател областта се нарежда на 11-то място. 

От всички живородени през 2020 г. 678 са момчета, а 656 – момичета, или на 1000 

момчета се падат  967 момичета. 

Смъртност - броят на умрелите лица в област Враца през 2020 г. е 3 539, а коефициентът 

на обща смъртност2 – 22.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 359, 

или с 11.3%. 

През 2020 г. в областта са починали 5 деца на възраст до една година, а коефициентът на 

детска смъртност3 е 3.7‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 

14.2‰, а през 2019 г. – 4.5‰. 

Естествен и механичен прираст - през 2020 г. в област Враца естественият прираст 

(разлика между живораждания и умирания) е отрицателен. Естественият прираст е  минус 2 205 

души, като  при мъжете е минус 1 228, а при жените е минус 977.  

Механичният прираст (разлика между заселени и изселени) има положителна стойност. 

В резултат на положителният механичен прираст, населението на областта се е увеличило с 372 

души, от които 190 са мъже и 182 са жени. 

През 2020 г. 5 064 лица са се заселили в област Враца, от които 510 са сменили 

местоживеенето си от чужбина в областта. От област Враца са се изселили 4 692 лица, от които 

34 лица са променили настоящия си адрес от областта в чужбина.   

На територията на област Враца работят 14 броя здравни медиатори, разположени в 

следните общини община Борован – 2-ма здравни медиатора, община Бяла Слатина – 1, Враца 

– 1, Козлодуй – 3-ма, Криводол – 2-ма, Мездра – 1, Мизия – 1, Оряхово – 2-ма и Хайредин - 1, 

като в община Рамон липсва здравен медиатор. Въпреки усилията и работата на здравните 

медиатори, ромите в област Враца все още могат да се харектеризирт с ниска здравна култура.  

Здравната култура на населението в област Враца е ниска и има с какво да се обогати. 

Необходимо е да се организират повече тематични беседи и лекции, да се разпространяват 

брошури и листовки. Важно е да се реализират превантивни програми за детско здраве, семейно 

планиране, социални заболявания. Необходими са здравини медиатори във всички общини, 

като посредници между ромската общност, медицински лица и институции. За първото 

шестмесечие на 2021 г., здравните медиатори работещи на територията на област Враца са 

извършили следните дейности: нови индивидуални казуси 859 броя, нови индивидуални 

клиенти 515, планови имунизации и имунизационни кампании – 54 за деца и 3 за възрастни, 

профилактични прегледи 20 за деца и 54 за възрастни, планови имунизации и имунизационни 

кампании – 2 за деца и 1 за възрастни, осъществяване на дентални профилактични и/или 

лечебни дейности изпълнение на профилактични програми в областта на денталната медицина 

4, консултации – 1220, попълване на документи – 77, следване на процедури – 41, 

съпровождане до здравни институции -144, възстановяване на здравноосигурителни права – 52, 

патронаж в общността – 168, превенция на инфекциозни заболявания – 316, семейно планиране, 
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сексуално и репродуктивно здраве – 41, брой разпространени здравно- информационни 

материали – 2005, съвместна работа с РЗИ и други институции; участие в обучение, семинар 

– 134 броя.  Дейности по решаване на комплексни казуси  - консултации – 717,попълване 

на документи – 76, следване на процедури – 109, съпровождане до социални институции – 55 

броя. 

Наблюдението върху заболеваемостта на населението в област Враца показва тенденция 

към нарастване броя на диспансерно болните, като водещи заболявания са сърдечно–съдовите, 

онкологични и мозъчно-съдовите, и не на последно място туберкулоза. Не малък дял заемат и 

психичните заболявания. Фактор за здравен риск сред населението са употребата на алкохол, 

тютюнопушенето, стресът, нерационалното хранене, замърсяванията на околната среда и др. 

Ранни бременности и раждания. През последните години зачестява тенденцията, при 

случаи на бременност при малолетни и непълнолетни, момичета от ромски произход не 

посещават женска консултация, картотекират се непосредствено преди раждане, с които си 

действия автоматично попадат в рискови групи бременности. 

 Висок брой на здравно неосигурени лица. Водеща причина за неосигурените лица е 

безработицата и липсата на постоянни средства. Често явление е отказът да се посещава лекар 

поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени пред драматичния избор да си 

купят храна или лекарства. 

Анализът на данните очертава следните проблеми в здравеопазването:  

 Липса на здравно осигуряване сред представителите на ромското население;  

 Висок процент на малолетни и непълнолетни  майки от ромски произход; 

 Липса на здравни навици сред най–бедните и уязвими представители на малцинствата;  

 Липса на здравен медиатор за работа с целевата общност;  

 Липса на информация за превенция от заболявания. 

   данни за обхвата на имунизациите по Националния имунизационен календар – по 

данни от отчети на здравни медиатори – на територията на общината личните лекари и 

здравните медиатори следят и спазват имунизационен календар. Всички деца са обхванати и 

ваксинирани според имунизационня календар;  

 данни за проведени здравни беседи проведени 6 беседи на територията на 

общината – относно превенция от COVID – 19  по проект социално икономическа интеграция 

от здравни медиатори и общностни работници по проекта;  

 данни за превенция и контрол на ХИВ, СПИН и туберкулоза и сексуално 

предавани инфекции.- няма проведени мероприятия;  

 данни за мерки на превенция от Ковид 19 - преведени 6 здравни беседи и 

информационни срещи на теерен и 70 индивидуални срещи относно предпазване от COVID-

Организиран мобилен ваксаниционен кабинет за масова имунизация на жителите на 

територията на община Борован съвместно между  РЗИ – Враца, община Борован, здравни 

медиатори и лични лекари на територията на общината;    

 данни за детска смъртност –липсва статистика в общината;  

 данни за продължителност на живота – липсва статистика в общината;  

 данни за здравно неосигурени  по неофициална информация 60% от ромското 

население е здравно неосигурено; 

 равнопоставеност в достъпа до медицински услуги – всички жители на общината 

имат достъп до здравни услуги;  

Доста голяма част от ромите, почти половината са с прекъснати здравно-осигурителни 

права и могат да ползват единствено спешна помощ. Мнозина не знаят здравно-осигурителния 



15 

 

 

 

си статус. Здравната култура е ниска особено относно контрацепцията, половопредаваните 

инфекции и някои от социално значимите заболявания, които са част от културни табута в 

ромска общност. Достъпът до здравни услуги в селата е ограничен, тъй като личните лекари там 

не достигат, а спешната помощ пристига със закъснение. 

Съществува тенденция за увеличаването на броя на населението в групите в риск. Това 

води до необходимост от предоставяне на повече и по-ефективни здравни и социални услуги, 

осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги. Такива групи 

в риск са: възрастни самотни хора, малцинствени групи,  хора с увреждания, продължително 

безработни лица и др.  

Според регистрите на РЗИ преобладават заболявания на органите на кръвообращението, 

обмяната на веществата, дихателната и храносмилателната система. Броят на регистрираните 

заразни заболявания през последните години остава сравнително постоянен, като се изключи 

заболеваемостта от COVID-19, медицинската статистика и прогнозите за която са все още 

непълни. 

Анализът на здравното обслужване показва необходимост от предоставяне на повече и 

по-ефективни здравни и социални услуги през новия планов период за цялото население на 

областта и осъществяване на дейности за превенция и повишаване на здравната култура на 

населението.  

Дейности: 

 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, съгласно специфичните 

потребности на целевата група, особено за възрастни, болни, с увреждания, с малки деца, 

самотни майки – медицинска сестра, социален работник, психолог, санитар... Преди това те се 

обучават, вкл. да работят в екип;  

 Мобилни групи за предоставяне на междусекторни услуги, особено в кризисни случаи, 

за лица и семейства в риск. Ще се проучи възможността да се разработи и прилага общински 

координационен механизъм в такива високорискови случаи; 

 Обучение и назначаване на здравни медиатори и евентуално при възможност и 

парамедици; 

 Провеждане на периодични здравни кампании в ромската общност, вкл. лектории в 

неформална обстановка за различни групи ползватели (младежи, родители, майки с малки деца, 

подрастващи, възрастни, жени) за: информиране за социални права, за здравни права, 

повишаване на здравна култура, семейно планиране, здравна профилактика и превенция, 

хигиенни и санитарни навици и т.н., за повишаване на здравната и социална култура; 

 Издирване на здравнонеосигурени лица, проучване на причините и консултиране за 

преодоляването им; 

 Консултиране по въпроси на семейно планиране, семейно бюджетиране, здравословно 

хранене, финансова грамотност; 

 Социална работа с деца и семейства в риск чрез различни гъвкави форми - водене на 

индивидуални случаи, индивидуално консултиране, подкрепа, посредничество и придружаване 

за решаване на конкретен проблем; 

 Провеждането на общностен мониторинг на предоставените здравни, социални и 

образователни услуги. 

Образователното равнище оказва силно влияние върху риска от бедност независимо от 

етническата принадлежност – и при трите основни етнически групи с нарастване на 

образователното ниво рискът от бедност за работещите лица намалява. Рискът от бедност за 

лицата с начално и без образование е в пъти по-висок в сравнение с риска от бедност при лицата 
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с висше образование за българската етническа група. При лицата, определили се като роми – над 

50% с начално и без образование са бедни, докато при лицата с висше образование няма нито 

един беден. 

Нерешен остава проблемът с безимотните роми, при които често се среща високата 

гъстота на населението и пренаселеността в жилищата.   

 Това поставя висок процент от ромските домакинства в постоянен риск от премахване на 

единствените им жилища и превръщането им в бездомници. Продължаващ е и проблемът с 

липсата на законови мерки за осигуряване на алтернативно жилище в случаите на премахване на 

единствен дом.  

Продължават да се наблюдават прояви на слово на омразата срещу ромите в публичното 

пространство в повечето случаи съчетани с фалшиви новини. Особено опасна за обществото е 

враждебната реч, изречена от политици и обществени фигури, които формират и влияят на 

обществения дискурс от позицията на властта и обществения престиж, които притежават.  Речта 

на омразата онлайн не се отличава по същество от подобни изрази, открити офлайн. Въпреки 

това гъвкавостта на онлайн пространството, анонимността, която позволява, потенциалът му да 

достигне бързо до голяма аудитория и сравнително ниските бариери за влизане, поражда особени 

предизвикателства, характерни само за неговото съдържание и начините за регулирането му.  

В последните години, при по-младите поколения на територията на областта се 

наблюдават най-впечатляващите промени в нормите за половете в ромските общности. Една от 

тях е висшето образование на жените, което поражда нови ценности, свързани с тяхната работа 

и изменя перспективата за ролята им в семейния живот. 

Ромските жени, които се стремят да завършат висше образование, не гледат на работата 

си само като на средство за допълнителен доход, но и като възможност за реализация и 

себеизявяване. Много малко от по-младите жени са готови да мигрират и все повече се стремят 

да завършат висше образование. Образованието на жените и приемането на нов начин на живот 

(т.е. оспорването на традиционните социални норми от младите жени) може да засили тяхната 

способност да правят стратегически избори за своето бъдеще, както и да бъдат добрият пример 

за младите девойки. 

Ромските общности се променят под влияние на доминиращото заобикалящо ги общество, 

но само ако се провеждат активни, системни, последователни и финансово осигурени политики 

за включване и интеграция при активното участие на общността в тях.  

Не е известен до момента приложим за всички общности подход към социална 

интеграция, но все пак има някои общи предизвикателства, които трябва да бъдат спешно 

адресирани, като дискриминацията, безработицата, образованието, здравеопазването и ранното 

детско развитие. Инвестирането в посреднически дейности, трудови, здравни, образователни 

медиатори е също стъпка с позитивен характер в тази посока. Тези представители на общността, 

работейки в ромските общности, са гаранти за ефективното и устойчиво прилагане на политиките 

и програмите за приобщаване и социално включване сред ромските общности.  

Преди да засилят усилията си за борба с дискриминацията, словото на омразата и 

престъпленията от омраза, публичните институции трябва първо да поставят ромкия въпрос в 

центъра на своята работа а не да стои в периферият така, както десетилетия наред. 

 

 

  

 

III. ВИЗИЯ 
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Успешно развитие на обществото на територията на област Враца, чрез преодоляване на 

съществуващите негативни социално-икономически характеристики и постигане на равенство, 

приобщаване и участие на уязвими етнически групи. 

 

 

Осигуряване на равен достъп на ромите до права, стоки и услуги, и участие във всички 

сфери на обществения живот, с цел създаване на условия и възможности за приобщаването и 

участие им, при спазване принципите на върховенство на закона и не дискриминация. 

 

 

Отделните предизвикателства във всяка област на политиката са изключително сериозни, 

и взаимозависимостта на проблемите изисква многопластов интегриран подход, който да 

съчетава инвестиции в образование, здравеопазване, заетост и жилищно устрояване. 

Предварително идентифициране на нуждите на регионално ниво, изготвено от от всички 

равнища в партньорство с местните ромски общности, неправителствени организации и други 

заинтересовани страни, отговорни за тези политики, е свързано с набелязване на конкретните 

мерки и прилагането на секторни политики. 

Водещите принципи на които залага стратегията за постигане на напредък, са следните: 

 Превантивност на мерките – предприемане на действия за отстраняване и намаляване на 

причините за риск от неравнопоставеност и социално изключване; 

 Ефикасност, кохерентност и ефективност – кохерентност между рамката на ЕС и други 

политики, инструменти за финансиране и правни инструменти на ЕС (Европа 2020, 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), антидискриминационно 

законодателство, разширяване). Реализиране на цели и мерки за постигане на напредък 

към целите за равенство, приобщаване и участие на ромите; 

 Допълняемост - допълване с други стратегически документи и национални програми 

 Партньорство - поставяне на общи цели, приемане на съгласувани подходи за работа, 

споделяне на информация и опит между всички заинтересовани страни; 

 Недопускане на дискриминация - пълноценно и активно участие на всички в 

обществения живот; 

 Включване на лица от маргинализираните групи в дейностите по промяна на условията 

и начина на живот с постепенно нарастване на тяхната ангажираност до пълно 

обхващане на всички жители в съответното населено място; 

 Иновативност в прилагане на нови подходи в политиките за равенство и приобщаване. 

Водещи при изпълнението, както на Националната, така и на областната стратегия са също 

така и Десетте общи основни принципа за включване на ромите, приети от Съвета на 

Европейския съюз на 8.06.2009 г.: 

 Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики; 

 Изрична, ясно определена но не изключителна насоченост; 

 Междукултурен подход; 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ХОРИЗОНТАЛНИ  ЦЕЛИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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 Приобщаване към мнозинството; 

 Осъзнаване на измерението за равенството между половете; 

 Трансфер на основани на фактите политики; 

 Използване на инструменти на ЕС; 

 Участие на регионалните и местните власти; 

 Участие на гражданското общество; 

 Активно участие на ромите. 

При формулирането, изпълнението, наблюдението и оценката на приобщаващи политики 

за ромите, тези принципи са базата. Те насърчават провеждането на надграждащи, 

конструктивни, прагматични и недискриминационни политики, подхода на утвърдителните 

мерки, междукултурния подход, като не изключват прилагането им към други граждани в 

уязвимо положение. Също така, вземат предвид потребностите и положението на ромските жени. 

Принципите се отнасят до ключови фактори за успех като трансфер на доказано добри 

практики на общността, въвличане на гражданското общество и активното участие на ромите. 

По-добро насочване на ресурсите, както и участието и партньорството на ромските 

общности, всички правителствени нива, сектори и заинтересовани страни, ще доведе до 

постигането на справедливост и приобщаване. 

 

Хоризонтални цели: 

Политиките за приобщаване на ромите представляват неразделна част от 

общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ. За тяхното 

постигане ще допринесат взаимно подсилващи се хоризонталните цели – равенство, 

приобщаване и участие3: 

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

дискриминация срещу ромите като цяло; 

 Социално-икономическо приобщаване - намаляване на бедността и социалната 

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: 

      Секторните цели в областната стратегия подчертават значението на четирите области на 

политиката - образованието, заетостта, здравеопазването, и жилищните условия. Трите 

хоризонтални цели (осигуряване на реална равнопоставеност, социално-икономическо 

приобщаване и участие на ромите) са от значение при формирането на секторните цели, които са 

четири на брой: 

 Повишаване на ефективния достъп до качествено приобщаващо образование;  

 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; 

                                                      
3 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Аналитичен доклад, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА, Съюз на равенството: Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите и 

придружаващото я предложение за преработена препоръка на Съвета относно националните стратегически рамки за равенство, приобщаване и 

участие на ромите 
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 Повишаване на ефективния достъп до адекватни десегрегирани жилища и основни 

услуги.4 

 

Подходи: 

 Комбинация от целенасочени и основни подходи е необходима за приобщаващите 

политики. Взаимна допълняемост на изброените по-долу подходи е необходима при изпълнение 

на отделните приоритети: 

 Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на 

неравнопоставеност във всички обществени сектори; утвърждаване на позитивни обществени 

нагласи към ромската общност; 

 Насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в 

ромската общност, които нарушават правата на жените и децата; 

 Насърчаване на участието и партньорството на всички заинтересовани страни; 

 Интегриран подход за териториално развитие, при който на териториален принцип 

едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, основани на 

местните специфики и нужди и ангажираност на всички заинтересовани страни в посрещането 

на специфичните местни предизвикателства. 

Диференциране на подходите, методите и средствата за осъществяване на политиките за 

приобщаване, съобразно особеностите на социалните и демографски подгрупи сред ромската 

общност. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване на 

населението и жилищния фонд в Република България (окончателни данни от 2011 г.), ромите 

остават третата по големина етническа група в България. Като такива са се самоопределили 325 

343 души или 4.9% от българските граждани. 

 

Община Лица дали 

отговор 

Етническа група Не се 

самоопределили Българска Турска Ромска Друга 

общо за страната 6680980 5664624 588318 325343 49304 53391 

област Враца 163035 151183 565 10082 434 771 

Борован 5114 4713 7 359 10 25 

Бяла слатина 20837 17743 323 2544 36 191 

Враца 67075 64334 61 2215 207 258 

Козлодуй 17756 16149 31 1427 66 83 

Криводол 8464 7184 10 1221 12 37 

Мездра 19941 19189 20 622 44 66 

Мизия 7305 6765 3 490 14 33 

Оряхово 9382 8707 95 508 22 50 

Роман 2883 2458 8 374 19 24 
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Хайредин 4278 3941 7 322 4 4 

 

Първата в област Враца по брой самоопределили се роми е община е Бяла Слатина. 

Ромското население на общината е 2 544 души, като 323 души се определят като турци, 191 не се 

самоопределят, а 3769 не са отговорили. Така ромският етнос се очертава втори по численост, 

след българския. Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава 

„роми” или „цигани, да се самоопределят като българи, турци и др., което произтича от правото 

на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност. 

 

 
 

Регионално управление на образованието (РУО) е водеща отговорна институция за 

изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Образование и обучение”. Центровете за 

обществена подкрепа и Центровете за личностно развитие, в това число образователни 

медиатори подпомагат провеждането на политиката за образователна интеграция, 

интеркултурно образование, работа с родители и представители на общността. Като 

териториална администрация за управление и контрол на системата на предучилищното и 

училищното образование, РУО контролират изпълнението на провежданата държавна политика 

и на постигнатите резултати. РУО осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, 

училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и 

центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област. 

РУО изпълнява държавната политика за равноправна интеграцията на ромите в 

българското общество, чрез два процеса: приобщаващото образование и образователната 

интеграция, като основополагащи компоненти за ефективното социално включване на 

VI. ПРИОРИТЕТИ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
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българските граждани от ромски произход, като тези процеси са гарантирани за изпълнение, чрез 

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Наредбата за приобщаващо 

образование. 

Образоването в  областта обхваща системата на общинските детски градини и училища, 

които са разположени в селищната мрежа, формирана от 123 населени места, от които 8 града и 

115 села.  В тях функционират следните на брой образователни заведения: 

 Начални училища – 10 училища; 

 Основни училища – 23; 

 Средни училища – 17; 

 Профилирани гимназии – 2; 

 Професионални гимназии – 10; 

 Обединени училища – 4. 

Според начина на финансиране институциите се разделят на: 

 Държавни - 5 училища към МОН, 1 към Министерство на културата, 1 към Министерство 

на правосъдието и 2 центъра за подкрепа за личностно развитие /РЦПППО и ЦСОП „Д-р Петър 

Берон“ 

 Общински - 63 училища, 44 детски градини и 7 център за подкрепа за личностно развитие. 

Иновативни училища за учебната 2020/2021 година са 9 училища: 

 6 основни училища; 

 1 средно училище; 

 2 професионална гимназия. 

Информация за движението на учениците в дневна форма на обучение и отпадналите 

ученици се събира от всички училища в областта /без училищата към местата за лишени от 

свобода/ на края на първия учебен срок и на края на учебната година. След обобщаване на 

данните са изпратени писма до общините – съответно през месец февруари и през месец юли с 

имената на отпадналите ученици до 16 годишна възраст. 

Заедно с подаване на информацията за движението на учениците и отпадналите ученици 

от училищата е изискана информация за  взетите мерки от ръководството на училището за 

намаляването на учениците, които напускат училище  

През учебната 2020/2021 година от училищата в област Враца са отпаднали 35 ученици – 

17 през първия учебен срок, 18 през втория. 5 ученици са на 16 години, а 7 са над 16 години. 

Причините са отпадане са следните: 

 Поради отсъствия – 20; 

 Поради слаб успех -1; 

 Поради семейни и социални причини – 14. 

Най-много отпаднали ученици има от община Оряхово – 7, Борован и Криводол по 6.  От 

общини Хайредин няма отпаднали ученици през учебната година. 

Броят на заминалите в чужбина ученици за учебната година е 117. Има и 3 починали ученици. 

Част от причините за преждевременното напускане на учениците от образователната система са: 

 Икономическа нестабилност, предпоставка за безработица; 

 Заминаване в чужбина; 

 Постоянен ръст на миграция; 

 Обедняване на населението; 

 Отрицателно влияние на  обкръжаващата среда върху образователно-възпитателния 

процес. 



22 

 

 

 

 Ниска  заинтересованост и мотивация на голяма част от родителите към случващото се в 

училище. 

За успешното обхващане и включване на всяко дете в образователната система е 

необходимо да се поддържа постоянна ефективна комуникация с родителите, посредничество 

между родители и институции, работа с психолог, предоставяне на реална подкрепа и  

информираност на всички семейства. 

Част от мерките за задържане на учениците в училища са следните: 

 Работа по проекти; 

 Извънкласни дейности; 

 Осигуряване на безплатна закуска за учениците от І-ІV клас, на пътуващите ученици и 

поевтиняване на обедното хранене за учениците от І-VIII клас; 

 Провеждане на ефективни консултации по учебните предмети; 

 Системни разговори с родители и ученици, уточняване причините за отсъствия; 

 Ден на самоуправлението; 

 Провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците към училищната 

общност; 

 Отбелязване на различни празници; 

 Ежедневен контрол на присъствието на учениците; 

 Контрол върху медицинските бележки за извиняване на отсъствията; 

 Обхват на учениците в дейности за преодоляване на проблемното поведение; 

 Анализ на резултатите от прилагането на мерки по отношение на всеки ученик, 

идентифициран като застрашен от отпадане от образователната система; 

 Своевременно установяване на причините и прилагане на мерки за предотвратяване 

отсъствието на учениците; 

 Своевременно извършване на посещения по домовете на учениците в риск от отпадане, за 

които се установи, че отсъстват от училището без уважителни причини; 

 Системно взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на трайното 

присъствие на ученика в образователната институция; 

 Предлагане на мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в риск от 

отпадане в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; 

 Предлагане на мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в училищния 

живот. 

  Приобщаващо образование на деца и ученици от етническите малцинства – 

осъществяват се организационни и координационни дейности, свързани с подготовка и 

реализиране на училищни проекти с насоченост към осигуряването на равен достъп до 

качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. Проведени са 

работни срещи с насоченост към стимулиране на педагогическите специалисти за прилагане на 

успешни подходи за работа в мултикултурна образователна среда, което би довело до 

утвърждаването на интеркултурното образование, като неотменна част от процеса на 

модернизация на българската образователна система. Осъществен е контрол и подпомагане на 

учителите и ръководните екипи при създаването на условия за допълнителна подкрепа за 

ромските деца и ученици за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в 

образователната система.  

Формиране и реализиране на политики за достъп до качествено образование – прилагат 

се ключовите мерки на регионално, общинско и училищно ниво в политиките за превенция, 

интервенция и компенсиране на отпадането /преждевременното напускане на училище, 
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разширява се обхвата на целодневната организация на учебния ден за учениците от І -VІІ клас и 

се подпомага разширяването обхвата на задължителната двугодишна предучилищна подготовка 

за навършилите 4 и 5-годишна възраст. Във връзка с ранното оценяване на риска от обучителни 

трудности в детските градини е извършен скрининг – тест на 464 , от общо 649 децата на възраст 

3-3,6 г. Вследствие на установените дефицити след проведени индивидуални разговори с 

родителите е предприет комплексен подход за индивидуални занимания в областта на езиковото, 

познавателното, емоционалното и социалното развитие. 

Осигурява се допълнително обучение на децата и учениците с проблеми в усвояването на 

учебния материал. Координира се и се контролира процеса на заявяване на познавателни книжки, 

учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и 

учениците в I-VІІ клас и осигуряването за безвъзмездно ползване на учебници за учениците със 

сензорни увреждания. Консултират се директорите на училища и ДГ относно въвеждане на 

специфични политики и мерки за превенция на отпадането в стратегиите на училищата и 

детските градини, както и по отношение прилагането на политики и мерки за превенция, 

интервенция и компенсиране  на преждевременното напускане на училище. Обхватът и 

задържането на децата и учениците оказва изключително влияние върху състоянието на 

образователната мрежа. Целодневната организация на учебния процес е ефективна мярка за 

подобряване качеството на образование, като особено ясно е изразен ефектът по отношение на 

учениците от рискови групи. В 54 училища от област Враца е осигурена  целодневна организация 

на учебния ден за 6350 ученици, което обезпечава в максимална степен потребностите им. С 

децата в риск от обучителни трудности се работи по програми за езиково - говорно, 

психомоторно и когнитивно развитие. Провеждат се множество педагогически визити за 

популяризиране и устойчивост на доказалата се практика, както и дейности за стимулиране 

развитието на личностни качества, социални и творчески умения, занимания по интереси. 

Във всички образователни институции се осъществяват дейности, включващи екипна 

работа с насоченост към обща подкрепа на учениците в училището – срещи между учителите, 

срещи на отделни учители с родители на ученици, дейности за преодоляване на рискови фактори 

в средата на учениците и т.н. В училищата са сформирани различни екипи - за превенция на 

противообществените прояви, за преодоляване на проблемното поведение, за превенция на 

обучителните трудности и др., които осъществяват дейности, които кореспондират с оказването 

на общата подкрепа за личностно развитие. Общините разработват програми за закрила на детето 

за всяка текуща година. Организират се извънкласни дейности в училищата за тези деца и 

ученици, включват се в образователни програми, свързани с опасностите и последствията от 

употребата на психоактивни вещества, рисково сексуално поведение и др. Дейностите се 

изпълняват от общински администрации, училищни екипи, ЦОП в общините, МКБППМН. В 

случаите на дете в риск се прилага Координационния механизъм за взаимодействие при работа в 

случаи на деца-жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, 

който регламентира конкретните задължения на ангажираните субекти в случаите, при които е 

необходима кризисна интервенция. Механизмът обединява ресурсите и усилията на ОЗД, 

представителите на общината, РУ на МВР; РЗИ; личен лекар на детето; РУО на МОН; училище; 

детска градина; МКБППМН; съд; прокуратура, доставчик на социална услуга и др. Институциите 

водят активна политика в рамките на своите правомощия за превенция на рисково поведение и 

подкрепа на децата и учениците в риск. Недостатъчна е все още координацията и обмена на данни 

между тях за ефективен комплексен подход към проблемите на тези деца и ученици. 

Устойчивостта на взетите мерки за преодоляване на рисково поведение или предотвратяване на 

случаите на дете, жертва на насилие е чрез осигуряване на обща и допълнителна подкрепа в 
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образователните институции за всеки конкретен случай с активно взаимодействие между 

общински и държавни структури, както и доставчици на социални услуги. 

Анализирането на предпоставките за отпадане на деца и ученици от образователната 

система извежда като съществен фактор допускането на голям брой отсъствия по 

„неуважителни“ причини. Въведената в страната епидемична обстановка и преминаването на 

учениците в обучение в електронна среда от разстояние е една от причините голяма част от 

учениците с нисък социален статус да не получават ежедневно и ефективно образование. 

Училищата създават организация за включването и на тази група ученици, като закупуват 

технически устройства и карти с предплатен мобилен интернет. 

Подходите за успеваемост по отношение на риска от отпадане на учениците са 

комплексни: 

 Повече и разнообразни дейности по превенция -  подобряване на ефективността на 

работата в образователните институции с децата и учениците в риск от отпадане; 

 Прилагане на мерки за ограничаване на отсъствията по неуважителни и уважителни 

причини- взаимодействие с РЗИ – Враца и РЗК- Враца; 

 Подобряване на взаимодействието между институциите, включени в Механизма, търсене 

на по-активно участие на служителите на МВР и Дирекция „Социално подпомагане“ 

 Участие на назначените в образователните институции образователни медиатори и 

привличане на „външни“ членове в екипите за обхват- кметове на малки населени места, 

влиятелни членове на общността, членове на НПО и бизнеса 

 Популяризиране на добри практики, включително чрез създаден за целта уеб сайт . 

Насърчителните мерки са:  

 Включване в извънкласни форми на работа;  

 Финансиране на образователните институции с допълнителни средства за ученици от 

уязвими групи и включване на учениците в целевите групи по проектите и националните 

програми, по които образователните институции работят;  

 Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите екипи за работа с 

ученици с рисково поведение;  

 Назначаване на образователни медиатори; 

 Създаден екип за личностно развитие на ученика;  

 Проведени разговори с учениците, родителите, посещения по домовете;  

 Проведени психотренинги с училищния психолог;  

 Разработен план за допълнителна подкрепа;  

 Ежедневно проследяване на отсъствията и присъствията от класните ръководители на 

застрашените от отпадане ученици;  

 Обсъждане в Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците.  

 Подобряване на материалната база в училищата;  

 Награждаване на ученици, недопускащи отсъствия;  

 Поддържане на електронен дневник с цел информираност на родителите;  

 Мотивиране на учениците и превръщане на обучението от задължение в потребност;  

 Ангажиране на съученици за подкрепа;  

 Работа с ресурсни учители  

Приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности  

  Осигуряване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности, на деца и ученици в риск, с изявени  дарби, с хронични 
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заболявания – към 30.06. 2021 г. общият брой ученици в училищата на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие (ДПЛР) е 934, а броят на деца в ДГ на ДПЛР е 108. 

Осигуряване на необходимото ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални 

образователни потребности - бр. институции, които самостоятелно осигуряват допълнителната 

подкрепа за личностно  към края на 2021 г. – 40 училища и 5 ДГ. За останалите деца и ученици 

ресурсното подпомагане се осигурява от 5 ЦПЛР на общините Козлодуй, Мездра, Оряхово, 

Мизия, Борован и  РЦПППО - Враца.  

В 64 училища от област Враца се осъществява допълнителна подкрепа за ученици със 

СОП- 91,4 % от всички училища в областта. В 30 общински детски градини от област Враца се 

организира допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности. Към 

момента няма деца и ученици със СОП в 9 училища (9 %). Броят на учениците, за които се 

осъществява ДПЛР в едно училище е от 1 до максимум 47 ученици. В 13 детски градини няма  

деца със СОП = 30 % от детските градини в областта. 

   В осигуряването на допълнителни занимания по учебни предмети за преодоляване на 

обучителни затруднени по проект "BG05M2OP001 - 2. 011- 0001 „Подкрепа за успех" по ОП 

НОИР са включени училища – 62 от общо 70. През учебната 2020/21 г. общият брой участващи 

ученици в групите по проекта е 3027. Те представляват над 35 % от учениците в дневна форма 

на обучение в участващите училища. Участието на учениците е значително по-високо спрямо 

миналата учебна година, както като брой, така и като процент (беше 25 %). Броят действащи 

групи тази учебна година е 528, значително по- голям от предходната учебна година, когато 

броят им е бил 393. Разпределението по групи в степен на образование е , както следва: 223 в 

начален етап, 171 в прогимназиален, 92 в първи гимназиален етап, 42 групи във втори 

гимназиален етап.  

  Подкрепата за преодоляване на обучителните дефицити в предучилищното образование е 

чрез проект" BG05M2OP001 - 3. 005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование” по ОП НОИР 2014 – 2020 г. Участват всички 43 ДГ, но не във 

всички дейности.  

 По дейност 1 - Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език 

за деца от уязвими групи: През 2020/21 г. в общо 28 детски градини се провежда дейността  За 

учебната 2020/21 година – 102 групи, 567 деца. Общ брой на учителите, ръководители на групи 

– 102; 

 По дейност 2.1. Обезпечаване на средствата за изплащане на такси на деца в детски 

градини с повишена концентрация на уязвими групи са включени всички 43 детски градини в 

областта. Обща децата на които се поемат таксите по проекта са 1250; 

 Дейност 2  Педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.  

По проекта са назначени 2 психолози на 0,5 щат всеки, 2 ресурсни учители, 3 помощник на 

учителя и 6 помощник възпитатели (общо 13 лица). В дейността е включено и изплащане на такси 

на деца, чийто родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на ЗСП;  

 Дейност 3 - Обучения на педагогически специалисти. Предстоят обучения с назначен по 

проекта непедагогически персонал (образователни медиатори и помощник на учителя)  и други 

заинтересовани страни за придобиване на умения за работа с родители на деца от уязвими групи 

и за прилагане на форми и методи на работа за активно приобщаване на родителите, насочени 

към подкрепа за изграждане на възпитателни умения, за формиране на умения за активното им 

социално включване и за здравословен начин на живот – заявили желание за участие общо 20 

души, от които 3-ма непедагогически персонал и 17 родители; 
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 Дейност 4 - Педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от 

уязвими групи – дейността не е стартирала; 

 Дейност 5 - Дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към 

предучилищното образование и за недопускане на дискриминация. Няма участващи институции 

в тази дейност. 

 

Целите, свързани с този приоритет, са насочени към активна промоция на здравето и 

превенция на хроничните незаразни болести и социално значими болести, и активното 

подпомагане на уязвими групи да получат ефективен достъп до здравни грижи и здравно 

обслужване. 

Достъпът до здравни услуги се гарантира чрез посредничеството на здравните 

медиатори, които са свързващо звено между уязвимите групи от населението и системата на 

здравеопазването. 

Оперативната и общите цели следват тези от Националната стратегия. Мерките за 

постиганено им са заложени в Плановете за действие на общините. 

На територията на област Вряйця може да се обобщят следните данни:  

 Данни за регистрация на бременните – 49 бр.; 

 Данни за хоспитализация на бременни – няма данни по етнически признак; 

 Брой осъществени прегледи с мобилни кабинети, населени места –534 бр.; 

 Данни за своевременно регистриране на новородените и децат при личен лекар – 221 

бр. 

Медицинското обслужване на децата и учениците на територията на Врачанска област 

се извършва от лични лекари, медицински специалисти (фелдшери и медицински сестри), които 

в различните общини работят на целодневен или часови седмичен график. Всички 

новоназначени здравни специалисти преминават тематични курсове на обучение по 

профилактика и промоция на здравето, а тези от училищата на гр. Враца всяка ваканция 

преминават на обучителни семинари по актуални проблеми на профилактиката.  

 Данни за профилактични прегледи –  2118 бр.; 

 Данни за честотата на определени заболявания – не разполагаме с данни по етнически 

признак; 

 Данни за обхвата на имунизациите по Националния имунизационен календар – 1315; 

 Данни за проведени здравни беседи – 442 бр.; 

 Данни за превенция на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции - 172 

бр.; 

 Данни за мерки на превенция от Ковид 19 – не разполагаме с диференцирани данни по 

етнически показател; 

 Мерки за по-добър достъп до селски и отдалечени от областния център места. 

Анализът за целият отчетен период през 2020 г. показва намаляване на някои от 

дейностите (работни срещи, беседи, видеопокази и др.), което се дължи на мерките и действията 

по време на извънредното положение и включване на служителите от отдел ПБПЗ за 

извършване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на 

Република България, срещу разпространението на COVID-19. 

РЗИ – Враца  извършва отлична консултативна дейност на държавни институции, НПО, 

граждани и служители по профилактични програми, проблемите на профилактиката и 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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промоцията на здравето, поставяне под карантина на контактни лица и на лица, влезли на 

територията на страната от други държави, своевременно проучва и регистрира в Националната 

информационна система за борба с COVID-19 всички потвърдени случаи, техните контактни 

лица и лица, влезли на територията на страната и подлежащи на карантина, контролира  

противоепидемичния режим на работа, свързан с COVID-19 в лечебните заведения, организира  

имунизационната кампания срещу COVID-19 на регионално ниво и контролира нейното 

изпълнение. 

Здравната инспекция поддържа контакт с всички местни електронни и печатни медии. 

Изготвя информация за дейностите по спазване на забраните и ограниченията относно 

тютюнопушенето и алкохола и седмична справка за дейността на РЗИ – Враца по контрол на 

тютюнопушенето, епидемичната обстановка и други извършени дейности; провеждане на 

кампании; отбелязване на дни на здравето и др. Редовно поддържа електронна поща, достъпът 

до интернет и публикуване на страницата на РЗИ.  

Продължаването на съвместната ни партньорска работа ще допринесе за ограничаване 

на заболяемостта и смъртността на територията на област Враца, превенция и контрол на ХИВ, 

сексуално предавани инфекции (СПИ) и промоция на здраве сред подрастващите, младите хора 

и уязвимите групи, информиране на обществеността за рисковете за здравето, свързани със 

замърсяването на околната среда, информиране на населението за проблемите, свързани с 

COVID-19, туберкулозата и др.      

Проблемно е прогнозирането и точен анализ, поради това че една част от ромите не 

желаят да се отъждествяват като такива /срамуват се/, други приемат диференцирането по 

етнически признак като дискриминационен елемент. 

Така например в община Борован работят двама здравни медиатори. Извършените 

профилактични прегледи са 100 броя по социален проект, при които здравно неосигурени роми 

са били прегледани. През 2021 година също по проект предстоят вторични профилактични 

прегледи на 80 представители от ромски произход, както и 60 – гинекологични прегледи на 

здравно неосигурени жени и 35 безплатни профилактични на прегледи на бременни жени от 

ромски произход.   

Наблюдението върху заболеваемостта на населението показва тенденция към нарастване 

броя на диспансерно болните, като водещи заболявания са сърдечно–съдовите, онкологични и 

мозъчно-съдовите, и не на последно място туберкулоза.  Не малък дял заемат и психичните 

заболявания. Фактор за здравен риск сред населението са употребата на алкохол, 

тютюнопушенето, стресът, нерационалното хранене, замърсяванията на околната среда и др. 

Тревожен е фактът, че зачестяват броя на заболелите от диабет и сърдечно–съдови заболявания 

в млада възраст. Възрастовата структура на заболяванията е както следва:  

 До 7 години - 249 бр.; 

 От 7 до 14 години -195 бр.; 

 От 15 до 17 години -1197 бр.; 

 От 18 до 54 години -1530 бр.; 

 Над 54 години -1989 бр. 

Здравната култура на население е ниска и има с какво да се обогати. Необходимо е да се 

организират тематични беседи и лекции, да се разпространяват брошури и листовки. Важно е 

да се реализират превантивни програми за детско здраве, семейно планиране, социални 

заболявания. Необходим е здравен медиатор като посредник между ромската общност, 

медицински лица и институции.  

Ранни бременности и раждания. През последните години зачестява тенденцията, при 
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които малолетни и непълнолетни момичета от ромски произход забременяват, и се картотекират 

непосредствено преди раждане,  не ходят на консултации при лекари, и с това попадат в рискови 

групи бременности. При ранните бременности и раждания, условията, в които се отглеждат 

децата са неподходящи и недостатъчни. За разлика от минали години ромските майки вече 

редовно водят децата си на задължителните имунизации.  

Висок брой на здравно неосигурени лица. Водеща причина за неосигурените лица е 

безработицата и липсата на постоянни средства. Често явление е отказът да се посещава лекар 

поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени пред драматичния избор да си 

купят храна или лекарства. 

Анализът на данните очертава следните проблеми в здравеопазването:  

 Липса на здравно осигуряване сред представителите на ромското население;  

 Висок процент на малолетни и непълнолетни  майки от ромски произход; 

 Липса на здравни навици сред най–бедните и уязвими представители на малцинствата;  

 Липса на здравен медиатор за работа с целевата общност;  

 Липса на информация за превенция от заболявания; 

 Данни за обхвата на имунизациите по Националния имунизационен календар – по данни 

от отчети на здравни медиатори – на територията на общината личните лекари и здравните 

медиатори следят и спазват имунизационен календар.Всички деца са обхванати и ваксинирани 

според имунизационня календар;  

 Данни за проведени здравни беседи проведени 6 беседи на територията на общината – 

относно превенция от COVID – 19  по проект социално икономическа интеграция от здравни 

медиатори и общностни работници по проекта; 

 Данни за мерки на превенция от Ковид 19; - преведени 6 здравни беседи и 

информационни срещи на теерен и 70 индивидуални срещи относно предпазване от COVID-19. 

Организиран мобилен ваксаниционен кабинет за масова имунизация на жителите на 

територията на община Борован съвместно между  РЗИ – Враца, община Борован, здравни 

медиатори и лични лекари на територията на общината.    

 Данни за здравно неосигурени  по неофициална информация 60% от ромското население 

е здравно неосигурено.  

Над половината от ромите са с прекъснати здравно-осигурителни права и могат да 

ползват единствено спешна помощ. Мнозина не знаят здравно-осигурителния си статус. 

Здравната култура е ниска – особено относно контрацепцията, половопредаваните инфекции и 

някои от социално значимите заболявания, които са част от културни табута в ромска общност. 

Достъпът до здравни услуги в селата е ограничен, тъй като личните лекари там не достигат, а 

спешната помощ пристига със закъснение. 

В общината няма регистрирани болнични заведения. Здравна помощ на местното 

население предоставят 6 общопрактикуващи лекари, 4 души среден медицински персонал и 2 

стоматолози. Лекарски кабинети има в селата Борован, Малорад и Добролево. Важно е 

снабдяването на кабинетите със съвременно оборудване спрямо съществуващите нужди. 

Близостта до областния център позволява достъп до медицинска помощ.  В общината са налице 

няколко аптеки.  

Съществува тенденция за увеличаването на броя на населението в групите в риск. Това 

води до необходимост от предоставяне на повече и по-ефективни здравни и социални услуги, 

осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги. Такива групи 

в риск са: възрастни самотни хора, малцинствени групи,  хора с увреждания, продължително 

безработни лица и др.  
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В община Борован, според регистрите на РЗИ преобладават заболявания на органите на 

кръвообращението, обмяната на веществата, дихателната и храносмилателната система. Броят 

на регистрираните заразни заболявания през последните години остава сравнително постоянен, 

като се изключи заболеваемостта от COVID-19, медицинската статистика и прогнозите за която 

са все още непълни. 

В общината обаче съществува тенденция за увеличаване броя на населението в 

рисковите групи, което се отнася особено за ромското население. Около 60% от ромите в 

общината са без здравни осигуровки. Голям е процентът на непълнолетните майки от ромски 

произход. При ранните бременности и раждания от непълнолетни се наблюдават също и 

неподходящи  условия за отглеждане на децата. Липсват здравни навици сред най–бедните и 

уязвими представители на ромската общност и информация за превенция от заболявания, както 

и липса на знания за здравни права, проблеми в комуникацията със здравни институции. Има 

много хронично болни роми и случаи на туберкулоза сред ромите в общината. Често явление е 

отказът да се посещава лекар поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени пред 

дилемата - да си купят храна или лекарства. За разлика от минали години, ромските майки вече 

редовно водят децата си на задължителните имунизации.  

Анализът на здравното обслужване в общината показва необходимост от предоставяне 

на повече и по-ефективни здравни и социални услуги през новия планов период за цялото 

население на общината, осигуряване на достатъчен брой квалифицирани и компетентни 

медицински кадри  и осъществяване на дейности за превенция и повишаване на здравната 

култура на населението.  

Дейности  

 Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, съгласно специфичните 

потребности на целевата група, особено за възрастни, болни, с увреждания, с малки деца, 

самотни майки – медицинска сестра, социален работник, психолог, санитар... Преди това те се 

обучават, вкл. да работят в екип; 

 Мобилни групи за предоставяне на междусекторни услуги, особено в кризисни случаи, 

за лица и семейства в риск. Ще се проучи възможността да се разработи и прилага общински 

координационен механизъм в такива високорискови случаи; 

 Обучение и назначаване на здравни медиатори и евентуално при възможност и 

парамедици; 

 Провеждане на периодични здравни кампании в ромската общност, вкл. лектории в 

неформална обстановка за различни групи ползватели (младежи, родители, майки с малки деца, 

подрастващи, възрастни, жени) за: информиране за социални права, за здравни права, 

повишаване на здравна култура, семейно планиране, здравна профилактика и превенция, 

хигиенни и санитарни навици и т.н., за повишаване на здравната и социална култура; 

 Издирване на здравнонеосигурени лица, проучване на причините и консултиране за 

преодоляването им; 

 Консултиране по въпроси на семейно планиране, семейно бюджетиране, здравословно 

хранене, финансова грамотност; 

 Социална работа с деца и семейства в риск чрез различни гъвкави форми - водене на 

индивидуални случаи, индивидуално консултиране, подкрепа, посредничество и придружаване 

за решаване на конкретен проблем; 

 Провеждането на общностен мониторинг на предоставените здравни, социални и 

образователни услуги. 

   В община Бяла Слатина конкретно, спокойно може да се каже, че ромското население 
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има пълен достъп до всички  здравни грижи и до лечебните заведения, до които всеки  

обикновен жител на общината има достъп. Отношението на медицинския персонал на 

територията на общината е еднакво  за всеки, независимо от неговите етнос, религия пол или 

възраст. 

На територията но община Бяла Слатина функционират една детска ясла, една млечна 

кухня. В  Детска ясла „Здравец“, с капацитет  60 места,  от здравни специалисти се отглеждат  

54 деца от тримесечна до тригодишна възраст, като няма данни за самоопределяне по етническа 

принадлежност от страна на родителите. В края на   2020 г.  потребителите на Детска кухня са 

80, но представителите на ромската общност не се възползват от услугата, а по неофициални 

данни причината се корени в отдалечеността на ромския квартал от нея. 

Във всяко от  учебните заведения на територията на общината има подсигурен 

медицински специалист, който е на пряко подчинение на кмета на общината. Всичките  общо 

14 медицински сестри и фелдшери, въпреки  притеснителната епидемиологична обстановка в 

страната и проведените учебни занятия по онлайн начин, продължават да осигуряват и 

контролират спазването на  всички противоепидемични мерки. 

Политиката на Община Бяла Слатина в посока здравеопазване е насочена към 

осигуряване на общински инвестиции в материално-техническата база, а именно ремонти и 

закупуване на съвременна апаратура за лечебните заведения, партньорство по проекти с 

различни организации с цел подобряване качеството на здравните услуги и потребности на 

гражданите. На територията на общината е развита мрежа от здравни заведения за 

извънболнична и болнична медицинска помощ, които да спомагат за осигуряване на 

здравеопазването на гражданите.  В Община Бяла Слатина работи един здравен медиатор, който 

все още успява да осъществява задълженията си на територията на цялата община  по график. 

Той извършва теренна работа, съдейства както на  общинска администрация, така и на другите 

институциите от общината като свързващо звено с ромската общност при необходимост,  така 

осъществява и административна работа, информира общността по различни наболели 

проблеми, приоритетно със здравна насоченост, а и по други тематики, касаещи нашето 

общество. Повечето информационни данни за ромите, с които разполага общината, са събрани 

именно от здравния медиатор при осъществяване на задълженията си. Данните не са 

официални, ориентировъчни са, но проблемите и нуждите на ромската общност са реални и 

наболели. С оглед спазване на всички необходими превантивни мерки поради пандемията, в 

изтеклата година отстрана на здравния медиатор, бяха ограничени и беседите. Броят на 

проведените беседи за предпазване от нежелана и ранна бременост, от раждане на деца с 

вродени аномали и наследствени болести е 1 бр, в присъствието на 12 лица. Въпреки 

ангажираността и епидемиологичната обстановка, здравният медиатор е придружил за 

профилактични прегледи при специалисти 25 деца и 18 възрастни, при дентален специалист за 

осъществяване на дентални профилактични прегледи – 5 лица. За подпомагане на достъп до 

медицинска помощ са консултирани 342 лица. 

За попълване на документи по здравни казуси са консултирани и насочени 17 лица. 

Помощ и придружаване на граждани до институции е осъществено за 118 лица. 

На 8 лица са възстановени здравноосигурителните права. 

Оказано е съдействие за осъществяване на планови имунизации на 4 деца и на техните 

родители, а за възрастни – на 2 лица. 

През 2020 г. е проведена  1  беседа с 13 лица за превенция от заболявания ХИВ, СПИН, 

съвместнно  с РЗИ, гр.Враца. Всички гореизброени общо  564 лица, на които е оказано 

съдействие, помощ или консултация от страна на  общината, чрез здравния медиатор са от 
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ромски произход. 

Жителите на общината продължават да получават медицински грижи  от  „МБАЛ – Бяла 

Слатина“ ЕООД и регистрираните в Районна здравноосигурителна каса – Враца,  4 медицински 

центъра, амбулатории за специализирана извънболнична помощ - 20 бр., групова практика за 

извънболнична медицинска помощ - 2 бр., в т.ч. 1 бр. по дентална медицина, амбулатории за 

първична  извънболнична помощ - 21 бр., в т.ч 8 бр. са по дентална медицина. 

За задоволяване на здравните потребностите на населението са предоставени помещения 

– частна общинска собственост на личните лекари в 10 от 14 населени места на Общината. 

Помещенията са пригодени за работа и повечето от тях се намират в бившите здравни служби. 

Посредством използването именно на тези помещения населението от селата бива здравно 

обслужвано, а освен това и помещенията, които са общинска собственост, биват ефективно 

експлоатирани и поддържани като сграден фонд. По впечатления на здравния медиатор в 

община Бяла Слатина, поне в половината от ромските домакинства има хронично болен, а поне 

във всяко четвърто домакинство има човек с увреждане. Услуги на стоматолога ползват едва 

около 20% от ромите и то изключително поради наличие на неотложна или спешна нужда от 

това.  

       Средната продължителност на живот на ромите е по-ниска от средната 

продължителност на живот на всички останали етнически групи. По голям е и делът на 

инфекциозните заболявания поради липса на здравни навици, непълно обхващане в 

профилактичните национални програми и изпълняваните от общопрактикуващите лекари 

/ОПЛ/, такива социално-битови фактори.  

       За съжаление и община Бяла Слатина не може да се разграничи от тази негативна 

национална статистика.  

В общността остава сериозен проблемът с ранните бракове и раждания. Висок е 

процентът на децата, които «сключват рано брак», както и на майките, родили на ранна 

/непълнолетна/ възраст. Ранните раждания са рисков фактор за недоносеност на плод, за тежки 

вродени увреждания на бебето, за висока детска смъртност в първата година от живота на 

бебето и за висока майчина смъртност. За изминалата година няма точни данни за броя на 

младите майки, но въпреки спадът на процент им, те продължават да са част от проблема на 

ромската общност. За 2020г. общият брой на регистрираните бременни в МБАЛ «Бяла Слатина» 

ЕООД е 250, от които хоспитализирани са 160 жени. Броят на обхванатите в първия триместър 

от бремеността ромки за консултация с лекар – специалист акушеро-гинеколог е 67. Общо около 

80 % от всички регистрирани бременни са от ромската общност. Общо на територията на 

Общината регистрираните новородени деца  при личен лекар от общината са 150.  

 Поради епидемиологичната обстановка през изминалата година и с оглед спазване на 

противоепидемичните  мерки не са осъществявани прегледи с мобилни кабинети. Изключение 

правят само осъществените прегледи, заложени по дейностите на Проект Център за социално 

включване „Аз и моето семейство“. 

Допълнителни мерки, с цел опазване здравето и живота на гражданите: 

 Във връзка с борбата COVID-19, през изминалата година в община Бяла Слатина са 

предприети всички адекватни противоепидемични мерки от страна на всички институции 

заинтересовани лица/граждани;  

 През 2020 г., посредством здравния медиатор, Община Бяла Слатина осъществи в 

ромските квартали в града и в селата информационни срещи, с цел придобиване на повече 

информираност и превенция от разпространение от COVID-19. Здравният медиатор  оказва 

съдействие чрез ежедневни посещения на  заболели лица на домашно лечение и поставени под 
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карантина, връчва предписания от РЗИ, гр. Враца. Придружава лица за направата на  PSR-

тестове, закупува храни от първа необходимост и медикаменти. Съвместно с РЗИ, гр.Бяла 

Слатина се осъществяваха проверки  по обществени места- магазини, заведения и детски 

градини, с цел превенция от COVID-19;   

 В края на 2020г. беше създаден екип от доброволци от общинска администрация и 

активни граждани, за подпомагане  на организацията по превенция и поддържане и спазване на 

противоепидемичните мерки в МБАЛ, гр. Бяла Слатина. Въпреки мерките, които бяха 

предприети от страна на всички заинтересовани лица,  битката с COVID-19 загубиха много 

съграждани.   

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бяла Слатина” - 

изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Бяла Слатина”. Проекта се финансира по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020. Общата стойност на проекта е 222 360,00 лв., от които 189 006.00 лв. са Европейско 

финансиране и 33 354.00 лв. са национално финансиране. Продължителност на проекта бе 10 

месеца, до 31.12.2020 г. Основната цел на проекта бе да се подкрепят мерките по време на 

въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална 

изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 

среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са 

застрашени в най-голяма степен от COVID-19. По проекта бяха назначени социални асистенти, 

които да предоставят услуги за преодоляване на последиците от коронавируса на лицата от 

целевите групи, в т.ч.: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки и получаване на заявените 

неотложни административни услуги със средства на потребителите. От услугите се възползваха 

всички лица от целевите групи на територията на Община Бяла Слатина, които отговаряха на 

изискванията за включване в проекта и бяха заявили необходимост от предоставянето на 

услугите. Техният брой достигна 303-ма ползватели. 

Целеви групи по проекта бяха - възрастни хора над 65 г. с ограничение или в 

невъзможност за самообслужване, възрастни в риск, хора с увреждания. 

В община Враца при лицата, които принадлежат към големите малцинствени общности 

в България е констатирано силно първично влияние на следните рискови фактори за възникване 

на заболявания: 

 Масово обедняване; 

 Висока безработица; 

 Влошена структура на доходите и потреблението; 

 Неблагоприятна околна и жилищна среда; 

 Начин на живот; 

 Генетични заболявания. 

Други вторични фактори, които са с оказващи влияние върху здравето и качеството на 

живот са: някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават 

условия за усложнения и други заболявания, пренаселеността на ромските квартали и жилища, 

които в епидемични условия създават допълнителна трудност за изолиране на 

вирусоносителите. 

В настоящата пандемична обстановка, проблеми, които са изключително актуални и за 

община Враца и имат значение за борба с разпространението на COVID-19, освен 

пренаселеността на жилищата са и липсата на достъп до питейна и течаща вода (описано в 
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жилищните условия), са също и условията, които затрудняват спазването на добра лична 

хигиена – липсата на санитарен възел в голяма част от жилищата, липсата на топла вода и 

перални машини. 

Друг остър проблем на ромската общност в град Враца е затруднения достъп до 

здравеопазване, дължащ се на липсата на здравно осигуряване (при 26.8% от изследваните) и 

липсата на избран личен лекар (при 24.3% от изследваните). Високият брой на здравно 

неосигурените лица е свързан с високият дял на безработица  сред ромите в града.  

Наред с постиженията в сферата на образованието, община Враца отчита и постижения 

в сферата на здравеопазването на ромската общност. Това се дължи, както на проектите със 

здравна насоченост, така и на Здравно-профилактичната програма насочена към ромската 

общност, които общината е изпълнявала в миналото, а също и на дейността на здравния 

медиатор,  през последните 13 години, който счита, че е успял да постигне информираност на 

ромската общност по здравни въпроси на сравнително добро ниво. 

По наблюдения на Местната Активна Група има нужда от назначаване на повече здравни 

медиатори, включително и в населените места, например: в с. Девене, с.Баница, с.Три Кладенци 

и с. Голямо Пещене. 

Въпреки добрата информираност, ромите в общината имат нужда от по-добра 

профилактика на заболявания. В тази връзка, според здравният медиатор и МАГ е необходимо 

възобновяване и изпълнение на Здравно-профилактичната програма, с което общината вече има 

натрупан опит. 

Подобряване на достъпа до редовни лекарски прегледи и лечение на хронично болни (на 

32% от изследваните хронично болни) и осигуряване на необходими помощни средства и 

достъпна среда, също трябва да остане приоритет в програмите за здравеопазване (едва 10.5% 

от хронично болните считат, че са им осигурени такива). Общият брой на установените 

хронично болни сред изследваните е 10.6%. По данни от количественото изследване само 2.27% 

от ромите са освидетелствани от ТЕЛК за хронично заболяване. 

Допълнително повишаване на информираността по здравни въпроси, посредничеството 

за достъп до здравеопазване и здравни услуги, също трябва да бъдат сред текущите дейности на 

общината. 

Основна цел: Повишаване на броя на здравноосигурените лица. Повишаване на 

информираността на ромското население по здравни въпроси. Предоставяне на здравни и 

социални услуги за общността. Възстановяне на здравно-профилактичната програма. 

Количествени целеви индикатори: 

 До 2025 г. да се повиши броят на здравноосигурените лица с 5%. До 2027 броят им да се 

повиши с 10%; 

 Да се осигурят възможности до 2027 г. за засилване на информираността по здравни 

въпроси на ½ от ромските мъже и жени в цялата община; 

 До 2025 г. да се проведат 200 здравно-профилактични прегледа. До 2027 г. броят им да 

стане поне 300; 

 До 2025 г. да се улесни достъпа до здравеопазване на 200 лица. До 2027 броят им да стане 

поне 300; 

Мерки за постигане на основната цел и на количествените целеви индикатори: 

 Обучение и назначаване на повече здравни медиатори, включително и в населените 

места, например: в в с. Девене, с.Баница, с.Три Кладенци и с. Голямо Пещене; 

 Възобновяване на Здравно-профилактичната програма на община Враца; 

 Дейности за подобряване на достъпа до редовни лекарски прегледи и лечение на 
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хронично болни и дейности за осигуряване на необходими помощни средства и достъпна среда 

за хронично болни; 

 Дейности за засилване на информираността по здравни въпроси и достъпа до 

здравеопазване на ромската общност, предоставяне на здравни и социални услуги за общността 

и др.  

В община Козлодуй, в подкрепа на реализирането на общинската интеграционна 

политика в общината са назначени 3 здравни медиатори, които подпомагат гражданите от 

ромски произход по въпроси от здравен и социален характер и младежки медиатор. 

През 2020 г. в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй са регистрирани и 

хоспитализирани общо 94 бременни. За 2021 г. към месец юли са регистрирани и 

хоспитализирани 62 бременни. На 17.10.2020 г. на територията на с. Бутан са проведени 

профилактични акушеро-гинекологични прегледи. За 2020 г. със съдействие на здравните 

медиатори 100 деца са записани при личен лекар. 

Здравните медиатори са включени в проект на Министерството на здравеопазването 

BG05М9ОР001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия 

на заплаха за общественото здраве от COVID- 19, с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта Община Козлодуй сключи договор с 

Министерството на здравеопазването, по силата на който се оказа финансова подкрепа на 

здравните медиатори, назначени в общината, за подпомагане на тяхната дейност в условията на 

заплаха за общественото здраве от COVID-19. 

В община Козлодуй са проведени срещи с над 350 семейства от ромски произход, с цел 

информиране за необходимостта и значението от провеждане на профилактични прегледи от 

ОПЛ. Разпространени са над 1000 информационни брошури за превенция на разпространението 

на Covid-19, като са използвани нагледни материали от които: „Правилно поставяне и сваляне 

на лични предпазни средства”, „Правилна хигиена на ръцете” и „Правилен етикет за кихане и 

кашляне с осигурени еднократни хартиени кърпи”. Срещите са провеждани на терен в ромските 

квартали по населени места. 

Изградената здравна система на територията на общината е функция от броя на 

населението, включително и гражданите от ромския етнос,  средната заболеваемост от значими 

болести. Представа за заболеваемостта дават данните за хоспитализираните лица в МБАЛ „Св. 

Иван Рилски“ – гр. Козлодуй, посочени в таблица 6. 

По данни на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, социално значимите заболявания на 

населението от община Козлодуй са както следва: 

 
 Брой на социално значимите заболявания на населението от община Козлодуй 

 

Вид на заболяванията 

 

Брой хоспитализирани случаи в МБАЛ 

Болести на ендокринната система Инсулинозависим 

захарен диабет 

388 

Болести на нервната система 104 

Болести на органите на кръвообръщението  644 

Болести на дихателната система  564 

Болести на храносмилателната система  39 

Болести на кожната и подкожната тъкан 273 

Болести на костно-мускулната система и 260 



35 

 

 

 

съединителната тъкан  

Болести на пикочно-половата система  521 

Травми, отравяния и др. последици, причинени от 

външни въздействия  

 

100 

 

Капацитетът на болницата е съобразен с броя на населението. Разполага със 105 легла и 

е с I ниво на компетентност (най-ниско) с 13 педиатрични легла и II ниво на компетентност с 92 

легла (акушеро-гинекологични, хирургични, терапевтични и др.). Болницата е с 4 

функционално обособени блока – консултативно-диагностичен, стационарен, операционен и 

стопанско-административен. 

От работата на здравните медиатори в общината са проведени: 

 Информационни кампании за ползата от ваксинопрофилактиката сред ромската 

общност. Разпространени са над 100 бр. брошури за имуизационния календар на РБ;  

 Проведени над 67 срещи с млади майки, от ромски, произход с цел информиране за 

ползата от задължителното имунизиране на децата им съгласно Имунизационния календар на 

РБ и ваксинопрофилактиката; 

 Реализирани 15 беседи и срещи с родители за поясняване значението на имунизациите и 

ваксинопрофилактиката, като са обхванати 67 лица от ромски произход. През 2020 г. са 

обхванати 125 деца. 

 В гр. Козлодуй, с. Гложене и с. Бутан от здравните медиатори, са проведени 10 здравни 

беседи, в които са включени рискови групи, подрастващи млади хора и техните родители, на 

теми: „Вредата от Тютюнопушенето”, „Превенция на ранните бракове”, „Превенция на 

сексуално рисково поведение”, „Лична хигиена и общуване по време на пандемия  от Covid-

19”, „Диабет-хранене и начин на живот”. Предоставени са контрацептивни средства – 

презервативи – 62 бр. на ученици от ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй и 2 бр. вътрематочни 

спирали (ПЕСАРИ) на лица от ромски произход и на лица, принадлежащи към групата на 

социално слаби.  

Общината съвместно с представители на РЗИ-Враца извършват безплатни изследвания 

за ХИВ/СПИН. В програмата на МКБППМН са включени теми, свързани с превенция на ХИВ, 

СПИН и др. полово предавани болести. Общински детски и младежки парламент към Община 

Козлодуй също извършва дейности за превенция на тези заболявания като провежда срещи с 

младежи  и ученици от училищата на територията на общината, разпространява брошури и др. 

информационни материали, организира мероприятия по повод 1 декември и 14 февруари.  

От община Козлодуй са предприети следните мерки за Ковид 19: 

 Сформиране Общински кризисен щаб за предприемане на действия за ограничаване 

разпространението на пандемията на територията на община Козлодуй. В Щаба са включени 

ръководството на Община Козлодуй, общински служители, представители на МБАЛ „Св. Иван 

Рилски“, БАБХ, РЗИ, АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, РУ Полиция и др. организации, които да 

планират, организират и контролират прилагането на превантивни мерки за ограничаване 

разпространението на инфекцията, съобразени с препоръките на министерството на 

здравеопазването, РЗИ – Враца и всички отговорни държавни органи. На проведените от 

началото на епидемичната обстановка заседания на Общинския щаб са предприемани действия 

за ограничаване на разпространението на Cv-19, а именно: 

 Изготвен и приет Общински план за координация, действия и контрол по въвеждане 

на противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Cv-19, по който са 

изпълнява заложените в него мерки; 
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 Изготвен и приет Общински план за ваксиниране; 

 Проведени са над 60 заседания на Общинския кризисен щаб, на които са решавани 

конкретни въпроси, свързани с работата на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, социални услуги, 

образователни и културни институции, фирми и организации, и с прилагането на мерките на 

територията на общината; 

 На Фейсбук страницата и сайта на общината своевременно са публикувани 

съобщения за уведомяване на гражданите за издадените от министъра на здравеопазването 

заповеди и насоки за работа в условия на епидемична обстановка, както заповеди на кмета на 

общината и решения на Щаба; 

 Предоставени са предпазни маски за еднократна и многократна употреба, 

дезинфектанти на граждани, администрации, полиция, социални и образователни институции;   

 Осъществяван е контрол за спазването на карантинния период спрямо 

карантинирани граждани, включително и от ромски произход; 

 Ежедневно е проследяван Националния регистър за заразени и карантинирани 

граждани от община Козлодуй за проследяване на епидемичната обстановка в общината и 

предприемане на необходимите действия. За периода От 13.03.2020 г. до 29.01.2021 г. в 

Националния регистър за заразени и карантинирани лица за Община Козлодуй са регистрирани 

460 лица, преминали през Cv-19, починали са 26 лица, а 1 371 лица са били под карантина. 

От здравните медиатори са предприети следните действия сред ромската общност. 

Проведени са информационни консултации за разпространението на Covid-19. 

Разпространени са предпазни маски за лице за много употреба и над 250 броя информационни 

материали на деца и лица предоставени от Община Козлодуй и НМЗМ. Проведени са разговори 

с лица и близки боледували Covid-19, проследяване на лица и техните близки за спазването на 

14 дневната карантина. Разпространени са над 1000 информационни брошури за превенция на 

разпространението на Covid-19, като са използвани нагледни материали от които: „Правилно 

поставяне и сваляне на лични предпазни средства”, „Правилна хигиена на ръцете” и „Правилен 

етикет за кихане и кашляне с осигурени еднократни хартиени кърпи”. Срещите са провеждани 

на терен в ромските квартали по населени места. С въвеждането на епидемичната обстановка в 

страната, за периода от март до декември 2020 г., от Община Козлодуй са предприемани 

необходимите действия за информираност на гражданите от ромски произход за законовите 

мерки свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19. 

На територията на община Козлодуй няма самостоятелно функциониращи детски ясли. 

Потребностите от  грижа н най- ранната детска възраст се удовлетворяват чрез разкритите 

яслени групи в детските градини. На територията на общината има 7 детски градини, от които  

4 са в гр. Козлодуй и 3 по населените места с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан. В детските градини 

е осигурена учебна среда, отговаряща на съвременните изисквания. Гарантирано е медицинско 

обслужване като във всички детски градини има действащи и оборудвани здравни кабинети с 

работещи в тях медицински специалисти, които проследяват здравното състояние на децата- 

мерки, свързани с ранното детско развитие. Всеки медицински специалист се грижи за 

отглеждането, развитието на децата, както и  за опазването на живота и здравето. Приема и 

прави ежедневен филтър на децата, информира се за здравословното състояние на децата от 

родителите. Отговаря за спазването на дневния режим, личната хигиена на децата, храненето, 

провежда гимнастика, закалителни процедури, организира занимания и игри. Извършва 

проследяване на имунизационни статус и антропометричните показатели на всяко дете. 

В гр. Козлодуй функционира и детска млечна кухня, осигуряваща храна на децата до 3 

години. Ползватели на детската кухня са над 140 деца включително и от ромския етнос. 
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Община Козлодуй е отдалечена от областния център на 90 км. Достъпът до селски и 

отдалечени от областния център места се осъществява с автобусни превози и таксиметров 

транспорт, които удовлетворяват транспортните нужда на населението в общината. 

По данни на здравните медиатори на територията на община Козлодуй има 145 здравно 

неосигурени лица от ромски произход. 

За гражданите на община Козлодуй, включително и от ромски етнос  е осигурен равен 

достъп до здравни грижи. Здравеопазването, включващо извънболничната и болнична помощ и 

свързаните с тях лечебни заведения: 

 Болнична лечебна помощ , която се извършва в общинската МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

ЕООД; 

 Специализирана извънболнична медицинска помощ, която включва 13 амбулатории 

(кабинети), обслужвани от лекари специалисти, разположени в гр. Козлодуй, и обслужвани от 

лекари специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, кардиология и нервни 

болести и др.; 

 Денталната помощ, която е организирана в амбулатории за индивидуална практика за 

първична дентална помощ. Броят им е 9. Дентална помощ се оказва и в една групова практика. 

Седалищата на амбулаториите за дентална помощ са основно в гр. Козлодуй и в селата на 

общината (без с. Крива бара); 

 Спешна медицинска помощ – извършва се от Филиал на Центъра за спешна медицинска 

помощ - Враца. Филиалът на ЦСНМП – Козлодуй обслужва населението на цялата община чрез 

2 екипа - един стационарен и един мобилен; 

 Общопрактикуващите лекари (лични) са 9 бр. с практики в Козлодуй (6 бр.), Хърлец (1 

бр.), Гложене (1 бр.) и Бутан (1 бр.); 

 Освен в амбулатории за самостоятелна практика за специализирана медицинска помощ, 

лекари специалисти има и в двата Медицински центъра („Дарис“ ЕООД и „Здраве 1“ ООД); 

 Аптечната мрежа в общината е представена от общо 9 частни аптеки - 6 в град Козлодуй 

и по 1 в селата Хърлец, Гложене и Бутан. 

Въз основа на анализа по дадения приоритет се изведени следните проблеми и мерки за 

решаването им. 

Въпреки добрата мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на 

територията на общината здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем, тъй като 

ромското население няма нужната здравна култура. Голяма част от ромите са здравно 

неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права, които ги лишава от профилактични 

прегледи, ранно диагностициране и превенция на заболявания и с годините води до влошаване 

на здравословното им състояние. Нехигиеничните битови условия на част от ромите, 

обедняването и висока безработица, както и начинът им на живот е предпоставка за възникване 

на заболявания. Негативно влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните 

бременности и недостатъчното наблюдение и грижи за децата, най-вече сред семействата от 

ромската общност. Срещат се затруднения при провеждане на задължителните имунизации, 

поради ниската здравна култура на родителите и липсата на съдействие от тяхна страна. Няма 

навици за посещение при лекар по дентална медицина, нито тенденция за водене на децата при 

такъв специалист. 

Основните мерки  които могат да се приложат за повишаване на здравната култура и 

състояние на ромския етнос са: 

 Предприемане на действия за засилване на промотивните, образователните и 

профилактични грижи за децата и семействата от уязвимите групи; 
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 Действия за повишаване на здравната и сексуална култура на подрастващите, чрез 

включване в кампании по повод международни дни за борба със значими заболявания;. 

 Разширяване обхвата на информираните лица, като се включат родители и близки, 

ангажирани с отглеждането на децата; 

 Акцентиране върху необходимостта от правилно хранене и своевременно имунизиране 

на децата; 

 Повишаване на информираността за значението на профилактичните прегледи; 

 Използване на капацитета на НПО и здравните медиатори с цел засилване на работата на 

терен. 

Основният общ проблем при достъпа до здравеопазване на ромите в община Криводол 

е свързан с липсата на здравни осигуровки, който засяга около две пети до половината от ромите 

в трудоспособна възраст в града и близо четири пети от ромите от селата. Липсата на здравни 

осигуровки на родителите води до ограничаване на ползването на медицински услуги и на 

децата в най-бедните домакинства – проблем, типичен за лицата, страдащи от социално 

изключване навсякъде по света. Анкетираните роми съобщиха за 6 деца, които нямат ОПЛ в 

село Галатин, като четири от тях са от най-многочленното семейство, което е анкетирано. В 

останалите населени места децата са записани при ОПЛ. Анкетираните роми не можаха да 

съобщят за наличието на хронични заболявания при възрастните и децата в семейството си, 

което е признак, че хората от четирите села имат силно ограничен достъп до здравни грижи и 

услуги от години и най-вероятно не знаят дали имат хронични заболявания, тъй като не са 

посещавали профилактични прегледи, не са диагностицирани и не провеждат лечение. 

Бедността, липсата на здравни осигуровки, изтънялата връзка със здравната система са причини 

за огромен дял от предотвратимата ранна и преждевременна смъртност на ромите, както и за 

хронифицирането на заболяванията и инвалидизацията в ранна възраст при много от тях.  

В община Криводол силно влияние оказват и други фактори за достъпа до 

здравеопазване: отдалеченост от болница; ограничен достъп до лекари-специалисти; лоши 

транспортни връзки.  

На територията на общината няма болница. Спешен медицински център, аптека, 

дрогерия и медицинска лаборатория (без рентген) има само в града. Работят общо пет 

общопрактикуващи лекари, което означава, че в селата нямат достъп до ОПЛ всеки ден. На 

територията на общината работят двама зъболекари, единият е пенсионер. Веднъж месечно в 

града пристигат от Враца лекари специалисти: ендокринолог (в общината има много лица с 

диабет, а главно сред ромите има доста лица с нефропатия – предимно в с. Краводер и Пудрия), 

гинеколог и педиатър. Общопрактикуващите лекари и здравните медиатори констатират чести 

случаи на анемия сред бременни жени, млади майки и малки деца сред най-уязвимите ромски 

семейства. Много от децата в ромската общност страдат от бронхиална астма. Те обикновено 

са изпращани при пулмолог или педиатър в гр. Враца. Бременните жени също трябва да пътуват 

до областния център за прегледи и консултации при гинеколог. Поради факта, че травматолог 

от Враца има къща в Криводол и прекарва летния си отпуск в нея, населението на общината 

ползва услугите му по време на отпуска – той има специализиран кабинет в наследствената си 

къща. Достъпът до тези услуги е силно ограничен от бедността на мнозинството от ромите в 

общината. 

Не честият контакт с лекари и медицински сестри, бедността, както и ниското 

образование и липсата на целенасочено здравно обучение в училище са причини за относително 

ниската здравна култура в махалите, което увеличава риска от нездравословен начин на живот, 

ранно стартиране на семейно съжителство, рискови раждания, лош здравен статус и кратка 
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продължителност на живота и особено – на живота в добро здраве. През последната година 

двама обучени и сертифицирани здравни медиатори работят усилено за намаляване на 

здравните рискове в общността, но не може за толкова кратко време да се очакват значителни 

промени и в здравната култура, и в здравния статус на уязвимите групи. Паричните трансфери 

от роднини, работещи в чужбина, са от голямо значение за достъпа до медицински услуги по 

време на бременността на част от жените, както и за възстановяване на здравноосигурителния 

статус на част от лицата, нуждаещи се от животоспасяваща операция или лечение.                                                       

Данни за мерки на превенция от Ковид 19 - индивидуално информиране на хората от 

общността, чрез здравни медиатори, които обясняват на достъпен за ромите език необходимите 

мерки за безопасност, които трябва да спазват, разлепят се и информационни материали с 

необходимите мерки и се следи за тяхното спазване. Извършва се информиране за различните 

видове ваксини срещу Ковид 19 , като се обяснява тяхното значение и въздействие. Изготвени 

са и заявления за желаещите да се ваксинират, като за лицата които са трудноподвижни е 

предоставена възможността за посещение на мобилен екип до адрес. 

В община Мездра функционират 1 многопрофилна болница, 1 специ ализирана болница, 

амбулатории   и една  медико-техничеrка  лаборатория. 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра" ЕООД изпълнява ролята на 

регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри  и  хронични  заболявания. 

Болницата разполага със съвременна и модерна апаратура във всички области на 

медицината: компютърен томограф (скенер) и мамографски апарат, доплеров сонограф,  холтер,  

велоергометър,  ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп  и др. Брой легла -  82. Брой 

персонал -  159, брой  преминали  болни през 2020г.- 3487. 

"Специализирана   болница   за   продължително   лечение   и   рехабилитация     по 

 вътрешни болести - Мездра" ЕООД е лечебно заведение с междуобластни  функции  и  с 

предмет на дейност: диагностика, лечение, физиотерапия и рехабилитация на хронични  и остри 

заболявания. Болницата обслужва пациенти  от  цялата  страна  по  7  клинични пътеки по 

Договор с РЗОК гр. Враца - физиотерапия и рехабилитация. Брой легла-65, брой персонал -  36, 

брой преминали болни през 2020 г. -  1461 лица. 

Друг остьр проблем на ромската общност в община Мездра е затруднения достъп до 

здравеопазване, дължащ се на липсата на здравно осигуряване (при 27.7% от изследваните) и 

липсата на избран личен лекар (при 27.7% от изследваните). Прави впечатление, че от тях на 

децата без личен лекар са 36 на брой. Причината за това не е изяснена, но вероятно се дължи на 

недостатъчна инфрмираност на родителите по въпроса. Високият брой на здравно 

неосигурените лица е свързан с високият дял на безработица сред ромите в града и липсата на 

доходи. 

През 2020 год. община Мездра назначи един здравен медиатор, който да работи с 

ромската общност. По наблюдения на Месна активна група има нужда от назначаване на повече 

здравни медиатори, включително и в населените места, за да се справят по-добре с 

преодоляването на част от идентифиrtиr аните проблеми в тази сфера. Освен мерките за 

намаляване на безработицата, които биха допринесли за намаляване на броя на здравно 

неосигурените лица, друг подход за работа по този проблем би бил осигуряването на 

сътрудничество между здравен и трудов медиатор в провеждането на информационни дейности 

на терен. Ромите в община Мездра разчитат твърде много на спешната медицинска помощ и 

нямат развити навици да търсят превантивно медицинско обслужване. Нивото на 

информираност по здравни въпроси също е ниско. Допълнително повишаване на 

информираността по здравни въпроси, посредничеството за достъп до здравеопазване и здравни 
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услуги, трябва да бъдат сред текущите дейности на общината. Това са въпроси, по които 

здравни медиатори биха могли да работят, но интервенциите им не трябва да се случват 

инцидентно и на база реагиране на случаи, а да са базирани на план за работа, реализацията на 

чийто дейности е организационно и бюджетно подкрепен от общината. 

Генерално, възможностите за профилактични прегледи на здравно неосигурени лица 

също са ограничени. Възможност за преодоляване на този проблем, наред с по-добрата 

информираност е и разработването на здравно профилактични програми, за осъществяване на 

профилактични прегледи на здравно неосигурени, хронично болни и други заинтересовани 

лица, за осъществяването, на които може да се търси съдействие от РЗИ, МЗ и медицински 

специалисти на местно ниво. 

По данни от количественото изследване само в 3% от домакинствата има 

освидетелствани от ТЕЛК за хронично заболяване. Подобряване на достъпа до редовни 

лекарски прегледи и лечение на хронично болни и осигуряване на необходими помощни 

средства и достъпна среда, също трябва да остане приоритет в програмите за здравеопазване. 

В настоящата пандемична обстановка, проблеми, които са изключително актуални 

и за община Мездра и имат значение за борба с разпространението на COVID-19, освен 

пренаселеността на жилищата са и липсата на достъп до течаща вода (описано в жилищните 

условия), а също и условията, които затрудняват спазването на добра лична хигиена - липсата 

на баня в голяма част от жилищата, липсата на топла вода и перални машини. 

Повишаване   на  броя  на  здравноосигурените  лица е една от основните цели на 

общината.  Повишаване   на информираността на ромското население по здравни въпроси. 

Повишаване на нагласите и възможностите за здравна профилактика. Предоставяне на здравни 

и социални услуги за общността. Насоки за работа: 

 До 2025 r. да се повиши броят на здравноосигурените лица с 1О%. До 2027 броят им да 

се повиши с 20%; 

 До  2027  г.  да  се  ока·ша  текущо  съдействие  за  освидтелстване  от  ТЕЛК на 

 Неосвидетелстваните хронично болни; 

 Да се осигурят възможности до 2027 г. за засилване на информираността по здравни 

въпроси на ½ от ромските мъже и жени в цялата община; 

 До 2025 г. да се проведат 60 здравно-профилактични прегледа . До 2027 г.  броят 

им да стане поне 100; 

 до 2025 г. да се улесни достъпа до здравеопазване на 80 лица. До 2027 броят им да стане 

поне 100. 

 Обучение  и  назначаване   на  попече  здравни  медиатори,  включително  и     в 

населените места; 

 Оказване на съдействие за освидетелстване на хронично болни от ТЕЛК.; 

 Дейности за подобряване на достьпа до редовни лекарски прегледи и лечение на 

хронично болни и дейности осигуряване на необходими помощни средства и достъпна среда за 

хронично болни; 

 Включване на възрастни и хронично болни роми в програми за предоставяне  на 

здравни и социални услуги; 

 Дейности за засилване на здравната профилактика на здрано неосигурени и други лица; 

 Дейности  за засилване  на  информираността по  здравни  въпроси  и достъпа до 

здравеопазване на ромската общност. 

Както е посочено в Стратегията на област Враца за интеграция на ромите (2012- 2020), 

при лицата, които принадлежащи към големите малцинствени общности в България е 
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констатирано силно първично влияние на следните рискови фактори за възникване на 

заболявания: 

 Масово и дълбоко обедняване; 

 Висока безработица; 

 Влошена структура на доходите и потреблението; 

 Неблагоприятна околна и жилищна среда; 

 Начин на живот; 

 Генетични  заболявания. 

Тези данни ни дават възможност да очертаем и необходимостта от планиране на 

стратегически цели, мерки и дейности в дългосрочните политики на община Мездра, насочени 

към увеличаване продължителностга на живота на възрастните и качеството на живот на 

хронично болните роми. Община Мездра вече има натрупан опит в тази сфера, който може да 

бъде използван и надграден, а именно в изпълнението на Стратегията за равнопоставеност и 

равни шансове 1а хора с увреждания за периода 2006 - 2013 год. и множество проекти, които 

адресират социалното включване на хора в   неравностойно положение. Примерни дейности, 

които биха могли да бъдат планирани в тази връзка са по-масово включване на роми в над 60 

год. възраст и хронично болни в: програми за предоставяне на интегрирани здравно-социа.. ши 

услуги, ранна диагностика и профилактика на заболявания, подобряване на достъпа до здравни 

грижи на възрастните и хронично болните, осигуряване на помощни средства, подкрепа на 

семействата им, предоставне на безплатни храна и лекарства и др. 

На територията на община Мизия има 6 здравни пункта, съответно по един във всички 

населени места. 

По данни на медицинските служители за 2020 година в общината е имало 6 бременни. 

Всички подлежащи им се правят профилактични прегледи. При всяка консултация се провеждат 

здравни беседи на различни теми.  

Всеки жител на община Мизия е обслужен равнопоставено. 

Здравеопазването в Община Оряхово не е в добро състояние. Има само кабинет за 

спешна медицинска помощ, кабинети на личните лекари и няколко на специалисти. 

Най-близките други болници се намират в гр.Козлодуй, гр.Бяла Слатина и гр.Враца, 

което затруднява хората с ниски доходи и специфични заболявания 

Продължава дейността на Център „Домашни грижи", като проекта се реализира със 

съдействието на Община Оряхово и продължава да предоставя услуги и грижи по домовете на 

уязвими групи от населението в общината, което включва възрастни хора в т.ч. роми и други 

етноси. 

На територията на община Оряхово съжителстват няколко етноса роми, турци и 

румъноговорящи. Поради ниския социален статус на ромската общност и липсата на постоянна 

работа, голяма част от тях не са здравно осигурени. 

В Общината работят осем общопрактикуващи лекари. В момента няма регистриран 

случай на деца без избор на личен лекар. По закона за здравеопазването, регистрирането на 

новородените при личният лекар става веднага след изписването им от болницата. Личните 

лекари редовно извършват детски профилактични прегледи и имунизации. За пропуснати 

имунизации за ваксини на деца, се уведомява здравният медиатор за съдействие, който 

разговаря и уведомява родителите за пропуска. 

На територията на Община Оряхово работят двама здравни медиатори, един който 

обслужва гр. Оряхово и селата еелановци и Лесковец и един в с. Остров обслужващ селата 

Остров, Галово, Горни Вадин и Долни Вадин. В своята дейност те съдействат за осъществяване 
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на планови имунизации, за профилактични прегледи на деца и възрастни, попълване на 

документи, съпровождане до здравни институции, възстановяване на здравно-осигурителни 

права, оказване на съдействие и по социални казуси. Редовно се провеждат беседи със 

гражданите за семейно планиране и сексуално здраве, при които са раздадени информационни 

материали. 

    Във всяко училище и детска градина в които има деца от уязвими групи, от началото на 

учебната 2018 - 2019г., в Община Оряхово са назначени към тях в гр. Оряхово и селата 

еелановци и Остров, образователни медиатори. Те имат важна роля в екипите част от механизма 

за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на децата в образователната 

система в помощ на образователните институции в работата им с деца от ромския и други 

етноси в общината. 

  Системата на здравеопазването в община Роман включва -  Доболнична помощ, 

Болнична помощ и Филиал за спешна медицинска помощ. Доболничната помощ се осъществява 

от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики. В община Роман са 

регистрирани: 

 Болнични заведения – 1 брой; 

 „СБПЛББ – Роман“ – 1 брой; 

 Амбулатории за първична медицинска помощ /АИППМП/ 

 Амбулатории за първична дентална помощ /АИППДП/ 

 „Център за спешна медицинска помощ - гр. Враца с филиал гр. Роман. 

По здравна карта в общината има разкрити 4 общи първични медицински практики с 

общопрактикуващи лекари, 1 специализирана практика по физикална и рехабилитационна 

медицина и 4 практики за стоматологична помощ. Лекарските практики са обособени в гр. 

Роман, с. Камено поле и стоматологичните в гр. Роман и в с. Камено поле. Здравното и 

медицинско обслужване на гражданите е затруднено, поради неравномерното разпределение на 

населението по общи практики и отдалечеността на част от населените места от общинския 

център. За осъществяването на нормалната доболнична помощ има допълнителна необходимост 

от общопрактикуващи лекари и медицински специалисти.  

Броят на лекарите в общината, по данни на НСИ намалява с трима, а на медицинските 

специалисти по здравни грижи с девет. Това затруднява качественото здравно обслужване на 

населението. Броят на стоматолозите се запазва постоянен – трима. Медицинските специалисти 

по здравни грижи намаляват с девет. Практикуващите лекари в община Роман са крайно 

недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, 

особено в по-малките населени места. Здравеопазването в ромската общност е комплексен 

проблем. 

Населението на 1 лекар в Роман към 2019 г. е 484 човека, за сравнение в област Враца за 

същия период е 267, в Северозападен район – 221, а общо в страната – 235. Подобна е ситуацията 

и с броя на населението на 1 лекар по дентална медицина. За община Роман броят на жителите, 

обслужвани от 1 стоматолог за 2019 г. е 1775, за същия период в област Враца на 1 зъболекар 

се падат 1286 пациенти, в Северозападен район – 1314, а общо в страната – 942. Това доказва 

сериозната натовареност на практикуващите в общината медици и нуждата от допълнителни 

кадри в системата на здравеопазването. Спешната медицинска помощ в община Роман се 

осъществява от филиал за спешна медицинска помощ на пряко подчинение, методиране и 

организация от ЦСМП - гр. Враца. Филиалът в Роман се обслужва от 9 лекари, 6 медицински 

специалиста (общ персонал 19 души). Спешната помощ не разполага със сигурен транспорт, 

санитарните линейки са амортизирани и недостатъчно на брой. Болнична помощ се реализира 
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от болница за консервативно (неоперативно) лечение на заболявания на бронхо-пулмоналната 

система - „Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести 

/СБПЛББ/ – Роман“. Болничното заведение разполага с 10 лекари, 12 медицински специалиста, 

общ брой на персонала - 39 души и капацитет 145 легла. Болницата изпитва недостиг на 

квалифицирани кадри по профилни специалности. На практиката жителите на Роман да ползват 

болнична медицинска помощ и някой специализирани здравни услуги в „МБАЛ – Мездра“ 

ЕООД. В детската градина и училищата в Роман функционират здравни кабинети, чиято 

дейност се осъществява от медицински специалисти – медицински сестри и включва 

профилактика и промоция на здравето, както и обслужване на спешните състояния до 

пристигане екип на центъра за спешна медицинска помощ. Училищното здравеопазване се 

осигурява от осем медицински лица, работещи в здравните кабинети в КСУДС, КСУДУ, 

училищата и детските градини от общината. В социалните заведения в град Роман, извън тези 

специалисти, е осигурена и специализирана помощ от психиатър. В Дневния център за деца с 

увреждания към КСУДС-Роман децата ползват специализираната помощ на физиотерапевт и 

рехабилитатор. В общинския център – град Роман работят 2 аптеки. Затруднено е снабдяването 

с лекарства на населението в малките и отдалечени населени места на общината. Здравно-

демографската характеристика очертава неблагоприятни тенденции в развитието на здравното 

състояние и това влияе на оборота на легловият фонд, който е с използваемост около 70%. 

     Най-често срещаните заболявания са: болести на органите на кръвообращението; 

болести на дихателната система; болести на нервната система и сетивните органи; болести на 

пикочо-половата система; болести на костно-мускулната система; травми и отравяния. 

Злокачествените заболявания са в границите на показателите за страната. Сериозен проблем се 

явява нарушената профилактика на населението, което води до влошаване на общия здравен 

статус. Подобряването на общата система за навременна и всеобхватна профилактика ще 

спомогне за снижаване на заболеваемостта и много по качествено лечение на болните. 

Основните рискови фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, 

небалансирано хранене и ниска двигателна активност) продължават да обхващат голяма част от 

населението и да застрашават здравето му. Предизвикателство пред намаляването на 

преждевременната смъртност е повишаването на здравната култура, особено сред 

малцинствените групи, които се характеризират с ограничен достъп до здравни услуги. 

Осигуреността на населението в общината с медицински специалисти е относително добра, но 

с териториални диспропорции и с неблагоприятна перспектива, във връзка с емиграцията на 

квалифицирани специалисти и малък брой присъединяващи се към работната сила в системата 

на здравеопазването.  

     Анализът на инфраструктурата, осигуреността и достъпността до здравни услуги 

установява неравномерност в разпределението на материалната база и диспропорции в 

осигуреността с лекари и медицински персонал. Значителен потенциал за подобряване на 

ефективността се крие в засилването на ролята на първичната помощ за сметка на болничното 

лечение, както и в ускоряване на процесите на навлизане на електронното управление в 

системата на здравеопазването. 

      В училищата и в детската градина да се провеждат беседи за значението на 

имунизациите, родителите да бъдат запознати със задължителните имунизации и реимунизации 

и ползите от тях. Да се провеждат лекции на тема: „Полово ограмотяване“, „Лична хигиена“ , ,, 

Деца раждат деца", „Безопасен секс“ и  „Как да се предпазим от вирусен Хепатит А“. 

       В началото на всяка учебна година медицинските лица в училищата, с помощта на 

класните ръководители да издирват децата без личен лекар и мотивират родителите им за 
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необходимостта от регистрирането им. 

       Значителна част от ромското население не е осигурено или е с прекъснати 

здравноосигурителни права, но общината не разполага с точна информация за общият брой на 

здравно неосигурените лица.  Нямат навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за 

водене на децата при дентален лекар.  Училищата и детските гради се обслужват по график от 

медицински специалисти. Лекарските практики на територията на общината са четири, като има 

педиатър, общопрактикуващ, обща медицина и вътрешни болести, пневм и фтизиатрия, които 

обслужват населението. Те посещават по график селата от общината. Личните лекари и 

медицинските специалисти от училища и детски градини, работят във синхрон. 

    Над 95% от децата са обхванати с имунизация и профилактични прегледи. Желателно 

е да се засили сътрудничеството между личните лекари и медицинските специалисти от 

училищата и детските градини. Акцентът трябва да се постави върху превенцията - 

разяснителните кампании, детските имунизации, образователните дейности . 

Продължава да съществува необходимост от продължаване на реализацията на  

програми в областта на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ), 

информираност за процесите на отглеждане и възпитание на децата с участието и на експерти 

роми. 

Целите на община Роман са насочени към това, черазвитието на качествено здравеопазване 

в общината трябва да бъде насочено към:  

 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване чрез 

осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, включително и на 

живеещите в малки населени места, отдалечени от градския център; 

 Модернизация на материално-техническата база на лечебните заведения, чрез 

осигуряване на съвременна медицинска апаратура; 

 Създаване на мобилни екипи към лечебните заведения за осигуряване на медицинска 

помощ в отдалечените и труднодостъпни места;  

 Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване и засилване ролята на 

първичната помощ за сметка на болничното лечение; 

 Повишаване на здравната култура сред малцинствените групи. В периода 2021-2030 г. 

по предложение на МЗ е необходимо изграждане на хосписи за долекуване и полагане на 

медицински грижи извън болнична среда. 

 На територията на община Роман няма практикуващи и регистрирани акушер-

гинеколози, поради тази причина няма данни за регистрирани бременни. Повечето жени 

посещават акушер-гинеколози в близките градове Мездра и Враца, където биват 

хоспитализирани.  Понякога от близките болници в кабинета на  доктор Маргарита Гарева, 

акушер-генеколог прави консултации. Профилактичните прегледи на възрастните хора са 

намалени поради пандемията от Ковид 19. 

По данни от Личните лекари към този момент на територията на община Роман са: 

 Регистрирани бременни – 10 броя; 

 Регистрирани новородени и деца при личен лекар – 46 броя; 

 Профилактични прегледи – 687 броя; 

 Честота на определени заболявания - сърдечно-съдовите, захарен диабет и бъбречните 

заболявания; 

 Обхват на имунизациите по Националния имунизационен календар – 90%; 

 Мерки на превенция от Ковид 19 - Дезинфекция, имунизация, предпазни маски, чакащи 

на разстояние, обяснителни лекции за заболяването; 
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 Мерки свързани с ранното детско развитие – Консултация, изследвания, имунизация, 

профилактика, наблюдение 4 пъти годишно за 2 годишните деца и здравни профилактики; 

 Здравно неосигурени – 1 175лица. 

По данни на община Хайредин, във връзка със здравеопазването се отчитат следните 

данни: 

 Регистрация на бременните - 28 бр.; 

 Хоспитализация на бременни - 28 бр.; 

 Осъществени прегледи с мобилни кабинети; 

 Своевременно регистриране на новородените и децата при личен лекар - 41 бр.; 

 Наличие на здравни медиатори - 1 бр.; 

 Данни за профилактични прегледи - 250 бр.; 

 Данни за честота на определени заболявания; 

 Обхвата на имунизациите по Националния имунизационен календар - обхванати са 

новородените и всички деца, които подлежат на задължителна имунизация и реимунизация; 

 Проведени здравни беседи - 25 бр.; 

 Превенция и контрол на ХИВ, СПИН и туберкулоза и сексуално предавани инфекции- 7 

бр. 

 здравно неосигурени лица - голям процент на неосигурени лица от ромски произход - 

значителен брой на здравно неосигурени лица и лица с прекъснати здравноосигурителни права 

сред ромското население, което възпрепятства достъпа им до здравеопазване. 

Мерки на превенция от Ковид 19 -  консултиране на населението за симптомите и 

начините за предпазване от заболяването, даване на наставления за спазване на хигиенни 

изисквания, дезинфекция, ограничаващи разпространението на заболяването. Следене на 

епидемичната обстановка и разясняване сред общността за най-актуалните мерки за 

безопасност и наложените ограничения, консултиране приоритетно гражданите, завръщащи се 

от страни с повишена заболеваемост, даване на обратна връзка на институциите. Консултиране 

населението и сезиране на институциите за нарушаване на мерките за безопасност, даване на 

насоки на хора при наличие на симптоми и насочване за консултация, на оставените под 

карантина за спазване на ограниченията И разпространяване на здравно-информационни 

материали за повишаване на информираността на хората.  

Във връзка с горепосоченото могат да бъдет изведени следните проблеми и решения: 

Проблем - Непълен имунизационен статус и лица без ОПЛ. 

Решение - Осигуряване на достъп до здравеопазване на здравно неосигурени лица и 

съдействие за записване при ОПЛ; 

Проблем - Липса на здравни навици сред най-бедните и уязвими групи и ниско ниво на 

информираност по здравни въпроси, превенция и профилактика на хронични заболявания, 

както на деца така и на възрастни; 

  Решение - Повишаване на информираността и формиране на социални умения на 

ромското население по здравни въпроси и по въпроси свързани с достъпа до здравеопазване и 

обхват на подлежащи на имунизация деца; 

  Проблем - наличие на бременни жени, които не ходят на профилактични прегледи по 

време на бременността; 

  Решение - осигуряване на гинекологични прегледи, както на бременни жени така и на 

неосигурени жени и момичета.  

На територията на Община Хайредин няма болнично заведение. Здравна помощ 

предоставят четирима общопрактикуващи лекари и един стоматолог. Лекарски кабинети има в 
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селата Хайредин, Михайлово и Рогозен. Кабинетите трябва да бъдат модернизирани и снабдени 

със съвременно оборудване спрямо нуждите на населението. 

Извършени дейностиейности:  

 Информиране на лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и 

задължения, и за правата им като пациенти; 

 Активно съдействие от страна на  медиатора в усилията на личните лекари за обхващане 

на бременните до четвърти месец на бременността  и повишаване на сътрудничеството между 

институциите и НПО сектора в тази област; 

 Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за 

предпазване от нежелана и ранна бременност; 

 Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на 

деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им; 

 Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и 

мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на 

маточната шийка; 

 Провеждане на ранна диагностика и скринингови изследвания  за превенция  на  

онкологични  и хронични заболявания; 

 Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските 

деца. 

 

 

На база на общинските анализи, само в 2 от общините има изработени кадастрални карти, 

кадастрални регистри на териториите, включващи ромско население. Актуален подробен 

устройствен план има в една община, като в две от общините в момента се изработва такъв, а в 

останалите седем няма план. На територията на област Враца няма принудително съборени 

жилища. Няма общини, в които да има изградени социални жилища по проект. В община Враца 

е стартирал проект за ремонт и изграждане на общински/социални жилища за предоставяне на 

социално слаби семейства. По-голямата част от ромското население има достъп до течаща вода 

и електричество. Най-тревожно е положението в община Мездра, която по изследване на 

РОМАКТ дава следните проценти: 

 53% от жилищата липсва течаща вода - като част от домакинствата се снабдяват с вода с 

кофи от съседите си, в 40% си осигуряват вода от обществени чешми, които се намират на 

разстояние до 1 км от жилището,  

 47% от изследваните са заявили, че ползват електрическа енергия от съседите си и нямат 

електромер, а 20% са заявили, че нямат електричество; 

 60% от домакинствата си осигуряват топла вода, като я затоплят на печка. В 72% от 

домакинстватасе перът на ръка, в корито. 2/3 от изследваните домакинства или 73%, не 

разполагат с баня в дома си. 

 67% от изследваните ползват външна тоалетна, а 12% въобще нямат такава; 

 Отпадните води при 18% се изливат в септична яма, при 9% в реката или друго, а при 

цели 47% отпадните води се изливат на улицата. 

В община Враца се наблюдава сходна ситуация, като: 

 39.6% от жилищата липсва течаща вода – като част от домакинствата се снабдяват с вода 

с кофи от съседите си, а 16.6 % от външни чешми, които се намират на разстояние над 1 км. от 

жилището, което обитават. В 60.8% от домакинствата си осигуряват топла вода, като я затоплят 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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на печка, малка част са заявили, че ползват електрическа енергия от съседите си и нямат 

електромер – 3.3%; 

 19.1% нямат електричество, в 58.3% от домакинствата се пере на ръка, в корито. Над 

половината от изследваните домакинства или 55.8%, не разполагат с баня в дома си; 

 42.5% от изследваните ползват външна тоалетна, а 17.5% въобще нямат такава. Отпадните 

води при 15.8% се изливат в септична яма, при 5% в реката или друго, а при цели 18.3%  

отпадните води се изливат на улицата. 

Преобладаващата част от населените места в общините в област Враца са без 

канализация, на места има в половината общински център. 

 Има общини с подобрена социална инфраструктура в по-голямата част от общината – 

Борован. В други като Бяла Слатина, има но недостатъчно добре изградената инфраструктура. В 

община Хайредин е влошена жилищната и техническата инфраструктура  в някои от кварталите 

с компактно ромско население. 

Има общини, в които въпреки, че сградният фонд е стар, няма оформени гета и ромите не 

са капсулирани. 

На територията на цялата област, често в една къща живеят по едно или две семейства. 

При по-голямата част от заможните роми се наблюдава тенденция да закупуват частни имоти и 

да строят масивни жилища. Характерно също е че много от по-младите купуват къщи в 

необособените квартали на населените места и се интегрират сред останалото население.  

Като основни проблеми в област Враца по приоритет жилищни условия могат да се 

изведат следните: 

 Липса на общи и подробни устройствени планове с цел уреждане на статута на 

териториите и налагане на изискванията за инфраструктура и жилищно и друго застрояване 

такива; 

 Липса на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, включващи зони с 

компактно ромско население; 

 Пребиваване/живеене в паянтови къщи или бараки, които застрашават здравето и живота 

на хората; 

 Липсата на канализация в по-голямата част от областта, се очертава като един от 

основните проблеми не само за ромските квартали, но и за цялото население; 

 Затруднен достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените 

квартали с концентрация на бедност; 

 Лошите пътни настилки и липсата на такива в някои от селата, са препятствие за 

придвижването както на ромското население, така и на останалата част от населението; 

 Липсва обществен транспорт за придвижване на населението от селата към общинския 

център;  

 Липсват зелени площи и детски площадки в ромските квартали; 

 Недостига на общински жилища, които да бъдат предоставяни на крайно нуждаещите се 

семейства; 

 Недостатъчен брой на контейнерите за твърди битови отпадъци; 

 Необходимост от Клубове в повечето населени места в обособените ромски райони; 

 Пренаселеност в общинските жилища. 

Въпреки негативната ситуация свързана с приоритета, на територията на област Враца 

има и населени места, в които нещата се развиват в положителна посока. В община Бяла Слатина, 

ако до скоро характерно за ромското население е било обособяването на ромски квартали, където 

повечето от ромите живеели капсулирано, бедно и маргинализирани, а къщите били едноетажни 
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и в голяма част от тях връзката със системата за канализация на града не бе изградена, то 

напоследък се наблюдава вътрешна миграция към централната част на града, подобряване на 

жилищните условия и инфраструктурата към обособения квартал. 

 

 

Друг съществен проблем на ромската общност в област Враца е високата безработица. 

Има общини, като например Враца, в която по експертни оценки едва 30% от ромите имат 

доходи от трудова заетост, като в изследване на РОМАКТ е изведено, че 11.29% са заявили, че 

работят постоянно, но нямат трудов договор. 

В други общини, които през последните три години са назначавали на работа по различни 

програми предимно лица от рисковите групи (продължително безработни, лица над 55 г., роми 

и такива с намалена трудоспособност). През 2019 г., при общо назначени 131 лица, 67 са 

представители на ромската общност. Това се случва в община Борован, където макар да се 

наблюдава ръст на средната брутна годишна работна заплата в публичния сектор в номинално 

изражение, средногодишният доход на заетите остава на равнища много по-ниски от тези за 

областта и за  страната.  

Има населени места, които са сред най-бедните домакинства. Така например в община 

Криводол, в 4-те села едва около 10% от възрастните са имали работа с постоянен или временен 

договор. Същото може да се каже и за голяма част от общините в област Враца. Липсата на 

общински междуселищен транспорт, лошото състояние на общинските пътища и бедността 

сериозно ограничават трудовата мобилност на ромите от селата. На много места те се оплакват, 

че работодатели в гр. Криводол и в селското стопанство предпочитат да наемат работници от 

други общини, вместо роми от селата, за които трябва да осигурят превоз. Средният доход 

конкретно в община Криводол, според изследване на РОМАКТ е около 500 лева, които се 

използват за храна, разходи за ток, вода и топливо, за купуване на дрехи, а на четвърто място са 

посочени разходите за образование и таксите за детска градина. Като източници на доходи се 

посочват основно приходи от социални помощи и детски надбавки, събиране на билки и гъби, 

случайна и временна работа без договор. За да се разбере по-добре измерението на потресващата 

бедност, се посочват доходите на няколко семейства: петчленно семейство с три деца на възраст 

от 5 до 14 години живее с 350 лева месечно; десетчленно семейство с шест деца има доход от 

540 лева; тричленно семейство с едно дете посочва среден месечен доход от 150 лева. Има 

общини, в които има спешна необходимост от трудов медиатор поради това, че е имало случаи, 

в които не са разрешили на роми да се регистрират в Бюрото по труда, тъй като нямат 

образование, а един безработен е споделили, че не са му разрешили достъп до Бюрото по труда 

поради лоша лична хигиена. Това се отнася конкретно за община Мездра и Д“БТ“ Мездра. 

Според анализите на Агенцията по заетостта за месец декември 2020 год., делът на 

продължителната безработица по области, се движи в широк  диапазон  -  от  1.4%  от всички 

регистрирани безработни  в София-град  до  43.0% в  областите  Монтана  и  41.1% във Враца. 

Пак по данни  на Агенцията  по  заетостта  за  същия  период,  в област  Враца, отразеният брой 

безработни кандидати за едно свободно работно място е сред най високия за страната - 16 

безработни за едно свободно работно място. Проблем, който е посочен в предния период и от 

Областната стратегия за интеграция на ромите и според МАГ е все още актуален е загубата на 

мотивация и трудови навици сред дълготрайно безработните роми. Данните за това се 

подкрепени и от количественото изследване, според което, в цели 20% от изследваните 

4. ЗАЕТОСТ 
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домакинства са заявили, че не се интересуват и не търсят информация за свободни работни 

места. Причина за това, освен загубата на мотивация и трудови навици, са и ниското заплащане 

на труда, това, че· част от безработните работят в сивата икономика и не на последно място 

нежеланието на работодателите да наемат роми на работа. Мерки, които биха допринесли за 

повишаване на заетостта сред ромите са и засилване на индивидуалната работа с безработните, 

назначаване на повече трудови медиатори и общностни работници, които да работят на терен, 

за да повишават информираността на безработните и да работят за промяна    на нагласите, 

повишаване на образователното ниво и професионалната квалификация с последващи 

възможности за заетост, подпомагане алтернативни форми на заетост като създаване на 

социални предприятия, подпомагане стартирането на инициативи за малък бизнес, насърчаване 

на работодатели да наемат роми на работа чрез програми за субсидирана заетост и др. 

Най-често срещаните причини за безработицата в областта са: 

 Необходимост да полага грижи за дете или възрастен/болен; 

 Имат предпочитания за сезонна работа; 

 Ниско образование; 

 Възрастова дискриманация; 

 Липса на квалификация; 

 Липса на подходяща работа в града; 

 Работодателите не наемат роми на работа; 

 В общината има наличие на нерегистрирани безработни;  

 Увеличава се делът на регистрираните трайно безработни лица;  

  Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на 

работа; 

 Липсва заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, 

регистрирани на трудовата борса;  

  Увеличен е броя на лицата, получаващи помощи. Сериозните проблеми със заетостта са 

свързани с ниската степен на образование и квалификация и наличие на някои негативни нагласи сред 

част от работодателите. 

Безработицата може да се приеме като основен рисков фактор, свързан с доходите и 

стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. От групата на безработните най-

засегнати са от 50 г. и над 55 годишна възраст,  което показва, че лицата от горните възрастови 

групи са най-неконкурентни и най-трудно намират трудова реализация. Голяма част от 

безработните в тези групи са без квалификация или с работническа професия, с ниско ниво на 

образование. Безработицата на трудоспособните хора се отразява негативно на качеството на 

живот на всички членове на семейството, особено на децата.  

Икономически неактивните лица, включително ромите са потенциална работната сила на 

пазара на труда. Тяхното интегриране на пазара на труда и активно включване в заетост ще 

продължи с прилагането на подходящи целенасочени действия като: 

 Подобряване на достъпа до пазара на труда; 

 Повишаване на квалификацията на безработни роми; 

 Повишаване на мотивацията на работодатели да наемат на работа роми; 

 Намаляване на нивото на безработица сред ромите чрез участие в национални програми 

за заетост; 

 Проучване на възможностите и пазара за надомна работа, дистанционна и почасова 

работа, заетост в сферата на услугите за възрастни и хронично болни и др.;  

 Предоставяне на консултации за кариерно развитие и професионално ориентиране на 

млади роми; 
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 Застъпнически дейности за по-дългосрочни и субсидирани програми за временна 

заетост; 

 Планиране и изпълнение на програми свързани с повишаване на образователното ниво и 

професионалната квалификация на възрастни лица. За да са успешни обаче, тези 

дейности трябва да са подкрепени с мерки, които стимулират и улесняват участието на 

бенефициентите и с осигурени последващи възможности за заетост; 

 Организиране на мотивационни срещи/разговори с работодатели с цел повишаване 

интереса им да наемат възрастни и роми; 

В област Враца най-голям е делът на микропредприятията (с персонал до 9 заети) – 92.8% 

от общия брой предприятия. Делът на малките предприятия (10-49 заети) е 5.9%, а на средните 

(50-249 заети) е 1.2%. Големите предприятия с над 250 заети имат минимален дял от 0.1%. На 

годишна база делът на микропредприятията се е увеличил с 0.2 п.п., а на малките и на средните 

предприятия е намалял с 0.1 п.п. Относителния дял на големите предприятия се запазва. 

Средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 130, 

което представлява 1.6% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в десет 

от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни 

изследвания“ (9.4%), „Операции с недвижими имоти “ (8.6%) и „Преработваща промишленост“ 

(6.3%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-

значително в „Транспорт, складиране и пощи“ (23.2%) и „Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (19.2%). През 2020 г. на първичния трудов 

пазар са заявени 3 045 работни места в област Враца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-търсени професии от работодателите в района през периода са: счетоводители, 

лекари, медицински сестри, учители, шивачи, шофьори, строители, продавач-консултанти, 

готвачи, електромонтьори, заварчици, шлосери, стругари, кофражисти, машинни оператори, 

хигиенисти, общи работници и др. Заетите работни места на първичния трудов пазар в област Враца 

са 2 672. Най-много са заявените места за специалисти с висше образование за лицата с 

педагогическо образование, те са трайно най-търсената професионална група в структурата на 

заявените работни места. С 3.2 на сто са по-малко заявените места за специалисти с висше 

образование във Врачанска област, а заетите са с 2.9 на сто по-малко. Техният брой е съответно 429 

и 340. Заявените на първичния трудов пазар места за работници в област Враца са 793 (223 през 

2019 г.), 

През годината най-търсени на трудовия пазар са безработните без специалност. Най-много 

се търсят общи работници в туризма, селското и горското стопанство, строителството, шофьори 

и др. Във Врачанска област са заявени 1 814 места (с 28.6 на сто по-малко), а са заети 1 658 места 

(с 23.6 на сто по-малко). 

Движение на работните места 

(извън местата по програми за заетост) 

 

Област Показатели 

2020 

г. 

2019 

г. 

Прираст 

2020г./2019 г. 

бр. бр. бр. % 

Враца 
Заявени РМ 3045 3222 -177 -5,5 

Заети РМ 2672 2715 -43 -1,6 
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    Равнището на безработица в региона продължава да е високо в сравнение с това за 

страната. През 2020 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица нараства в 

сравнение с предходната година във Враца (41.2 на сто от всички регистрирани в региона на ДРСЗ 

лица).  

Единствено в ДБТ Козлодуй средногодишният брой безработни лица намалява с 1.0 на 

сто. Най-малък ръст в средногодишния брой безработни лица сред общините има в община 

Борован – с 0.6 на сто и в община Криводол – с 1.8 на сто. Общините, в които броят на 

безработните лица намалява са 6, а в 26 от общините броят на регистрираните безработни лица 

през 2020 г. нараства в границите от 0.6 на сто в Борован. 

 
Разпределение на безработните и равнище на безработица по области и бюра по труда през 2020 г. 

 

Области, 

бюра по труда  

Регистрирани безработни Равнище на безработица 

2020 г. 
Изменение 

2020 г./2019 г. 
2020 г. 2019 г. Ръст 

ср.мес.бр. ср.мес.бр. % % % +/- 

ДРСЗ Монтана – общо 
22 761 1 961 9,4 13,17 12,0 1,1 

Област Враца – общо  9 368 694 8,0 12,5 11,6 0,9 

    ДБТ Враца 2 778 345 14,2 7,7 6,8 1,0 

    ДБТ Бяла Слатина  2 515 124 5,2 27,2 25,8 1,3 

    ДБТ Козлодуй 1 538 -15 -1,0 13,4 13,6 -0,1 

    ДБТ Мездра 1 205 138 13,0 10,2 9,0 1,2 

    ДБТ Оряхово 1 331 102 8,3 20,5 18,9 1,6 
 

Равнището на безработица средно през годината е 12.5 на сто в област Враца и е по-високо от 

средното равнище за страната през периода (7.4 на сто).  

През 2020 г. входящият поток обхваща 12 022 лица в област Враца. В териториален аспект 

увеличение на входящия поток се наблюдава във всички бюра по труда, като най-малко в ДБТ 

Бяла Слатина – с 0.6 на сто. 

Новорегистрираните безработни са 11 571 лица в област Враца, техният брой нараства 

спрямо 2019 г. – с 13.1 на сто.  

В общата съвкупност на новорегистрираните през периода лица преобладават 

освободените от сектор “Услуги”, чийто относителен дял е 49.1 на сто в област Враца.  

Жените, освободени през периода от работа и регистрирали се в бюрата по труда, са повече 

от мъжете 54.1 на сто във Враца. 

Групата на лицата с възстановена регистрация във входящия поток обхваща 451 лица в 

област Враца (3.8 на сто относителен дял Техният брой намалява спрямо 2019 г. в област Враца с 4.4 

на сто През 2020 г. се наблюдават следните изменения в структурата на входящия поток спрямо 

2019 г.: 

 Жените в общата съвкупност на входящия поток са с относителен дял 52.5 на сто в област 

Видин, 54.1 на сто в област Враца 14.2 на сто; 

 Младежите до 29 г. съставляват  25.7 на сто във Враца се отчита ръст в броя с 9.7 на сто; 

 Делът на специалистите с висше образование в общата съвкупност на входящия поток е 

10.4 на сто в област Враца (спад с 0.4 пункта. Безработните висшисти са повече с  със 7.8 на сто 

във Врачанска;  
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 В разпределението на входящия поток по професионален признак с най-голям дял е 

групата на лицата без специалност 53.6 на сто в област Враца (51.8 на сто през 2019г.). Броят им 

нараства. 

През периода януари – декември 2020 г. изходящият поток обхваща 12217 лица във 

Врачанска област. В сравнение с 2019 г. с 13.3 на сто 

През периода януари – декември 2020 г. изходящият поток обхваща 12217 лица във 

Врачанска област, с 13.3 на сто и в област Враца - с 8.9 на сто. 

В броя и структурата на изходящия поток по направления са настъпили следните промени 

в сравнение с 2019 г.:  

 Броят на постъпилите на работа безработни лица нараства в област Враца с 2.5 на сто; 

 отпадналите от регистрация по различни причини и основания в структурата на 

изходящия поток са с относителен дял 49.1 на сто (ръст с 3.2 пункта. Броят на лицата в тази група 

е по-голям, с 16.5 на сто. 

През 2020 г. в ДРСЗ Монтана се наблюдава лек превес на изходящият над входящия поток. 

Динамиката на това съотношение е в зависимост, както от състоянието на пазара на труда, така и 

от посредническата дейност на бюрата по труда и реализацията на програмите и мерките за 

заетост и схемите по ОПРЧР. 

Измененията в професионалната структура на безработните следват общата тенденция на 

развитие на безработицата в региона през 2020 г. Ръстът ù в сравнение с м.г. рефлектира в по-

големия брой безработни в групите на работниците и  на лицата без специалност. 

 
Регистрирани безработни по професионален признак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лицата без специалност трайно продължават да са най-много на брой и с най-голям 

относителен дял в професионалната структура на безработните. Търсенето на неквалифициран 

труд, по-голяма част от което е формирано в резултат на програмите и мерките за заетост, не може 

да компенсира значителното предлагане. Това са лица с ниска квалификация и образователно 

равнище, със слаба мобилност. Те са основният компонент на продължително безработните лица 

и съставляват 64.8 на сто в област Враца и 53.7. 

Показатели 

област Враца 

 

 

2020 г 
Прираст  

20г./19г. 
2020 г 

ср.м.бр 
ср.м.

бр 
% ср.м.бр 

Регистрирани 

безработни, общо 

9 368 

100,0 
694 8,0 

7 805 

100,0 

с работническа 

специалност 

2 428 

25,9 
84 3,6 

2 216 

28,4 

специалисти 1 387 

14,8 
118 9,3 

990 

12,7 

без специалност 

 

от тях:  

с осн.и по-ниско 

5 552 

59,3 

4 721 

85,0 

492 

 

373 

9,7 

 

8,6 

4 598 

58,9 

3 984 

86,6 
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През 2020 г. безработните без специалност съставляват 59.3 на сто в област Враца. 

Преобладаващата част от безработните без специалност са с основно и по-ниско образование – 

85.0 на сто в област Враца, 86.6 Те са слабо конкурентноспособни на трудовия пазар и по този 

начин се явяват основни участници в различните програми и мерки за заетост на пазара на труда 

и клиенти на дирекциите за социално подпомагане. 

В териториален разрез най-силно е присъствието на лицата без специалност в 

професионалната структура на безработните в бюрата по труда в Бяла Слатина – 71.6 на сто, 

Белоградчик – 70.1 на сто, Козлодуй – 67.2 на сто, Лом – 67.0 на сто. В останалите бюра по труда 

техният относителен дял е в границите от 45.4 на сто (ДБТ Враца) до 60.2 на сто (Оряхово). 

Втората по големина група в професионалната структура е на безработните с 

работническа специалност. През периода делът на безработните с работническа специалност 

достига 25.9 на сто в област Враца (спад с 1.1 пункта),  

Регистрираните специалисти съставляват най-малката група в структурата на 

безработните по професия. Те са 14.8 на сто от всички регистрирани във Врачанска област 

През 2020 г. се запазва тенденцията безработните с основно и по-ниско образование да 

доминират в образователната структура.  

Безработните с основно и по-ниско образование са с най-висок относителен дял в 

образователната структура През годината те са 4 716 лица или 50.3 на сто от общия брой 

безработни регистрирани в област Враца. 

Най-висок дял на безработните с основно и по-ниско образование през разглеждания 

период отчитат бюрата по труда в Бяла Слатина – 65.1 на сто, Белоградчик – 64.8 на сто, Лом – 

60.4 на сто, Козлодуй – 56.2 на сто, Оряхово – 55.5 на сто.  

Ниската степен на образование и квалификация на тези лица предопределя слабата им 

конкурентоспособност на пазара на труда и невъзможността да отговорят на изискванията на 

работодателите. Това от своя страна води и до голямата продължителност на престоя им на 

пазара на труда и те основно формират групата на продължително безработните – 53.7 на сто от 

продължително безработните лица в област Видин, 63.5 на сто в област Монтана и 64.8 на сто в 

област Враца. 

Безработните със средно образование съставляват втората по големина група в 

образователната структура. Относителният им дял в общата съвкупност на безработните е 42.7 

на сто в област Враца (43.2 на сто през 2019 г.), Безработните с висше образование са с най-

малък брой и относителен дял в образователната структура. През годината безработните 

висшисти са 652 лица в област Враца 

 относителният дял на жените с висше образование е много висок – 64.4 на сто от всички 

регистрирани висшисти в област Враца; 

 младежите до 29 г. с висше образование са 16.1 на сто от безработните висшисти в 

Монтанска област (16.1 на сто през 2019 г.), 19.9 на сто във Врачанска област (17.4 на сто през 

2019 г.)  

  

в общата съвкупност на регистрираните безработни висшисти, делът на безработните над 

50 г., които имат висше образование се увеличава 

През периода средномесечният брой на регистрираните безработни лица с увреждания в 

региона намалява През годината средномесечният брой на безработните с увреждания е 648 лица 

(6.9 на сто от общия брой безработни) в област Враца,  
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В териториален аспект най-висок е относителният дял на безработните с увреждания в 

общата съвкупност на регистрираните безработни в ДБТ Мездра – 11.5 на сто до 7.7 на сто (ДБТ 

Враца). 

Жените с увреждания в структурата на безработните в област Враца имат дял 51.5 на сто. 

В област Враца преобладаващ дял в общата съвкупност на регистрираните с увреждания 

имат нискоквалифицираните безработни, които са без специалност. Възможностите за 

устройването им на работа са крайно ограничени. Шансовете им да започнат трудова дейност са 

минимални (особено на несубсидирани работни места), тъй като работните места, обявявани в 

бюрата по труда, неизискващи образование и квалификация, в по-голямата си част предполагат 

физи-чески труд, противопоказен за лицата с увреждания.  

 През 2020 г. броят на устроените на работа безработни лица в региона нараства. В област 

Враца постъпилите на работа безработни лица през годината са 6222 лица, се наблюдава ръст  

спрямо 2019 с 2.5 на сто във Враца.  

В девет бюра по труда от региона постъпилите на работа безработни са повече в рамките 

от 1.4 на сто (ДБТ Враца) до 25.3 на сто (ДБТ Мездра). В останалите две ДБТ постъпилите на 

работа безработни са по-малко: с 2.3 на сто в Бяла Слатина и с 6.9 на сто в Козлодуй. 

 
Устроени на работа безработни лица по области и бюра по труда 

 

Област, 

бюро по труда 

Постъпили на работа Устроени на работа на 

100 души безработни 

лица  2020 г. 2019 г. 
Прираст  

2020г./2019 г. 
2020 г. 2019 г. 

бр. бр. бр. % бр. бр. 

        Враца 6 222 6 073 149 2,5 66 70 

- ДБТ Враца 2 702 2 665 37 1,4 97 110 

-ДБТ Бяла 

Слатина 1 212 1 240 -28 -2,3 48 52 

- ДБТ Козлодуй 791 850 -59 -6,9 51 55 

- ДБТ Мездра 853 681 172 25,3 71 64 

- ДБТ Оряхово 664 637 27 4,2 50 52 

 

Основен инструмент за подобряване на достъпа и реализацията на лицата от уязвимите 

групи на пазара на труда са програмите и мерките за субсидирана заетост финансирани както 

от държавния бюджет, така и по ОПРЧР, при които лицата от рисковите групи се явяват целева 

група. През 2020г. по национални програми и проекти и по мерки за обучение и заетост по ЗНЗ 

са устроени на работа 1 859 жени, 1 274 младежи до 29 години, 1 206 лица над 50 години, 1 012 

продължително безработни лица и 782 лица с намалена работоспособност.  

Трудовите посредници продължават да предоставят услуги, които търсят решение на 

комплексни проблеми, отдалечаващи безработните от рисковите групи от трудовя пазар. През 

отчетната година в Ателиета за търсене на работа са взели участие 1 507 жени, 646 младежи до 

29  години, 924 лица над 55 години, 1 286 продължително безработни лица, 137 лица с намалена 

работоспособност, 429 лица, самоопределили се като роми. 

За подпомагане на реализацията на пазара на труда на търсещите работа лица, вкл. 

продължително безработни и младежи, лица от уязвими групи, през 2020 г. в ДБТ от региона са 

проведени три общи трудови борси по проект BG05M9OP001-1.017-0001-C01 „Готови за работа”, 

финансиран по ОПРЧР в ДБТ Берковица, филиал Вършец, ДБТ Бяла Слатина и ДБТ Видин и 
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една младежка трудова борса в ДБТ Монтана. В трудовите борси участие са взели 49 

работодатели и 253 ТРЛ. Обявени са 109 свободни работни места. През годината са проведени 5 

малки информационни събития за активиране на младежи и продължително безработни лица с 

участие на около 300 лица. 

През 2020 г. в региона са работили 15 ромски медиатори, назначени по Национална 

програма „Активиране на неактивни лица”, чиято основна задача е да активират и мотивират за 

регистрация в ДБТ неактивни и обезкуражени лица от ромския етнос.  

За подобряване на достъпа до пазара на труда на ромите и тяхната интеграция в ДБТ от 

региона се изпълняват дейности във връзка с реализиране на Национална стратегия на Република 

България за интегриране на ромите (2012-2020). През отчетния период 429 роми са включени в 

Ателие за търсене на работа, в дейности за повишаване на пригодността им за заетост и 

квалификация, като професионална ориентация, където са включени 483 б.л. и 193 в групови 

мероприятия за активно поведение на пазара на труда. На 1 679 роми е осигурена заетост, в т. ч. 

с помощта на ДБТ на 1444 лица от ромски произход, като 414 от тях са включени в програми и 

проекти, включително и по ОП „РЧР” (234 лица), 30 са започнали работа по мерки за заетост по 

ЗНЗ и 1 000 са устроени на работа на първичния трудов пазар. 

 

Изводи: 

На основата на анализа за състоянието и развитието на пазара на през 2020 година могат 

да се направят следните обобщения и изводи: 

 Общият брой на регистрираните безработни лица и равнището на безработица 

нарастват спрямо 2019 г.; 

 Нараства числеността на входящия поток спрямо 2019 г.; 

 Нараства числеността на изходящия поток по отношение на 2019 г., като ръстът се 

дължи в еднаква степен, както на увеличение броя на постъпилите на работа, така и на поголемия 

брой  отпаднали от регистрация през годината; 

 Слабо нараства абсолютният брой и намалява делът на продължително безработните 

лица с престой над 1 година спрямо 2019 г.; 

 Броят на регистрираните продължително безработни младежи до 29 години слабо 

намалява спрямо 2019 г.,  относителният им дял също намалява с 0.4 пункта; 

  Запазва се висок относителният дял на безработните лица без квалификация и 

образование през 2020 г.; 

 Значително нараства търсенето на работна сила с работническа профессия, а заявените 

места за специалистите и специалистите с висше образование, като брой намаляват с около 10.0 

на сто; 

 Намалява търсенето на нискоквалифицирана работна сила с около 30.0 на сто;  

 По-голям е броят на постъпилите на работа спрямо 2019 г.; 

 По-голям е броят на устроените на работа жени, а броят на започналите работа младежи 

до 29 години намалява. 
 

 
 

Въпреки от доказателствата за намаляване на усещането за дискриминация сред ромите, 

антиромските нагласи продължават създават бариери пред общността. 

По-голямата част от представителите на този етнос продължават да са с ниското ниво на 

образование, висока безработица, лоши  жилищни условия и здравеопазване и продължават да 
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живеят   в крайна бедност, което автоматично ги поставя в неравноправно положение. 

Антиромската нагласа се засилва от предразсъдъците, които са в следствие на това, че те 

живеят в социална изолация. Тези факти водят до това ромите да се сблъскват все още с 

негативни обществени нагласи и прояви, които са дълбоко вкоренени. 

Разширявайки фокуса на работата по приобщаването и участието им в нови области извън 

заетостта, образованието, здравеопазването и жилищните условия, поставените цели в 

приоритета ще засилят борбата срещу дискриминацията. 

Оперативната цел на приоритета е 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”. 

Мерките за постигане на целите са заложени в Плановете за действие за изпълнение на 

Общините в област Враца. 

Въпреки срещаните антиромски нагласи, на територията на област Враца не се наблюдава 

силно изразена дискриминация. Има общини, в които представителите на етноса са повече на 

брой в сравнение с други общини от областта, и също така са съсредоточени в определени район. 

Такава е например Бяла Слатина, където гарантирането на правата и свободите на гражданите е 

приоритетна задача, поставена от ръководството на ОД МВР – Враца, като се изпълняват 

стриктно законовите разпоредби, свързани със защита на обществения ред, недопускане и 

противодействие на проявите на нетолерантност и език на омразата. Към настоящия момент не 

са регистрирани сигнали, касаещи дискриминация, нетолерантност на етническа, верска или 

друга основа. 

Работата на полицейските служители в РУ – Бяла Слатина в мултиетническа среда, се 

ръководи от законовата уредба на Р България и други вътрешни нормативни актове, и такива, по 

които България е страна. Спазват се общите принципи за правата на човека, като за това се 

провеждат различни мероприятия по стратегиите „Полицията в близост до обществото“, „Работа 

на полицията в училищата“, „Детско полицейско управление“, „Безопасно лято“ и други 

областни, общински и национални инициативи. 

Едно от направлението на работа на служителите на МВР и в частност на РУ – Бяла 

Слатина е гарантиране равнопоставеността на гражданите с акцент на уязвимите групи. 

Провеждат се регулярни срещи със самотно живеещи на територията на община Бяла Слатина, 

като им се разясняват въпроси, касаещи престъпността в региона, с цел противодействие на 

кражби, измами и др. 

РУ – Бяла Слатина работи в посока разясняване правата на пострадалите по ЗЗДН и ЗЗД и 

взимане на своевременни мерки за защита при наличие на сигнал за домашно насилие или за 

попаднали в риск деца, като по тези направления има добра координация между органите на 

полиция, прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане“ и Община Бяла Слатина. 

 На територията на РУ – Бяла Слатина се извършват специализирани полицейски операции 

по различни направления, едно от които превенция на криминални прояви и актове на 

дискриминация, насилие на етнически признак и трафик на хора. Към настоящия момент не са 

регистрирани сигнали, касаещи актове на дискриминация и насилие спрямо дадена етническа 

група. 

Община Козлодуй - В община Козлодуй има утвърдени толерантни междуетнически 

отношения. Преодоляването на културните бариери в общуването и всякакви форми на 

дискриминационни нагласи се осъществява чрез различни форми. Ежегодно в общината се 

организират приемни на Комисията за защита от дискриминация и се провеждат разяснителни и 

информационни кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на 
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дискриминация. За реализирането на тези приемни се публикува информация на сайта и 

информационното табло на общината. 

 Ефективността на работата на полицейските служители в мултиетническа среда при 

спазване настандартите по правата на човека (напр. в доста населени места се реализират проекти 

«Полицията в близост до обществото» и Детска полицейска академия и др.); 

 Секретарят на МК БППМН взема участие в сигнали, свързани с Координационен 

механизъм за насилие върху деца, съвместно с Отдел „ЗД” и Инспектор „Детска педагогическа 

стая”, проверки с мобилни група на РУ във връзка с предотвратяване неглижирането на децата и 

използването им за просия. Провеждат се работни срещи с обществените възпитатели, с цел 

координиране на работата и обмяна на информация за деца в риск, както и разработване на идеи 

за превантивна работа. В училищата се  извършват посещения – беседи на обществените 

възпитатели в часовете на класа, на теми, свързани с насилието и разрешаване на конфликти. 

 Годишните отчети на МК БППМН сочат, че преобладаващо възпитателните дела се 

образуват за извършени кражби. Голям е броя на децата, които са отглеждани от един родител 

или живеят при роднини, поради трайно или периодично отсъствие на родители, работещи в 

чужбина. Рискова група са децата от многодетни семейства, създадени от много млади родители.  

 Равнопоставеност на уязвимите и пълноценното им включване в обществения живот; 

Въпросът за равнопоставеността и не дискриминацията намира правно основание в 

Конституцията и в законите на Република България, които изискват равно третиране на 

гражданите , без оглед на тяхната раса или етнос.   

С цел гарантиране правата на гражданите в община Козлодуй, с акцент върху жените и 

децата, е укрепена на междуинституционалната координация за ефективно прилагане на 

политиките за интеграция на ромите. Изграден е механизъм за сътрудничество между РУ, ДСП, 

и Община за защита на правата на децата, включително и на тези от уязвимите групи. Работи се 

с представители на общността за информиране начините за избягване на риска, свързани с 

насилие и трафик на жени и деца. 

На територията на община Козлодуй в образователните и социалните институции се 

прилагат различни подходи за обучение в дух на толерантност и не дискриминация.  

В подкрепа на гражданите от ромски произход при комуникацията с различните 

институции, в община Козлодуй работят 3 здравни медиатори от съответния етнос. Те 

подпомагат общуването между страните в образователния и здравния процес и се постига 

преодоляване на негативните нагласи спрямо етническите различия 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

(МК БППМН) работи в тясно взаимодействие с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на учениците, с ръководствата на училищата, педагогическите 

съветници, класните ръководители, с инспекторите на ДПС, дирекциите „Социално 

подпомагане”; издирват и установяват малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и 

вземат мерки за тяхната защита и развитие.  

Мерките, които следва да се предприемат:  

 Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални 

умения за избягване на рисковете и предотвратяване на престъпните действия;  

 Чрез дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни да се прилагат превантивни мерки  за ограничаване на 

правонарушенията сред деца, ученици и младежи; 

 Провеждане на разяснителни и информационни кампании  за повишаване на 

информираността за дискриминационните прояви; 
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 Повишаване на правната култура на ромите във връзка с придобиването, ползването и 

съхраняването на български лични документи; 

 Повишаване на информираността и гражданската култура на ромите във връзка с правата 

и задълженията по отношение на образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и 

заетостта. 

 В Община Мездра например се работи за осигуряване на добро функциониране и 

развитие на правната уредба, на институционалните структури и на инструментариума за защита 

от дискриминация, с което да се повишат гаранциите за ефективна защита правата на ромите, 

тяхната равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот. 

По данни от количественото изследване 87 души сред изследваните 515 са без лични карти. 

Като причини за това са посочени: липса на адресна регистрация - 48, липса на средства за 

разходите - 7 души и незнание на процедурата и други - 2 души. Останалите не са посочили 

причина. Работата в тази посока  предвижда: 

 Съдействие за установяване на адресна  регистрация; 

 Подпомагане на социално слаби роми с таксата за издаване на документи. оказване на 

съдействие за информиране за процедурите  набавяне и попълване на необходимите документи. 

Дейността на МКБППМН при Община Мизия е насочена към обхващане, проучване и 

превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на 

училищното ръководство и на учениците с особен акцент върху тези с ромски произход или други 

такива в социално уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. През периода от 

началото на 2020 г. до момента социално-превантивната дейност е водена в няколко основни 

направления: 

 Съвместно с училищните комисии- издирване и установяване на малолетни и 

непълнолетни с рисково поведение; 

 Съвместно с отдел „Закрила на детето" към Дирекция СП – издирване на нуждаещи се от 

помощ и социална закрила малолетни и непълнолетни; 

 Провеждане на информационно - разяснителна работа с ученици по проблеми на 

противообществените прояви и последиците от тях 

Превантивната дейност на Комисията основно се изразява в беседи на тематика, 

съобразена с интересите и предложенията на ученици и учители, както и индивидуално – 

превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, извършвали нарушения на правилника за 

вътрешен ред или такива от проблемни семейства. Особено внимание се обръща на деца, чиито 

родители са извън страната и на практика липсва родителски контрол. С оглед разразилата се 

епидемична обстановка, бяха стопирани редица обучителни програми. Заедно с председателите 

на училищните комисии се обсъждат и планират методите за въздействие и подкрепа с цел 

утвърждаване на положително отношение към обществените норми и правила и предотвратяване 

оставането на маловръстните в извънучилищната среда. Съществен принос в това отношение 

имат обществените възпитатели и председателите на училищни комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

В учебните заведения се осъществява превантивната дейност по отношение на 

проблемите, свързани с агресивното поведение на подрастващите, употребата на алкохол, 

тютюнопушене, наркомании, трафик на деца, като съществен елемент от работата на местната 

комисия на територията на Община Мизия. Провеждат се  беседи по горепосочените теми, както 

от обществените възпитатели, така и от служители от общинска администрация и по – конкретно 

от отдел „Образование”. Местната комисия за БППМН, стремейки се напълно да отговаря на една 

широка обществена потребност, организира превантивна дейност в посока намаляването на 
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противообществените прояви от малолетните и непълнолетните и предотвратяване 

злоупотребата с наркотични вещества,  

Провеждат се  срещи за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, 

които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Обществените възпитатели оказват помощ на родителите или на лицата, които ги 

заместват, в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните, при спазване 

разпоредбите на чл.41 и чл.43 от Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни (З БППМН). Те са и консултанти към консултативния кабинет. Важен момент в 

работата на обществените възпитатели е и работата със семейството и приятелския кръг на 

детето, включването му в алтернативни форми на асоциално поведение, успешното му 

интегриране в нова социална среда, ако това е необходимо. Обществените възпитатели 

поддържат редовна връзка с родителите на децата, с преподавателите в училище и социалните 

заведения.  

 Община Оряхово - Служителите от РУП гр. Оряхово системно и целенасочено работят по 

посока превенция и корекция на поведението  предимно  с  лица  проявяващи  агресия  и  насилие.  

Осъществяват  дейности  по   програма 

,,Работа на полицията в училищата", като запознават учениците със законите, дейността 

на полицията, предотвратяване на употребата  на алкохол и наркотици и др. 

Към Общината работи и МКБППМН се включи в националната съвместна инициатива на 

училищата и МВР - Детско полицейско  управление.  ДПУ:  "За да има радост  в детските сърца, 

за да е спокойна мама у дома, трябва всички да спазваме трите златни правила!" Стартирахме две 

годишен проект съвместно с РУ на МВР гр. Оряхово. Децата ще се обучават от двата екипа в 

дейности и умения,  които  ще ги направят добри помощници на Полицията. Ще се научат как да 

предпазват себе си и приятелите си в проблемни ситуации, да подават ръка за помощ на всеки 

нуждаещ се! Изключително интересна и полезна инициатива с цел превенция представлява т.н. 

Детско  полицейско  управление.  МК  БППМН към Община Оряхово се включи, помагайки и 

осигурявайки  всичко, необходимо  за провеждането и. 

Съвместно с училищните специалисти  и  обществените  възпитатели, членовете на 

МКБППМН  провеждат индивидуално - превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане от 

училище, извършили нарушения на правилника за вътрешния ред или деца от проблемни 

семейства, които имат отрицателни прояви в училище. Заедно с класните ръководители се 

обсъждат и планират начини за въздействие и подкрепа с утвърждаване на социално приемливо  

поведение  в учениците,  изграждането  на отношение на приемане и спазване на обществените 

норми и правила, и предотвратяването на оставането на деца в извънучилищна среда. 

Както всяка годин, по традиция училищата в Община Оряхово, съвместно с МК БППМН 

към Община Оряхово и Комисия за детето към Община  Оряхово  се включиха  в отбелязването  

на Международния ден, посветен на борбата с тормоза в училище известен като „Ден на розовата 

фланелка", осигурявайки тематични стикери и тениски с послание: НЕ НА ТОРМОЗА В 

УЧИЛИЩЕ! Какво е тормоз и как да се справим с него?! 

Община Роман - Дискриминацията е един от факторите, които възпрепятстват процеса на 

интеграция, а ромите нерядко ( по обективни, но и субективни причини) са обект на различни 

прояви на дискриминативно отношение. 

 Законодателството в България гарантира равните възможности и защита от 

дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, 

здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци (Конституцията на 

Република България, Закона за защита от дискриминация 2004 г.) и редица други закони и 
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подзаконови нормативни актове. 

Не е тайна, че все още съществуват негативни нагласи и предразсъдъци на етническа 

основа, които ограничават представителите на общността за пълноценно участие в обществения 

живот, независимо от лични постижения или по-висок социален статус на единици от тях. Не 

малка част от доказали себе си роми, за да избегнат отношението на негативизъм, не се 

идентифицират с общността, и по • този начин ограничават възможностите за изграждане на 

позитивни модели, за авторитетно представителство в обществото. 

  Трябва да продължи усъвършенстването на консултативния процес на администрацията 

с ромската общност и с нейни изявени представители при изготвянето, изпълнението и оценката 

на предприеманите мерки и действия. Необходимо е да продължат и усилията за подобряване на 

уменията на служителите за работа в мултикултурна среда,за насърчаване на културен 

плурализъм, за етично отразяване на въпросите, свързани с интеграцията на ромите и 

междуетническите отношения. 

В Община Хайредин се работи в посока ефективността на работата на полицейските 

служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека (напр. в 

доста населени места се реализират проекти «Полицията в близост до обществото» и Детска 

полицейска академия и др.); 

 Повишаване на ефективността на работата на полицейските служители. Повишаване на 

квалификацията за ефективна дейност на полицейските служители.  

 Равнопоставеност на уязвимите и пълноценното им включване в обществения живот; - 

ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, 

достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.  

 Културни бариери и дискриминационни нагласи; - преодоляване на културните бариери в 

общуването и дискриминационни нагласи. 

 Междуетнически толеранс; - утвърждаване на толерантни междуетнически отношения. 

 Рвнопоставеност и овластяване на ромската жена; - насърчаване на пълноценното 

индивидуално, социално и икономическо участие на ромските жени в обществения живот. 

 Подпомагане на уязвими семейства и закрила на правата на децата; - предприемане на 

целенасочени мерки за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите 

семейства, с оглед подобряване на родителската грижа и защита правата на децата и младежите. 

 Дейности, свързани с превенця на: криминални прояви и актове на дискриминация; 

насилие, осъществено на базата на етнически признак; трафик на жени и бебета - повишаване 

на институционалната и на обществената чувствителност и нетърпимост към прояви на 

дискриминация и „език на омразата”. Обучение по права на човека и права на детето в училище. 

Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни деца. 

 Данни за наличие на лични документи - доста голяма част от ромското население има 

лични документи.  

 Равнопоставеност на половете. – съществува равнопоставеност на половете.  

Въз основа на анализа на ситуацията по дадения приоритет да се изведат проблемите и се 

набележат мерки за решаването им. 

Проблем: 

 Бариерите в общуването; 

Решение: 

 Повишаване на участието на ромите в обществения живот и ангажирането им с 

проблемите на конкретните населени места; 
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Проблем: 

 Индивидуално, социално и икономическо участие на ромите в обществения живот; 

Решение: 

 Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между публичния 

сектор, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на ромите; 

Проблем: 

 Квалификацията на полицейските служители; 

Решение: 

 Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в 

мултиетническа среда; 

В СУ „Васил Воденичарски”,  с. Хайредин и ОУ „Горан Червеняшки”, с. Михайлово в час 

на класния ръководител се провеждат  беседи  на тема: „Права на човека“ и „Права на детето“; 

насърчава се и се подпомага опознаването на отделните етнически общности и техните култури 

за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите. 

Дейности: 

 Запознаване и разясняване с Наредба на Общински съвет за ред и сигурност сред ромското 

население; 

 Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи 

срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население; 

 Обучение по права на човека и права на детето в училище; 

 Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни деца  чрез включване на представители и от общността или НПО в 

комисията; 

 

 

Ромската култура в област Враца е част от културното многообразие в областта. Тя 

оказва решаваща роля за социалното сближаване. Във всички общини на областта, в повечето 

читалища са включени представители на ромската общност в различни групи, състави и хорове. 

В плановете за действие на общините са набелязани мерки за опазване и популяризиране 

на традиционната култура на ромската общност и за подобряване на условията за творческо 

развитие и участие в културния живот. 

На териториятя на област Враца няма наличие на ромски медии и интернет платформи. 

  Специално внимание е отделено на решаващата роля на медиите за намаляване на 

антиромските нагласи посредством недискриминационно отразяване на представителите на 

ромската общност; разпространяване на положителни образи за ромите и ползите от 

интеркултурализма и приобщаването в медиите. 

       На територията на община Борован функционират четири читалища, които развиват 

богата културна дейност и съхраняват българското и местно културно-историческо наследство. 

Основните дейности на читалищата са насочени към запазване и насърчаване на ромската 

културна идентичност, насърачване на междукултурното общуване, насърчаване на участието в 

спортни дейности. Конкретните дейности са: 

 Организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, 

граждански инициативи, спортни занимания и работа с етнически малцинства от различни 

възрастови групи; 

 Библиотечна, художествена самодейност, радиопредавания, кинопрожекции, изложбена 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
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дейност, чествания и концерти. Различни са и съставите: битов хор, вокална група, театрален 

състав, естрадно-сатиричен състав, детска певческа група, танцов състав. Към читалището 

функционира библиотека „Христо Ботев“ с 14 489 бр. библиотечни единици; 

 Културно-масовата дейност на читалището от 1999 г. и до днес се поддържа основно от 

пенсионерски клуб „ Млади сърца“. Жените от клуба с желание се включват във всички 

възможни културни мероприятия в селото. Певческата група участва във всички прегледи на 

художествената самодейност, където е канена. Групата е получила множество грамоти за добро 

и отлично представяне . 

 От няколко години клубът работи съвместно със самодейна младежка група за народни 

песни и танци, която, заради своята любов към танца и българските културни традиции 

В община  Бяла Слатина са регистрирани общо 14 читалища. Едно от тях е в  община Бяла 

Слатина, другите 13 са в селата.  Чрез тях се развива  културно-просветна  дейност,  насочена  и  

към  представителите  на ромска  общност. В  тях  работят  най-разнообразни  по  жанр  

любителски състави  –  музикални,  хорови,  фолклорни,  танцови  и  др.,  които  имат 

многобройни участия. В дейността  на  различните  читалища  и  в  техните  изяви вземат  участие  

и представители на ромския етнос. Театрална дейност извършват две от читалищата - НЧ 

Напредък 1898 село Търнава и НЧ ,,Развитие – 1892“ гр. Бяла Слатина. Има 2 музея в Музей 

"Къща на банатския бит" в Бърдарски Геран и Читалището в село Търнава, където има 

етнографски музей.  В  сградата на НЧ „Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина редовно се подготвят   

и представят тематични експозиции, съобразени с предстоящите празници, а обикновено за 

гостите и жителите на града има подреден етнографски кът, който да ги пренесе  във времето на  

предците ни. Единствената художествената галерия  на територията на общината е в НЧ 

„Развитие-1892“, гр. Бяла Слатина. В народните читалища функционират библиотеки, но  в някои 

от тях библиотечният фонд е значително по-малък.  

На територията на община Бяла Слатина в обществена полза работят 7 неправителствени 

организации: Сдружение „Първи юни“, Сдружение „Етника“, Младежки общински парламент, 

Сдружение „Майчин център Алтернатива“ и Сдружение „Роден двор“, Сдружение „У.Т.Р.Е. – 

уважение, толерантност, разбирателство, единство“ наричано по-долу ( Сдружение У.Т.Р.Е.). От 

тях  работещи  в  посока  интеграцията  на  ромската  общност,  реализиращи проекти и 

осъществяващи дейности в сферата на културата са две. Мисията на Сдружение „У.Т.Р.Е. – 

уважение, толерантност, разбирателство, единство“ наричано по-долу ( Сдружение У.Т.Р.Е.) е да 

създава и развива подходяща културна и социална среда за пълноценен живот в България. 

Сдружение У.Т.Р.Е., с. Търнак е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност 

в обществена полза, което работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено 

по-високо ниво на теорията и практиката в областта на социалните дейности, заетостта, 

образованието, здравеопазването , културата и ромското включване. Сдружение Майчин център 

“Алтернатива“, гр. Бяла Слатина работи в сферата на социални, интеграционни, образователни, 

културни и други дейности, насочени към лица, представляващи малцинствата в Република 

България и  се стреми към развитие на публичните политики за тях, които успешно си 

сътрудничат с всички институции. Управителният съвет и членовете са от ромски произход. МЦ 

„Алтернатива“ е пример за целеустременост и постигане на успехи с осъществените си 

инициативи сред ромската общност. През 2020 г. Майчин Център „ Алтернатива“, гр. Бяла 

Слатина  подпомогна 43 семейства с деца от 0-3 годишна възраст с хранителни продукти- каши, 

пюрета, сокове, бисквити и други детски храни. Хранителните пакети на децата бяха закупени 

по проект към Съвета  на  Европа и Европейската комисия. Проекта беше  насочен в  помощ от 

Ковид -19 ситуацията  на лица с уязвими групи. През 2020 г. сдружението работи неуморно с 
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младежите, с цел мотивиране, предпазване, подпомагане  на учениците завършващи 12 клас да 

продължат своето образование. През изминалата 2020г. сдружението съдейства при попълването 

на  25 онлайн -кандидатури за стипендии на младежи, записали се във висши учебни заведения. 

Всички те получиха стипендии, които са отпуснати  от  Ромския образователен фонд и от  

Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Към  тях спадат и четири мотивирани семейни жени 

от ромския квартал на Бяла Слатина, който преминаха подготвителен онлайн- курс, провеждан 

от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в направленията- „Биология“  и „Етика и право“, 

като  успешно се превърнаха в студенти и стипендианти  в специалностите „Медицинска сестра“ 

и „Акушерка“. Въпреки противоепидемични мерки, членовете и доброволците в МЦ отбелязват 

както традиционните ромски, така и български празници, в които дейности  активно се включват 

младежи, деца  и учители от началното училище в ромския квартал. Една от  доброволните 

дейности на центъра е „Аниматорски клуб“, в който участват 15   деца и младежи-доброволци. 

Сдружение ,,Роден двор“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено на 21.03.2019 г. в с. 

Галиче. Негов председател е Захарий Стоянов. 

Сдружението е реализирало редица инициативи, част от които са отбелязване на празници, акции 

за почистване, организиране на открит урок по родолюбие с представители на сдружение 

,,Българска история“ и др. и във всички тях представители на ромския етнос активно участват. 

„Младежки общински парламент“, град Бяла Слатина е неполитическа, неформална организация, 

представляваща интересите на младите хора в община Бяла Слатина, посредник на тяхната обща 

воля пред органите на местната власт. Това е една структура на младежкото самоуправление, 

която се явява изразител на потребностите, проблематиката и посоките за развитие на младата 

генерация, стимулираща  младежкото участие в местното самоуправление. Постепенно 

Младежкият общински парламент гр. Бяла Слатина налага своето присъствие в обществения 

живот. Организацията е отворена към всички, желаещи да се включат или да споделят идеи, а 

членовете имат твърдото намерение да направят града и общината едно по-добро място за живот. 

Сдружение „Етника” е неправителствена организация с идеална цел за подпомагане на хора в 

неравностойно положение, независимо от етническата им принадлежност. Към НПО е обособен 

Център за професионално обучение.  

В  културния  календар  на  общината  са  включени  събития  и  дейности,  свързани  със  

съхранението,  обновяването  и популяризирането  на  ромската  култура. Традиционно се 

отбелязва ромският празник „Василица“ като ромски деца сурвакат и благославят за здраве по-

възрастните и целуват ръка за прошка. Ежегодно ученици от ромски произход посещават 

общинска администрация и други институции, осъществявайки ритуала. Реализират се  

мероприятия  за  честване  на  Международния  ден  на  ромите  8-ми  април. Образователни и 

културни  институции в общината отбелязват този ден като организират и провеждат дейности 

и/или мероприятия. 

На територията на община Козлодуй са регистрирани и развиват дейност пет читалища – 

по едно във всяко населено място. На територията на общината няма регистрирано НПО, 

работещо в сферата на интегриране на ромската общност. Община Козлодуй работи с НПО извън 

нейната територия като партньори по реализирането на отделни програми и проекти - Сдружение 

„Нов път“, с. Хайредин и Сдружение „Социален диалог“, гр. Габрово. 

 Община Козлодуй работи по Програма “Глобални библиотеки – България” която цели да 

улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет за гражданите, в това число и от ромски 

произход. Програмата включва безплатно ползване на информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) и оборудване и Интернет от посетителите на територията на общината. 

 Ежегодно с решения на ОбС, Козлодуй се приемат Общински културен календар, 
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Програма „Ботеви дни” и Общински календар „Младежки дейности” за 2021 г. В изпълнението 

на дейностите по общинските календари участват ученици и граждани, включително и от ромски 

произход.  

Традиционно с цел съхранение и популяризиране на ромската култура се реализират 

мероприятия за честване на Международния ден на ромите 8-ми април, Тодоров ден, Василов 

ден и др.  Дейностите по програмата се реализират от НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй; 

НЧ „Н. Й. Вапцаров”, с. Хърлец и НЧ „Заря-1911”, с. Бутан. Във всички читалища има развити 

самодейни танцови, вокални и театрални групи, които работят в подкрепа на изкуството, вкл. и 

на аматьорското изкуство. Самодейците, включени в дейностите на читалищата са от различни 

етноси. В Център за обществена подкрепа (ЦОП) и ЦСРИ провеждат различни инициативи – 

образователни концерти, беседи, открити занятия по различни теми др.,  с цел включване на 

етноса в културния живот на общината. 

Мерките, които следва да се предприемат са свързани с: 

  Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромските общности; 

  Развитие на любителското изкуство сред ромите, като предпоставка за професионално 

развитие и житейска реализация; 

 Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот; 

 Популяризиране и подкрепа на традиционната култура на етническите общности в 

община Козлодуй. 

 За постигане на успешното приобщаване и участие на ромите в обществения живот е 

необходимо да се продължат и надграждат мерките и действията на общината по всяко едно от 

приоритетните направления. 

В община Криводол са регистрирани единадесет Народни читалища, като в тях се 

предоставя достъп на младите хора до интернет в читалищната библиотека, обучение в начална 

компютърна грамотност, безплатен достъп и оказване на помощ при използване на ИКТ за 

търсене на работа чрез Интернет. Стимулират се младежката креативност и творчески потенциал, 

чрез осигуряване на условия за реализация на младежки инициативи в областта на културата и 

изкуствата. Създават се възможности за активно участие на младите хора в програми и проекти, 

свързани със социалното и културно развитие на общината. Организира се и провеждането на 

кампании и инициативи по актуални теми, даващи възможност за участие на голям брой млади 

хора за лична изява и реализация.  

Община Мездра е единствената община отбелязала в своя анализ, че за да се осъществяват 

по-лесно процесите, е необходимо местните власти да подпомогнат създаването на структури на 

местно ниво, които могат да участват в такива процеси. Такива могат да бъдат НПО, които да 

участва в консултации по разработване на местни политики, но и да бъдат партньори в 

изпълнението им. Допълнителни мерки в подкрепа на тези усилия може да бъде и назначаването 

на повече роми в местните институции, които да познават добре и контекста на местната ромска 

общност и културата и административните процедури на институциите и подпомагане 

въвеждането на общностна/социална работа, която да допринася не само за улесняване на 

участието, но  и генерално за приобщаването  на  общноспа. Количествените данни от 

проучването показват необходимост от планиране и реализиране и на културни дейности, 

включване и отбелязване на дейности свързани с ромската общност в културния календар на 

общината и дейности за насърчаване на живота на общността. Необходимостта от подобряване 

на участието на ромската общност в обществени съвети и други структури  за консултация е 

друга нужда, която се налага от количественото  изследване. Би следвало да се заложат мерки за 

включване на дейности в културния календар на общината.  
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Културните институции на територията на  община Мизия са няколко на брой. Най-популярни 

са народните читалища, които са 4 на брой. В голяма част от тях работят целогодишно 

разнообразни клубни и кръжочни форми, любителски колективи, библиотеки и информационни 

центрове. Основни потребители на тези културни продукти в малките населени места са децата, 

младежите и възрастните хора от ромския етнос.  

Разнообразна културна дейност в община Мизия развиват и други институции: училища 

и ЦПЛР-гр. Мизия, където се помещават и туристическия, информационен и експозиционен 

център на община Мизия. 

Основен извод, който може да се направи от посочените статистически данни е, че в 

община Мизия има достатъчно на брой и разнообразни по дейност културни институции, които 

разполагат с нужния потенциал и капацитет, за да спомогнат за привличането на ромския етнос 

и за неговото активно участие в културния живот в общината.  

Впечатление прави, че междукултурния диалог е по-силен в ученическа възраст. Като 

една от причините за това може да се посочи, че някои училища в населените места с компактно 

ромско население работят активно по дейности, които са насочени към децата от ромския етнос 

и тяхното задържане в училище именно чрез дейности от културен характер – кръжоци по пеене, 

танци, обичаи и др. 

Активността на медиите по отразяването на различни сфери от живота на ромите е 

налична и достига до широката общественост. 

 В община Мизия се наблюдава предимно етнически мир, но въпреки това се срещат 

редица проблеми, които не са маловажни. Макар, че има предоставени равни възможности, 

ниската степен на ограмотяване е един от тях. В град Мизия в Център за подкрепа и личностно 

развитие са назначени специалисти, които предлагат психологична, логопедична и ресурсна 

помощ и подкрепа. Работи се активно с деца и ученици от ромски произход. 

Междуинституциалната екипна дейност за обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система обхваща деца и ученици, голям процент, от които са от 

ромски произход. Има видими резултати и работата с тях продължава. 

 Дейностите в областта на културата и спорта в община Оряхово се осъществяват от 

Дирекция "Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм" към Община 

Оряхово и със съдействието на читалищата в населените места, ЦПЛР-ОДК „Людмила Живкова", 

СТС „Жива вода", Исторически музей, Детски градини, Училища, Спортини клубове и  гр. 

Самодейните състави към читалищата са певчески групи, танцови, мажоретни и 

театрални, духов оркестър. В повечето от тях има възрастни и деца от ромски произход. Към 

ЦПЛР - ОДК „Людмила Живкова" през 2019 година, също продължи дейността на Младежки 

духов оркестър с преобладаващо ромско участие на децата. Във всяка детска градина и училище 

се провежда образователна политика за интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства, но неформалния характер на междуличностното и междуетническо общуване, чрез 

извънучилищните форми в ЦПЛР - ОДК ги мотивират и са база за създаването на 

междуетнически диалог между деца, ученици, родители и учители. 

Участия на учениците от центъра в мероприятия /състезания и дейности, организирани от 

комплекса, както и в областни, регионални , национални и международни изяви. 

За всяка инициатива и дейност е осъществявано медийно отразяване и рекламна кампания, 

отразявани от местните и областни медии/печатни издания и онлайн медии/. Отчетените 

дейности в Годишната програма са в изпълнение на предварително заложените основни цели за 

практическата реализация на детския потенциал и стимулиране на личностното развитие у 

подрастващите, осъществяващо се основно, чрез творческите изяви на центъра, формирането на 
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европейски ценности и нагласи; интеграция на децата, намаляване агресията сред децата и 

учениците. Тези дейности се реализират, както чрез специфична насоченост на работата с 

подрастващите, така и чрез разговори и срещи. В тази връзка, цялостната дейност на центъра 

отчита множество художествени изяви под формата на изложби и пленери; сценични участия, 

концерти и арт - постановки; тематични семинарни форми на обучение и срещи с родителите, 

както и редица спортни дейности. 

      Целите на община Роман за приоритета са насочени към популяризиране и развитие на 

ромския език, култура и история и други форми на културно и историческо изразяване.  

В община Роман функционират 11 читалища, които допринасят за приобщаване на младите хора 

от ромската етническа общност. Това от своя страна допринася за насърчаването на културното 

многообразие и съхраняването на единството от национални традиции и обичаи.  

      Въпреки положените усилия не е достатъчна работата, най-вече от страна на училищата и 

читалищата, от провеждането на системна и последователна политика по отношение на ромската 

култура, на популяризирането и запазването на традициите, обичаите и фолклора на ромите, като 

част от общонационалната култура. 

Целта на общината е създаване на условия за равнопоставен достъп на ромската общност 

до обществения културен живот, съхранение и развитие на ромската традиционна култура и 

творчество и оползотворяване на потенциала им като инструмент за социално сближаване. 

Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането на предразсъдъци към ромите в медиите  

Като под цели можем да посочим: 

 Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромските общности; 

 Развитие на любителското изкуство сред ромите, като предпоставка за професионално 

развитие и житейска реализация; 

 Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот; 

 Популяризиране и подкрепа на традиционната култура на етническите общности в 

България и деетнизиране на феномените на бедност в българските обществени медии; 

 Борба с ксенофобията, расизма и езика на омразата в медийното пространство. 

В община Хайредин работят 4 броя читалища и 1 НПО „Нов път“ с.Хайредин. Провеждат 

се дейности на общинско ниво, свързани с културното многообразие насочени към съхраняване, 

развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от националната 

култура. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция. Подобряване на 

публичния образ на ромите в общественото пространство и особено в медийното. Постигане на 

устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите.   

Във всички мероприятия, организирани от общината се включват деца, ученици и 

граждани от ромски произход. Традиционно с цел съхранение и популяризиране на ромската 

култура всяка година се реализират мероприятия за честване на Васильовден или Банго Васил на 

14-ти Януари и Международния ден на ромите на 8-ми април. 

Реализирани дейности: 

 Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като 

равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти; 

 Създаване на групи по интереси в читалището; 

 Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци 

от етносите; 

 Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо 

население; 

 Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища 
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по изкуствата. 

 

В стратегия на област Враца за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) 

са заложени целеви резултати за наблюдение на постигането на минимален напредък на целите 

в нея до 2030 г. в изпълнение на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и 

намаляване на различията между ромите и общото население. 

Оценката на изпълнението на Стратегията се осъществява чрез Система за мониторинг, 

оценка и контрол за изпълнение на Стратегията. Системата отчита изпълнението на политиките 

за приобщаване и участие на ромите на областно ниво, което включва и сътрудничеството с 

ромското гражданско общество и други заинтересовани страни.  

Чрез Системата се осигурява регулярна, систематична проверка, контрол и проследяване 

на напредъка и качеството на изпълнението на Стратегията и Плана за действие по нея, както и 

на всички други интервенции (дейности, проекти, изследвания, проучвания и др.) за 

приобщаване и участие на уязвими етнически малцинства с фокус ромите, в това число и такива, 

изпълнявани на местно ниво от общини, НПО, изследователски и аналитични институции, 

центрове и др. Осигурява се оценка на въздействието в резултат на прилаганите интервенции, 

като се идентифицират проблемите при прилагането на мерките, с цел подобряване тяхната 

ефективност и ефикасност. 

Чрез Системата се реализира: 

 Събиране на данни, чрез формални и неформални методи на областно ниво в 

различни области (сектори) по определена методика; 

 Позволява анализиране на събраната информация, вкл. по различни 

разрези/сегменти, както и да засича информацията в тях; да прави оценка на въздействието; 

 Позволява извеждане на научени уроци и формулиране на препоръки и указания 

за подобряване на изпълнението на Стратегия на област Враца за равенство, приобщаване и 

участие на ромите (2021- 2030) и интеграционните политики. 

Мониторингът се измерва посредством модел, който включва списък с индикатори, 

дефиниция и методика (алгоритъм) на формиране, събиране, обработка и анализ на първичните 

данни за формиране на индикаторите. В Стратегията са включени базова линия и измерими 

цели.  

Наред с общите статистически подходи данни за изпълнението на Стратегията се събират 

и по териториален признак за населени места и части от населени места с концентрация на 

бедност, незаконно строителство и други характерни за тази Стратегия индикатори 

Наблюдение на изпълнението на Стратегията: 

 Наблюдението на изпълнението на Стратегията се осъществява, чрез годишното отчитане 

на напредъка. Това се извършва, чрез изготвяне на ежегоден Административен мониторингов 

доклад на база на информацията от Системата.   

 Обласният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - 

Враца извършва подготовката на доклада, обобщава информацията и подготвя проект на 

доклада; 

 Докладът се представя на Министерския съвет; 

 Приетият от Министерския съвет доклад се изпраща за сведение в Народното 

събрание. 

 Привличане на младежи и ромски жени под формата на консултативни съвети и форми на 

VII. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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граждански мониторинг; 

 Създаване  на  Съвет  за  мониторинг  на  изпълнението  на  Стратегията; 

 Набиране, систематизиране и анализ на информация за добри практики за мониторинг на 

секторни политики. 

Оценка за изпълнението на Стратегията има за цел да осигури информация за постигане на 

целите и ефективността на предприетите мерки. Тя се осъществява в края на периода на действие 

на Стратегията.  

Принципи на мониторинг. 

Прозрачност - да осигурява достатъчно достоверна информация, която при осигурен 

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.  

Отчетност - да носи 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.  

Отговорност на управлението - необходимо е институциите постоянно да се опитват  да  

отчитат 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  участието – мониторингът създава  механизъм  за  гражданско  участие  в  

процеса  на  формулиране  и изпълнение на местна политика. Добре развитото гражданско 

общество, което е заинтересовано от реализираната политика, следи достигането на целите и 

изпълнява контролна функция. 

 

 

Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква сътрудничеството 

на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво в 

партньорство с гражданското общество и  пълноценно участие на ромите в този процес. 

За да се реализира реален напредък до 2030 г., в който ромските общности в цялото си 

многообразие имат равни възможности и равно участие във всички сфери на живота, се изискват 

съвместни действия от всички участници в процеса. 

Стратегията има рамков характер. Задава насоки на действия в приоритетните области 

за периода 2021-2030 г. Те могат да бъдат допълвани и актуализирани, съобразно динамиката 

на потребностите за развитие и предизвикателствата на социалноикономическата ситуация.  

Проектът на настоящата Стратегията се утвърждава от Областен управител на област 

Враца, също така е съгласувана от Областен съвет за  сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси  - Враца /ОССЕИВ/. 

 

 VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


