
 

 
 

Общинските политики за обхват  
на децата в задължителна 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 Национална стратегия на Република България за интегриране на 
ромите (2012 - 2020) 
 

 Закон за предучилищното и училищно образование  
 

 Механизъм за съвместна работа по обхващане и задържане на 
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст, приет  с Решение №373 /05.07.2017 г. 
 

 Стратегия на област Габрово за интеграция на ромите (2014-2020) 
 

 Общинска програма за закрила на детето в Община Габрово 
 

 Общински план за развитие 2014-2020 година 
 

 Програма за управление на община Габрово мандат 2015-2019 
 

 Общински план за интегриране на българските граждани от 
ромски произход и други български граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в 
община Габрово (2019 - 2020)  

 



 

 

• Рамков документ, задаващ насоките за 
изпълнение на политиката за социална 
интеграция на ромите 

 

• Следва рамката на Европейския съюз (ЕС) 
за национални ромски стратегии 

 

• Прилага целенасочен интегриран подход 
към гражданите в уязвимо положение от 
ромски произход, в рамките на по-
общата стратегия за борба с бедността и 
изключването, като не изключва 
предоставянето на подкрепа и за лица в 
неравностойно положение от други 
етнически групи 

 

Национална 
стратегия на 
Република 

България за 
интеграция на 

ромите  

(2012 - 2020) 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 



 

 

 

• Урежда обществените отношения, свързани 
с осигуряване на правото на предучилищно 
и училищно образование, както и с 
устройството, функциите, организацията, 
управлението и финансирането на 
системата на предучилищното и 
училищното образование 

 

• Предучилищното образование е 
задължително от учебната година, която е с 
начало в годината на навършване на 5-
годишна възраст на детето, като родителите 
избират една от формите по чл. 67, а 
държавата и общините се задължават да 
осигурят условия за обхват на децата в 
детските градини и групите за 
предучилищно образование.  

 
 

Закон за 
предучилищното 

и училищно 
образование  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 



 

• Включва дейности за създаване и 
функциониране на екипи за съвместна 
работа на институциите за обхващане и 
задържане в образователната система на 
деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст 

 

• Създаване на правила за обмен на 
информация между институциите за децата 
и учениците, които не са обхванати в 
образователната система, са в риск от 
отпадане от училище, са преждевременно 
напуснали училище или не могат да бъдат 
открити на постоянния им или на 
настоящия им адрес 

 

• Определя задълженията на всяка една от 
включените институции 

Механизъм за 
съвместна работа 
по обхващане и 
задържане на 

деца и ученици в 
задължителна 

предучилищна и 
училищна 

възраст 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 



 

• Прави анализ на ситуацията в началото на 
периода и начертава визията за 2020 г. като 
описва цели и конкретни действия в 
приоритетните области образование, 
здравеопазване, жилищни условия, заетост, 
върховенство на закона и 
недискриминация, култура и медии. 

 

• Визия: Към 2020 г. ромите и българските 
граждани в уязвимо положение от други 
етноси в Област Габрово са интегрирани и 
активно включени в обществения живот, 
като са намалени съществуващите 
икономически различия и е постигнато 
социално сближаване. 

Стратегия на 
област Габрово за 

интеграция на 
ромите  

(2014-2020) 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 



 

• Приоритетна ос III: Равен достъп до 
качествена предучилищна подготовка и 
училищно образование 

 

• Цел 1: Развиване на различни форми и 
видове услуги, насочени към по-пълното 
обхващане на децата в образователната 
система. 

 

• Цел 2: Подобряване на политиките и 
подходите за включване на децата с 
емоционални и поведенчески затруднения 
в училищата и детските градини 

 

• Цел 3: Интеграция на деца и ученици от 
етнически малцинства в образователната 
система. 

Общинска 
програма за 
закрила на 

детето в Община 
Габрово 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 



 

• Стратегическа цел 2: Постигане на 
социално развитие, сближаване и 
създаване на възможности за пълноценен 
и достоен живот. 

 

• Специфична цел 5.1. Прилагане на 
комплексни мерки за интеграция на 
уязвимите групи чрез насърчаване 
приобщаването, подкрепа на социалното 
включване и намаляване на бедността в 
община Габрово. 

 

• Специфична цел 5.2. Подобряване 
качеството на социалните услуги и 
услугите в здравеопазването и 
образованието /здравна профилактика, 
ефективна жилищна политика и 
образователна медиация/.  

Общински план 
за развитие  

2014-2020 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 



 
 

 

• осигуряване на качествено образование на ромските деца, 
съизмеримо с образованието на децата от мнозинството 

• обхващане на всички ромски деца в задължителна училищна 
възраст в образователната система 

• увеличаване на процента ромски деца, привлечени във 
формите на предучилищно възпитание и подготовка 

• развитие на извънкласни и извънучилищни дейности, 
свързани с интеркултурното образование 

• разработване и прилагане на учебни програми, свързани с 
образованието в мултикултурна среда и интеркултурния 
диалог  

• насърчаване на родителите от ромски произход да изпращат 
децата си на училище 

• повишаване на информираността на родителите роми относно 
ролята на образованието като средство за осигуряване на 
перспективи за развитие и социално-икономическа интеграция 
на децата 

• въвличане на родителите роми в образователния процес и 
засилване на участието им в училищния живот  

 

ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 



 
 

 

• работа с родители от неромската общност за възпитаване на 
толерантност у децата  

• провеждане на кампании в ромските квартали от образователни 
медиатори, които да разясняват значението на образованието за 
бъдещата реализация на ромите 

• повишаване осведомеността на родителите от ромски произход 
относно ползите от предучилищното и училищно образование и 
възприемане на образованието като семейна ценност  

• насърчаване на дейности за толерантност, интеркултурно 
образование и диалог чрез конкурси и програми, финансирани 
от общините 

• мотивиране на училищата и детските градини да търсят 
възможности за финансиране на дейности, в които целева група 
са ромските деца и ученици 

• подпомагане процеса на възпитание на ромските деца чрез 
усвояване на механизми за успешна социализация в 
мултикултурна училищна среда  

• включване на занимания по интереси, допринасящи за 
запазване и развиване на етнокултурната идентичност на 
ромските деца, както и на останалите етнически общности.   

 

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 



 
 

 

• създаване на клубове по интереси, групи по свободно избираема 
подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите 
на различните етноси, танцови формации, традиционни занаяти 

• привличане на родителите от ромски произход в училищния 
живот, в т.ч. и чрез включване в обществени съвети, училищни 
настоятелства и съвместни мероприятия – екскурзии, концерти, 
спортни срещи  

• квалификация на учители, директори и други педагогически 
специалисти за работа в мултикултурна среда 

• застъпване на разнообразни форми и програми за работа с деца 
с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и 
отпаднали за връщане в училище, за задържане на децата в 
училище, за подпомагане на децата да продължат образованието 
си в по-горен клас и образователна степен.  

• осигуряване на институционална подкрепа за интеркултурното 
образование и възпитание за формиране на толерантност и 
запазване на културната идентичност на децата от различните 
етноси във всички сфери на учебно-възпитателната работа  

 

ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 



 
 

ЗАЕТОСТ 

• мотивация за активно търсене на работа  

• професионална ориентация, квалификация и преквалификация на 
безработни роми и младежи от ромски произход 

• организиране на обучителни курсове за безработни  

• обучение на служителите в бюрата по труда за придобиване на 
специфични умения за работа с представители на ромското 
население и други етнически малцинства 

• активна работа на трудовите медиатори за мотивиране и 
включване на пазара на труда на неактивни лица и активизиране 
на продължително безработни  

• организиране на срещи, дискусии, кръгли маси, с участието на 
работодатели, социално-икономически партньори, НПО, 
държавна и местна власт за обсъждане на възможностите за 
увеличаване на заетостта 

• включване на безработни младежи от ромски произход в 
различни инициативи за стимулиране на младежката заетост  

 



 
 

КУЛТУРА 

 

• популяризиране на ромската култура чрез инициативи и 
дейности, включени в културните календари на общините 

• разработване и реализиране на проекти, свързани с 
културната интеграция на ромите 

• институционално укрепване на читалищата като модерни 
центрове за развитие на местната общност, включително и 
ромската 

• насърчаване на талантливи деца от ромски произход да се 
развиват чрез продължаващо обучение в училища по 
изкуствата, кръжоци и клубове 

• насърчаване участието на роми в международни и 
национални фестивали, посветени на ромската традиционна 
култура и творчество 

 

 



 
 

2013-2014 г. 
 

Проект BG051PO001- 4.1.05-0179 „Интеграционни мерки за 
подобряване на достъпа до образование в Община Габрово”  
 

Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна 
интеграция на децата и учениците от етнически малцинства“, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз  
 

Обща стойност на проекта 88 360 лв.  
 

Партньор: ОУ „Неофит Рилски“  
 

Участници:  Детски и учебни заведения със засилено присъствие на 
деца и ученици от етническите малцинства на територията на гр. 
Габрово: ЦДГ „Радост“ - база 1 и 2, ОУ „Неофит Рилски“, ЦДГ 
„Слънце“ – база 1 и 2, ОУ „Цанко Дюстабанов“, ОДЗ „Ран Босилек“, 
ОУ „Иван Вазов“, ОДЗ „Първи юни“, СОУ „Отец Паисий“  

 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 



 
 

Извършени дейности: 

• Сформирани 10 клуба за интеркултурно обучение и 10 групи за 
работа с деца в детските и учебните заведения, участници в 
проекта 

• Проведени общо 732 занятия с деца и ученици 

• Проведено тридневно обучение на 20 педагози от участващите 
в проекта детски и учебни заведения  

• Проведени две работни срещи–дискусии с обучените педагози 
за предоставяне на професионална подкрепа за работещите в 
смесена етническа среда 

• Пряка работа с децата в детските градини – запознаване с 
традициите на различните етноси чрез разнообразни по тема, 
характер и настроение песни, приказки и танци  

• Пряка работа с учениците от I – IV клас на училищата, участващи 
в проекта – проведени различни инициативи за ангажиране 
вниманието на учениците към развитие на личностните и 
социалните умения 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 



 
 

 

• Работа с родители – провеждане на ежемесечни срещи с 
родителите на децата, обхванати в проекта за мотивиране за 
пълноценно включване на децата им в образователния 
процес 
 

• Съвместни празници и гостувания между различните 
участници в проекта, създаване на  атмосфера на взаимно 
уважение, толерантност и разбирателство 
 

• Изработване на книжка с материали с практически характер 
за бъдещи интеграционни дейности 
 

• Проведен общински фестивал на  

       толерантността с участието на деца  

       и ученици от детските градини и  

       училищата, включени в проекта 

 
 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 



 
 

 

 

 
2017 – 2019 г. 
 

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за 
повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ 
 

Финансиращ орган: Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното 
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ 
 
 

Обща стойност – 500 000 лв.  
 

Партньори – Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе“, гр. Велико Търново и Детска градина „Ран Босилек“, гр. 
Габрово 
 

Участници – детските градини на територията на община Габрово 
 

ОБЩИНА ГАБРОВО 



 
 

 

 

Извършени дейности: 
 
• Проведени специализирани, адаптирани и интерактивни 

занимания с децата от експерти на Регионален исторически музей, 
Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ и Дирекция 
„Национален парк Централен Балкан“ – Габрово 
 

• Подобрена училищна готовност чрез обучение по български език – 
проведени занимания с децата, които имат затруднения по 
български език 
 

• Опознаване, съхраняване и развиване на културната идентичност – 
обучение по танци и театър за провокиране на талантите и 
развитие на творческите заложби на децата 
 

• Работа с родители и семейства за подобряване включването в 
образователния процес – създаване на база данни за семействата 
от малцинствени етнически групи, групова и индивидуална работа 
с родители, провеждане на „час на родителя“ 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 



 
 

 

 

Извършени дейности: 
 
• Организирани тематични екскурзии, викторини и общински 

фестивал на толерантността 
 

• Проведени кампании за въздействие върху родителската 
общност  
 

• Публичен форум по проблемите на интеграцията и успешното 
приобщаване 

 



 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ 

Конкретни цели: 

• Подпомагане на дейностите на екипите за задържането на децата и 
учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

• Подобряване на комуникацията между представителите на различните 
институции 

• Осигуряване ефективна комуникация с обществеността 

• Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на 
обхващане и задържане на децата и учениците в системата на 
образование 

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ 

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите 
от предучилищното и училищното образование“ 

• Информационни кампании за ролята на образованието на децата 

• Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния 
живот  

• Обучения за родителите за предотвратяване на негативни прояви между 
децата и учениците  

• Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики 
 

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 



 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ 

Конкретни цели: 

• Изграждане на семейна общност в рамките на детската 
градина 

• Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, 
мултикултурна, интерактивна среда 

• Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване 
на плавен преход на детето от семейната среда към детската 
градина 

• Споделяне на опит в рамките на детската градина, 
включително и със семейната общност. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• Разработени и приложени модели за взаимодействие между 
детската градина и семейната общност при постъпване на 
детето в първа група в детска градина, които да осигурят 
цялостното развитие на детската личност и плавен преход от 
семейната среда към детската градина. 

  

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 



 
 

Национална програма “ЗАЕДНО С ГРИЖА ЗА УЧЕНИКА“  

 

Цел:  

Осигуряване на плавен преход между детската градина и 

първи клас и между началния и прогимназиалния етап на 

основно образование.  

По нея се подпомага екипната работа по планиране и 

провеждане на съвместни уроци между началните и 

прогимназиалните учители, както и  

подготовката на материали, улесняващи  

прехода от детската градина в училище и  

от IV към V клас. 

 

 

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 



 
 

Национална програма „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“  

 

Подкрепя дейностите на общините за преодоляване на 
процесите на сегрегация.  

По нея могат да се финансират транспортни разходи на деца и 
ученици до детски градини и училища и работа с родителите.  

Осигуряват се учебни  

пособия, материали и  

включване на образователни  

медиатори за работа с  

родителите за съвместно  

възпитание. 

  

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 



 
 

 

Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в 
мултикултурна среда 
 

Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование 

• допълнително обучение по български език за децата и учениците, 
за които българският език не е майчин 

• занимания със застрашени от отпадане от училище ученици  

• реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г. 

• кариерно консултиране и професионално ориентиране  

• осигуряване на психологическа подкрепа   

• Насърчаване участието на родителите в образователния процес  

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2 - 
отворена до 16.12.2020 г. 

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 
– проектът осигурява  поемане на таксите за детска градина на деца 
от семейства в неравностойно положение, допълнителни обучения 
по български език, психологическа и социална подкрепа.  

 

ОПНОИР 2019 Г.  



 
 

Подкрепа за приобщаващо образование  

 

Цел: Осъществяване на проибщаващо образование за деца 
и ученици със СОП и деца и ученици с поведенчески 
проблеми и такива с изявени дарби, чрез насърчаване на 
потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, 
както и успешна реализация на социализация 

 

Конкретен бенефициент МОН  

 

Септември 2020 

 

Размер на БФП: 31 000 000 лв. 

 

 

ОПНОИР 2020 Г. 



 
 

Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше 
образование  

 

Цел: Социална интеграция на уязвими групи чрез 
създаване на условия за преход он средно към висше 
образоваание 

 

Бенефициенти: Висши училища, БАН, Научни 
организации, училища   

 

Октомври  2020 

 

Размер на БФП: 10 000 000 лв. 

 

 

ОПНОИР 2020 Г. 



 
 

29 октомври 2019 г. 

 

Първо заседание на Тематична работна група за разработване на 
"Оперативна програма за наука и образование" за програмен 
период 2021-2027 г. 

Индикативен финансов бюджет – 1 062 480 000 лв. 

 

 

ОПНОИР 2021-2027 г.  



 
 

Първоначално предложени приоритети: 

Приоритет 1: Научна инфраструктура и изследвания 

СЦ 1 Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и 
въвеждане на модерни технологии 

Приоритет 2: Модернизация и качество на образованието 

СЦ 2 Подобряване на качеството, ефективността и съответствието на 
системите на образование и обучение с нуждите на пазара на труда в 
подкрепа на придобиване на ключови умения 

СЦ 3 Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално 
гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и 
преквалификацията за всички 

Приоритет 3: Приобщаващо образование 

СЦ 4 Насърчаване на равния достъп до и завършване на качествено и 
приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в 
неравностойно положение, от образованието и грижите в ранна 
детска възраст през общото и професионално образование, както и 
образованието и ученето в зряла възраст  

 

ОПНОИР 2021-2027 г.  



 
 

Приоритет 3: Приобщаващо образование 

 

 

ОПНОИР 2021-2027 г.  



 
 

 

 

ОПНОИР 2021-2027 г.  

• Подкрепа за развитието на цифрови умения 

 

• Подпомагане на образованието и грижите в ранна детска 
възраст 

 

• Подпомагане на начално до средно образование 

 

• Подпомагане на висшето образование 

 

• Мерки за подобряване на достъпа на  

       маргинализирани групи като ромите  

       до образование, заетост и насърчаване  

       на социалното им включване 

Приоритет 3: Приобщаващо образование 



Благодаря  

за вниманието 

Форум „ЗАЕДНО МОЖЕ ДА БЪДЕМ ПО-УСПЕШНИ И ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ“ 

гр. Габрово, 28 ноември 2019 г.  

Маринела Събева, управител на Областен информационен център – Габрово  


