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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие 
на ромите (2021-2030), наричана по-нататък Стратегията, е рамков документ, който задава 
насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие 
на ромите. Стратегията отчита постигнатите резултата и надгражда постигнатото в 
периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране 
на ромите (2012-2020) (НСРБИР). 

Настоящият План за действие на община Каварна в изпълнение на областната 
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани 
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (План за действие) 
е съобразен с Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и 
участие на ромите (2021-2030) и Националният план за действие за периода 2022-2023 
година. 

Планът за действие има за цел да подкрепи усилията на институциите, насочени към 
осигуряване на пълно и равноправно участие на уязвимите групи в обществения живот, 
както и недопускане на дискриминацията спрямо тях. 

Настоящият План за действие е изготвен от Общински оперативен екип, определен 
със Заповед № 761/26.08.2021 г. на Кмета на Община Каварна. 

На база изготвен анализ на ситуацията в община Каварна и тенденциите в 
интеграцията на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, са изведени основни 
приоритетни области на действие в следните шест направления: 

- Образование; 
- Здравеопазване; 
- Жилищни условия; 
- Заетост; 
- Върховенство на закона и недискриминация; 
- Култура. 

 
 
ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
 

Обща характеристика на общината – Община Каварна е една от четиринадесетте 
крайморски общини на страната, разположена в североизточния регион на територията на 
област Добрич. Тя включва 21 населени места, обединени около един град – гр. Каварна, 
който е център на общината.  

Общата територия е 483 000 дка. 
Население – според данните от последното преброяване на населението и жилищния 

фонд в Република България към 01.03.2011 г. общият брой на населението на община 
Каварна е 15 358 души. 

Съгласно Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване 
и участие на ромите (2021-2030), в национален мащаб „Продължава тенденцията част от 
хората, които околното население назовава като „роми” или „цигани” да се самоопределят 



като българи, турци, румънци и др., което произтича от правото на преброяваното лице 
само да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава“.  

 
 
Общият брой на населението на община Каварна, които са се самоопределили по 

етническа принадлежност е както следва: 
 

 
Община 

Лица, отговорили 
на доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност 

Етническа група 

Не се 
самоопределям 

българска турска ромска друга 

КАВАРНА 13 754 10 673 591 2 075 89 326 
 

Настоящият План се отнася и до тези групи граждани на община Каварна, както и до 
други уязвими групи, които имат аналогични проблеми. 

На територията на град Каварна има един обособен квартал с основно ромско 
население – кв. „Хаджи Димитър“, а на територията на общината с. Септемврийци е с най-
голямо ромско население. В останалите населени места в общината също има ромски 
семейства. 

 
1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

Община Каварна има оптимално развита образователни структура: 2 основни 
училища – ОУ „Йордан Йовков“ в гр. Каварна и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. 
Белгун; 1 средно училище – СУ „Стефан Караджа“ в гр. Каварна; 1 професионална 
гимназия – ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“), 1 ЦПЛР – ОДК Каварна, 6 детски градини и 1 
детска ясла.  

Децата от ромски произход по самоопределение на родителите са около 30 %.  
 
Обхванати деца в детски заведения за учебната 2021/2022 година: 
- Общо обхванати деца в детските заведения в община Каварна – 367 деца. От тях в 

задължителна предучилищна подготовка – на 4, 5 и 6-годишна възраст (без оглед на 
произход и социално положение) са 268 деца. 

Повишаване на обхвата на деца от уязвими групи във форми на предучилищно 
образование: 

- През учебната 2021/2022 г. в образователните институции има записани 11 деца със 
специални образователни потребности (СОП), с които работят екипи от специалисти – 
ресурсен учител, психолог и логопед. 

- Причините, поради които децата не посещават детската градина са: ниски доходи, 
честа смяна на местожителството във връзка с търсене на работа, миграция в чужбина. 

-  
Общо обхванати ученици в учебните заведения за учебната 2021/2022 година: 
- Общо обхванати ученици в учебните заведения в община Каварна – 1062. От тях в 

начален етап на образователната степен (без оглед на произход и социално положение са 



записани 367 ученици, в прогимназиален етап – 296 ученици, в първи гимназиален етап – 
260 ученици, във втори гимназиален етап – 139 ученици.  

 
През учебната 2021/2022 г. в образователните институции има записани (без оглед на 

произхода и социалното положение) общо 29 ученици със специални образователни 
потребности. С тези ученици се осъществяват допълнителни занятия от екип специалисти. 

 
Основни причини за отпадане на учениците от образователната система: 
 
Един от основните проблеми на населението от ромски произход по отношение на 

образованието е свързан с ранното отпадане от образователната система. Поради 
пътувания на родителите с цел работа в чужбина, много от децата се отглеждат в 
семействата на близки и роднини. В случаите, когато родителите са заети сезонно, се 
налага промяна на местоживеенето. 

Друга причина за отпадане е неосъзнатата необходимост от образование от страна на 
родителите, като през последните години е налице постепенно преодоляване на този 
проблем и превръщане на образованието в ценност за повечето родители. 

Все още се срещат и ранни бракове на учениците, което води също до 
преждевременно отпадане от образователната система. 

 
Мерки за преодоляване на проблемите – обхват, задържане, реинтегриране на 

деца и ученици. 

Необходимо е периодично да се осъществяват дейности по работа с родители на 
български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение 
- родителски срещи, консултации, включване в училищни настоятелства, индивидуално 
посещение на родителите в училище при възникнал проблем и включване в екипи и групи 
за формиране на ефикасно сътрудничество и подобряване на  комуникацията за постигане 
на обща цел, разрешаване на проблемни ситуации. 

От страна на МКБППМН към община Каварна се осъществява превантивна работа с 
ученици от училищата на територията на община Каварна. Провеждат се дискусии, беседи, 
обучения по рискови теми, свързани със здравето и възпитанието на децата: намаляване на 
агресията в училище, ХИВ/СПИН, наркотици и наркомании, употреба на алкохол и 
тютюнопушене и последствията от тях, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, 
безопасен Интернет, противообществени прояви и пр. В рамките на тези занимания се 
прожектират филми с различна тематика от страна на МКБППМН, привличане на ученици 
в организирането на превантивно информационни кампании, насърчаване на 
доброволчеството сред учениците чрез извънкласни дейности. 

В изпълнение на Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и 
функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, 
включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици 
в задължителна предучилищна и училищна възраст (Загл. изм. - ДВ бр. 82 от 2019 г.) Обн. 
- ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г. на територията на община 
Каварна са определени три района за обхват. Към всеки район са сформирани екипи, които 



включват представители на образователни и обществени институции. Те прилагат мерки за 
реинтеграция в образователната система, осъществяват посещения по домовете и 
взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите на децата и учениците. 
Прилагат се мерки за обща и допълнителна подкрепа.  

Не територията на гр. Каварна функционира Център за специална образователна 
подкрепа – ЦСОП „Любен Каравелов“, който е специализирано заведение за обучение, 
възпитание, рехабилитация и терапевтична подкрепа на деца с умерена умствена 
изостаналост. Обхванати са деца от уязвими групи/деца с умерена умствена и изостаналост 
-УУИ, включително роми, във форми на образование и грижи в ранна детска възраст и 
осигуряване на непрекъснатост на обучението в задължително предучилищно образование 
за 6-годишните деца.  

В ЦСОП се осъществяват допълнителни модули по български език за деца, чийто 
майчин език е различен от българския, с цел  преодоляване на съществуващи и 
последващи обучителни затруднения, породени от невладеене на българския език. 
Провеждат се занимания по интереси, учене чрез игра, сензорна терапия, арт терапия и др. 
дейности насочени към овладяване на български език. 

Реализират се различни форми на взаимодействия между родители от различен 
етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна образователната среда, 
способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства. 

Организират се дейности по здравословно и хигиенично  хранене, както дейности 
свързани с употребата на алкохол, наркотици и тютюнопушене. 

 
2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

 
Политиката на община Каварна в областта на здравеопазването цели осигуряване на 

достъпна и качествена медицинска помощ, създаване на здравословни условия за 
отглеждане и възпитание на децата и учениците. 

Опазването и укрепването на здравето на жителите на град Каварна е приоритет на 
община Каварна. На територията на град Каварна функционират общински лечебни 
заведения за извънболнична помощ и болнична помощ, където се предоставя достъпна и 
качествена медицинска помощ. Общинското здравеопазване е насочено към 
удовлетворяване здравните потребности на населението, като се оптимизира и адаптира 
към съвременните условия. За осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, 
община Каварна дофинансира общинските лечебни заведения за извършване на 
строително-ремонтни дейности и закупуване на нова медицинска апаратура и др.  

На територията на общината са регистрирани 8 общопрактикуващи лекари, които 
имат сключени договори със Здравно-осигурителна каса – Добрич и 10 стоматологични 
практики. Всички те са достатъчни и са в състояние да осигуряват ефективно доболнично 
здравно обслужване в населените места на общината.  

В сравнение с българите, ромското население в общината е с по-ниска здравна 
култура. Бременните жени от ромски произход ходят редовно на женска консултация, 
водят децата си на детска консултация и ги имунизират редовно.  



Сред младежите и децата от етническите малцинства бързо се разпространяват 
наркоманиите. Периодично в училищата се провеждат кампании на РЗИ, съвместно с 
МКБППМН към община Каварна, насочени към превенция на употребата на наркотични 
вещества. Местната комисия непрекъснато извършва мероприятия по превенция и контрол 
на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред подрастващите. 

Ежемесечното посещение на специалисти като: детски лекар, кардиолог и 
извършване на лабораторни изследвания, подпомага за по-ефективното здравно 
обслужване на населението. Поради бедността на ромите в общината и липсата на 
постоянна работа, голяма част от тях са здравно не осигурени. Няма навици за посещение 
при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при дентален лекар. Голяма част от 
заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност. 

Добра практика е длъжността на здравния медиатор в общинска администрация 
Каварна, който е от ромски произход. Дейността на здравния медиатор е насочена към 
оказване на съдействие при реализиране на профилактични прегледи и разяснителни 
кампании в ромската общност, съдействие на нуждаещите се хора от малцинствените 
групи за достъп до здравни и социални услуги. Здравният медиатор подпомага гражданите 
от ромски произход в общуването с другите институции за преодоляване на културните 
бариери. За предходната 2021 г. е съдействал за запознаване и прилагане на 
имунизационния план на над 180 деца, съдействие на 13 деца и 61 възрастни при 
необходимост от провеждане на профилактични прегледи. Оказва съдействие на общинска 
администрация по въпроси, касаещи ромското население. 

Към настоящия момент на територията на община Каварна не  функционират 
мобилни кабинети, затруднява достъпа на уязвимите групи до здравна помощ и 
медицински грижи. За разрешаване на проблема е необходимо да се търсят възможности 
за развиване на медиаторството и различни форми на работа за и в общността.  

Това дава основание да се изведат следните основни мерки, върху които е 
необходимо да се работи, а именно: 

- Повишаване на здравната култура на ромите;  

- Провеждане на задължителни имунизации.  

 
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
 
По голяма част от ромското население на община Каварна е съсредоточено в квартал 

,,Хаджи Димитър” в гр. Каварна. Там жилищата на ромите са сравнително благоустроени, 
притежават стандартните условия – електричество, вода, газификация и канализация. 
Улиците са асфалтирани, изградена е нова канализация и водопроводи. Има изградена 
система за сметопочистване в квартала. Съществуват и единични случаи на семейства, 
които живеят в крайно незадоволителни условия – без вода и електричество. Обособени са 
в отделна общност. 

Освен в града ромско население има и в селата от общината. В тези населени места 
стандартът на жилищата е значително по-нисък, тъй като сградният фонд е по-стар.  

Миграционните процеси също оказват влияние върху жилищната политика. Голяма 
част от безработните граждани от общината, които са от ромско население работят в 
чужбина и инвестират средствата си в изграждането на жилища в Каварна. Има и такива в 
лошо социално положение. На територията на града има апартаменти находящи се в 



различни жилищни блокове, намиращи се в общежитието на бившата Фабрика „Георги 
Сотиров”. Веднъж настанени, семействата не предприемат мерки да се сдобият със 
собствено жилище или да подобрят условията си на живот. Към момента  повечето 
наематели на общинските жилища от ромски произход са с нередовни и много ниски 
доходи, което е голям проблем за събирането на дължимите наеми и такси. 

Проблемите, свързани с жилищната собственост се изразяват в липса на нотариални 
актове на жилищата, в които живеят по-бедните лица от ромски произход. Същите живеят 
в лоши битови условия и не разполагат със средства за благоустрояване.  

В тази връзка е необходимо да се продължи политиката за осигуряване на жилища на 
многодетни семейства и на семейства в неравностойно положение 

 
4. ЗАЕТОСТ 
 
Периодичните анализи на заетостта в общината показват, че продължава да е голям 

делът на нерегистрираните безработни роми. Остава висок процента и на ниско 
образованите и нискоквалифицирани хора сред ромската общност, което затруднява 
намирането и наемането им на работа, както и включването им в обществения живот. 

Средномесечният брой на регистрирани безработни лица в община Каварна към 
01.06.2022 г. е 289 или 5,06 % от икономически активното население. Самоопределилите 
се като роми са 112 души. 

Общият брой на безработните, включени в заетост към 01.06.2022 г. е 616, като 62 са 
започнали работа по програми, проекти и мерки за заетост. 76 са лицата от ромски 
произход, включени в заетост, като 13 от тях са включени в програми и проекти. 

Безработните лица, включени в обучения са 4. Безработните от ромски произход, 
включени в обучения са 28, 16 от тях – в професионално ориентиране и 12 – активно 
поведение на пазара на труда. 

Предвижда се да се работи по прилагане на мерки за:  
- Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ и включване на 

лицата от ромски произход в програми за временна заетост; 
- Повишаване на конкурентността на рисковите групи на пазара на труда чрез 

повишаване пригодността за заетост и квалификация, организиране на обучителни курсове 
– мотивация, професионална ориентация и квалификация;  

- Стимулиране на работодателите да наемат лица от ромски произход. 
 

 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 
Като приоритет в дейността на общинското ръководство е запазено гарантиране 

правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и 
недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа. 
Служителите на РУ Каварна работят ефективно по опазване на реда и превенция на 
всякакви прояви, водещи до нарушаване правата на гражданите. Намесват се компетентно 
при решаване на кризисни ситуации, най-вече свързани с физическо и психическо насилие 
над жени и деца. В процеса на решаване на проблемите се набляга на екипната работа 
между всички заинтересовани институции. 

 Във връзка с „Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 
деца жертви на насилие или в риск от насилие“, работи мултидисциплинарен екип, в който 



са включени представители на РУ, отдел „Закрила на детето“ при Дирекция социално 
подпомагане, представители на общината и други специалисти. През 2021 г. екипа е 
работил по 4 случая на деца жертва на насилие.   

Дейностите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни лица /МКБППМН/ са свързани с обхващането и задържането 
на децата в училище от рисковите групи и особено от ромската общност, здравно и 
сексуално образование, превенция на ранните бракове,  подготовка за отговорно 
родителство. 

В рамките не стратегията „Полицията в близост до обществото“, полицейските 
инспектори, обслужващи районите с преобладаващо ромско население в населените места 
в община Каварна, поддържат пряка връзка с лидерите на тези общности, като 
своевременно се запознават с проблемите и възникнали ситуации в общността. По този 
начин работата в мултиетническа среда на полицията се извършва в условията на 
превантивни действия с цел избягване на конфликти с тежки последствия. 

През учебната година полицейските служители периодично посещават училищата в 
общината, изнасят беседи пред учениците, свързани с превенция на употребата на 
наркотични вещества, детската проституция, агресията и насилието сред учениците, 
безопасността на движението и други теми, насочени към правилното формиране и 
изграждане на ценностна система у младите. 

В Община Каварна се прилага Координационен механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 
кризисни интервенции.  

 
6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
 
За равноправната интеграция на ромите и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, са приети процедури за създаването на 
възможности, за развитието и популяризирането на ромската култура и идентичност. В 
това отношение са реализирани конкретни действия, осъществени са съвместни проекти на 
читалищата, детските градини, училищата и общината, целящи включването на ромите в 
цялостния културен живот на общината.  

Ежегодно община Каварна е домакин на редица фестивали, някои от които са със 
значимо международно участие. Част от тях не се провеждат в последните 2 години заради 
въведените противоепидемични мерки, свързани с превенция разпространението на 
COVID – 19. 

 В читалищата на територията на община Каварна работят много формации с 
участието на ромски деца и други деца в уязвимо социално положение, които залагат на 
танцовото и музикално изкуство. В програмата на ромския празник на 8 април, вземат 
участие децата от школите на НЧ „Съгласие-1890”.   

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник 

1.Обхващане на 

деца от уязвими 

групи, 

включително роми, 

във форми на 

образование и 

грижи в ранна 

детска възраст и 

осигуряване на 

непрекъснатост на 

обучението в 

задължително 

предучилищно 

образование за 4-5-

и 6-годишните 

деца. 

1.1. Недопускане 

на отпадането на 

деца от 

задължителна 

предучилищна 

възраст 

 

1.1.1. 

Предоставяне на 

средства по 

проект „Активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“ за 

назначаване на 

специалист, 

включително и 

образователни 

медиатори. 

МОН, РУО, 

Община 

Каварна 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Държавен 

бюджет 

Брой деца в 

задължителна 

предучилищна 

възраст.  

1.1.2. Механизъм 

за съвместна 

работа на 

институциите по 

обхващане и 

включване в 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст. 

МОН, РУО, 

Община 

Каварна, 

училища на 

територията 

на  

общината, 

Дирекция 

социално 

подпомагане

, ОД на МВР 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

-  Деца в 

задължителна 

предучилищна 

възраст от уязвими 

групи. 

2. Пълноценна 

интеграция на 

децата от различни 

2.1. Подпомаг

ане на деца и 

ученици, 

2.1.1.Предоставян

е на целодневно 

обучение 

РУО, 

Община 

Каварна, 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

МОН, 

Община 

Каварна 

Брой ученици 

посещаващи 

училище от І до  



етнически 

общности, с фокус 

върху граждани от 

ромски произход и 

създаване на 

условия за равен 

достъп до 

качествено 

образование 

български 

граждани от 

ромски произход 

и в уязвимо 

социално 

положение. 

принадлежност от 

І до ІV клас. 

всички 

училища на 

територията 

на общината 

бюджети на 

отговорните 

институции 

 ІV клас    

2.1.2. Участие на 

ученици в 

клубове по 

интереси като 

допълнителна 

форма  за 

извънкласна 

дейност в 

училище.   

МОН, РУО, 

Община 

Каварна, 

училища на 

територията 

на общината 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна, 

училища на 

територията 

на общината 

Брой ученици, 

които участват в 

извънкласни 

дейности   

 

2.1.3. 

Надграждане и 

подпомагане на 

учебните 

програми чрез 

избираеми учебни 

часове ИУЧ.  

МОН, РУО, 

Община  

Каварна, 

училища на 

територията 

на  

общината 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна, 

училища на 

територията 

на общината 

Брой ученици, 

ангажирани в 

дейности по ИУЧ 

 2.2. Недопускане 

на отпадането на 

деца от 

задължителна 

предучилищна 

възраст 
 

2.2.1. Механизъм 

за съвместна 

работа на 

институциите по 

обхващане и 

включване в 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст. 

МОН, РУО, 

Община 

Каварна, 

училища на 

територията 

на  

общината, 

Дирекция 

социално 

подпомагане

, ОД на МВР 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна, 

училища на 

територията 

на общината 

Брой деца/ 

ученици 



3. Предприемане 

на мерки за 

обхващане и 

задържане в 

училище на 

ученици, български 

граждани от 

ромски произход 

3.1. 

Осигуряване на 

обективни и 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищнот

о и училищното 

образование.   

 

3.1.1. 

Осигуряване на 

редовна 

посещаемост и 

задържане в 

училищата чрез 

предоставяне на 

безплатни 

учебници  за 

всички ученици 

до VІІ клас без 

оглед на 

етническа 

принадлежност и 

социална среда. 

МОН, РУО, 

община 

Каварна 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените  

бюджети на 

отговорните 

институции 

МОН Брой ученици 

посещаващи 

училище от І до  

VІІ клас 

3.1.2. 

Осигуряване на 

редовна 

посещаемост и 

задържане в 

училищата чрез 

предоставяне на 

транспорт за 

ученици в 

задължителна 

училищна възраст 

от селата до 

училище.   

МОН, РУО, 

Община 

Каварна 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените  

бюджети на 

отговорните 

институции 

МОН, 

Община 

Каварна 

Брой пътуващи 

ученици, живеещи 

в населени места, 

различни от 

населеното място, 

в което се обучават 

3.1.3. 

Осигуряване на 

редовна 

посещаемост в 

подготвителните 

МОН, РУО, 

община 

Каварна 

 2022 – 

2023 г. 

 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

МОН, 

Община 

Каварна 

Брой обхванати 

деца в 

предучилищна 

възраст в детските 

градини. 



групи за 4, 5 и 6 

годишни деца в 

ДГ чрез 

предоставяне на 

безплатни 

познавателни 

книжки за 4, 5 и 6 

годишни деца в 

ДГ чрез безплатни 

учебници и 

незаплащане на 

такса  без оглед на 

етническа 

принадлежност и 

социална среда 

отговорните 

институции 

4. Приобщаване на 

родители от 

ромски произход 

към 

образователния 

процес и засилване 

на участието им в 

училищния живот. 

4.1. Повишава

не на 

ангажимента на 

родителите и 

засилване  на 

сътрудничество

то 

4.1.1. Ангажиран

е на родители на 

деца и ученици от 

етническите 

малцинства в 

училищни 

настоятелства, 

втори час на 

класа, 

консултации и 

други  

инициативи. 

Училища и 

детски 

градини на 

територията 

на община 

Каварна 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените  

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна 

Брой обхванати 

родители 

4.1.2. Информац

ионни беседи и 

прожекции на 

Училища и 

детски 

градини на 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

Община  

училище и 

детска 

градина 

Брой обхванати 

родители 

 



филми. територията 

на община 

Каварна 

отговорните 

институции 

5. Осъществяв

ане на планирани 

кампании по 

записването на 

подлежащите в 

детска градина и 

училище. 

5.1. Обхваща

не на всички 

деца подлежащи 

на записване в 

детска градина и 

училище 

5.1.1 Провеждане 

на беседи и 

информационни 

срещи   

Община 

Каварна, 

РУО, 

училища и 

детски 

градини 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна 

Брой осъществени 

кампании 

 

2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник  

1. Намаляване 

на 

неравнопоставенос

тта в достъпа до 

здравни грижи  на 

уязвими семейства 

и деца в риск. 

1.1. Повишава

не на обхвата на 

уязвимите 

малцинствени 

групи в 

системата за 

здравно 

осигуряване 

1.1.1.Мотивацион

ни кампании за 

повишаване на 

нивата на здравно 

осигуряване. 

РЗИ, 

здравен 

медиатор, 

община 

Каварна 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

РЗИ Брой обхванати 

лица 

1.2. Намалява

не на 

бременностите   

в  

юношеската  

1.2.1.Провеждане 

на беседи с 

подрастващите и 

младите хора и с 

техните родители 

за начините за 

РЗИ,  

МКБППМН, 

здравен 

медиатор 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община  Брой проведени 

беседи  

Брой обхванати 

млади хора 



възраст и  

профилактика на  

вродени 

аномалии  

и наследствени  

заболявания. 

предпазване от 

нежелана и ранна 

бременност, 

рисковете, които 

крие тя и риск от 

раждане на деца с 

вродени аномалии 

и начини за 

профилактиране.    

2. Подобряван

е на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското 

население. 

2.1. Своеврем

енно 

регистриране на 

новородените и 

децата при 

личен лекар.     

2.1.1. Издирване 

на деца без личен 

лекар и 

разясняване на 

родителите им 

важността за 

регистрирането 

им. 

Община 

Каварна, 

здравен 

медиатор, 

общопракти

куващи 

лекари 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна  

Брой новородени 

деца, регистрирани 

при личен лекар 

2.2. Редовно 

провеждане на 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова 

група. 

2.2.1. Провеждан

е на 

профилактични 

прегледи 

включително с 

мобилни 

педиатрични 

кабинети в 

населени места с 

преобладаващо 

ромско население 

и уязвими групи. 

РЗИ, 

общопракти

куващи 

лекари, 

здравен 

медиатор 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна 

Брой проведени 

профилактични 

прегледи 



2.3. Превенция 

и контрол на 

ХИВ/СПИН, 

туберкулоза и 

сексуално 

предавани 

инфекции сред 

уязвимите 

ромски 

общности. 

2.3.1. Работа в 

общността чрез 

услуги по 

консултиране и 

насочване за 

анонимно и 

безплатно 

изследване за 

ХИВ и   

сексуално 

предавани 

инфекции, работа 

на терен. 

РЗИ, 

община 

Каварна, 

здравен 

медиатор, 

МКБППМН 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна 

Брой млади хора 

от общността, 

обхванати от пакет 

услуги за 

превенция на 

ХИВ/СПИН 

3. Повишаване 

на здравните 

знания и 

информираност на 

лица от ромски 

произход. 

3.1. Обучение 

на лица от 

ромската 

общност за 

техните права и 

задължения като 

пациенти. 

3.1.1. Информир

ане на лица от 

ромската общност 

и уязвими групи 

за 

здравноосигурите

лните им  права и 

задължения и 

правата им като 

пациенти. 

РЗИ, 

здравен 

медиатор, 

общопракти

куващи 

лекари  

 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Община 

Каварна 

Брой информирани 

лица 

3.2. Обучение 

на здравни 

специалисти   за 

работа в 

3.2.1. Провеждан

е на обучителни 

семинари за 

здравни 

специалисти от 

РЗИ, 

здравен 

медиатор 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдените 

бюджети на 

отговорните 

институции 

Проекти и 

проекти  

Здравен медиатор 



мултиетническа 

среда. 

доболнична  

помощ, детско и 

училищно 

здравеопазване. 

 

3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник  

Подобряване на 

техническата 

инфраструктура 

Подобряване на 

техническата 

инфраструктура 

в населените 

места 

Текущи ремонтни 

дейности 

Община 

Каварна 

2022 -2023 

г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Извършени 

дейности по 

подобряване на 

техническата 

инфраструктура 

 

4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник  

1. Осигуряване на 

достъп на лица от 

ромски произход 

и/или в уязвимо 

социално 

положение до 

пазара на труда.   

1.1. Осигуряван

е на заетост на 

уязвими групи 

лица чрез 

обучения 

1.1.1. Осигурява

не на обучителни 

кампании 

Община 

Каварна, 

ДБТ – гр. 

Каварна 

2022 -2023 

г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Мерки,  

програми  за 

заетост  

Държавен 

бюджет 

Брой осигурени 

работни места 

1.1.2. 

Осигуряване на 

заетост след 

предоставяне на 

посреднически 

Община 

Каварна, 

ДБТ – гр. 

Каварна 

2022 -2023 

г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Мерки,  

програми  за 

заетост  

Държавен 

бюджет 

Брой осигурени 

работни места 



услуги и/ или  

обучение 

1.2. Осигуряв

ане заетост  на  

уязвими групи 

1.2.1. Предоставя

не на стимули на 

работодатели за 

наемането на 

безработни от 

групите в 

неравностойно  

положение 

Община 

Каварна, 

ДБТ – гр. 

Каварна 

2022 -2023 

г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Мерки,  

програми  за 

заетост  

Държавен 

бюджет 

Брой осигурени 

работни места 

1.2.2. Предоставя

не на стимули на 

работодатели за 

наемането на 

безработни 

младежи 

Община 

Каварна, 

ДБТ – гр. 

Каварна 

2022 -2023 

г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Мерки,  

програми  за 

заетост  

Държавен 

бюджет 

Брой осигурени 

работни места 

 

5. ПРИОРИТЕТ  „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”  

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник  

1. Подобряване на 

ефективността на 

работа на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда при спазване 

на стандартите по 

правата на човека. 

1.1. Повишава

не на 

квалификацията 

за ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда. 

1.1.1. Запознаван

е и разясняване на 

наредбите  на 

общински съвет 

Каварна. 

Община 

Каварна -  

МКБППМН,  

РУ към ОД 

на МВР 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Брой проведени 

обучения 

1.1.2. Обучение 

по правата на 

човека и правата 

на детето в 

Община 

Каварна -  

МКБППМН 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Брой проведени 

обучения 



училищата   

1.1.3. 

Превантивна 

дейност на 

полицията и 

обществеността, 

съвместно 

планиране и 

провеждане на 

срещи срещу 

разпространениет

о на наркотиците 

в кварталите със 

смесено 

население 

Община 

Каварна -  

МКБППМН 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Общински 

бюджет  

Брой проведени 

обучения 

2. Извършване на 

превантивна 

дейност на УП 

Каварна и 

МКБППМН за  

предотвратяване  и 

противодействие 

на малолетни и 

непълнолетни 

правонарушители 

на територията на  

Общината 

2.1. Осъществ

яван е  на 

контрол над 

малолетни и 

непълнолетни с 

цел 

предотвратяване 

на 

противообществ

ен и прояви. 

2.1.1. Провеждан

е на срещи и 

беседи в 

училищата  и 

институции за 

деца за 

запознаване със  

ЗБППМН и НК 

малолетните и 

непълнолетните. 

Изнасяне на 

беседи  и 

тренинги по 

въпросите за 

агресията сред 

подрастващите, 

тютюнопушенето 

Община 

Каварна -  

МКБППМН 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет 

Общински 

бюджет  

Брой проведени 

обучения 



и употребата на 

алкохол, 

домашното 

насилие, 

общуването в 

Интернет и т.н.; 

 

 

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник  

1. Включване на 

ромите и 

маргинализираните 

групи в културния 

живот на община 

Каварна 

1.1. Повишаване 

на капацитета на 

местните 

малцинствени 

общности за 

участие в 

културния живот 

на община 

Каварна 

1.1.1. Реализиране 

на образователна 

програма за 

правата и 

задълженията на 

общността, като 

равноправни 

граждани – 

листовки, 

дискусии, 

медийни 

продукти.  

Община 

Каварна, 

кметства и 

кметски 

наместничес

тва ва 

територията 

на община 

Каварна, 

читалища на 

територията 

на община 

Каварна, 

учебни 

заведения 

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции 

Община 

Каварна, 

кметства, 

учебни 

заведения 

Брой изготвени и 

разпростанени  

листовки, брой 

организирани 

дискусии, медийни 

продукти. 

2. Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинствените 

2.1. Включване 

на мрежата от 

читалища  и 

местни клубове 

в усилията за 

2.1.1.Създаване на 

клубове/занимани

я по интереси в 

читалищата и в 

учебните 

Община 

Каварна, 

кметства и 

кметски 

наместничес

2022 – 

2023 г. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

Община 

Каварна, 

кметства, 

учебни 

заведения 

Брой създадени 

клубове/занимания 

по интереси 



общности. развитие и 

опазване на 

културната 

идентичност на 

ромите и 

другите 

етнически 

общности 

заведения за 

малцинственото 

население 

тва ва 

територията 

на община 

Каварна, 

читалища на 

територията 

на община 

Каварна, 

учебни 

заведения 

институции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


