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1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

 
Цели 

 
Задачи 

 
Дейности 

 
Отговорна 
институция 

 
Отчет 

Финансиране 

Средства  Източник  

1. Пълноценна 
интеграция на 
децата от 
различни 
етнически 
общности, с 
фокус върху 
граждани от 
ромски произход 
и създаване на 
условия за равен 
достъп до 
качествено 
образование 

1.1.Подпомагане 
на деца и ученици, 
български 
граждани от 
ромски произход 
и в уязвимо 
социално 
положение. 

1.1.1.Предоставяне 
на целодневно 
обучение и храна на 
всички ученици без 
оглед на етническа 
принадлежност от І 
до ІV клас. 

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново, 
всички 
училища на 
територията 
на общината. 

На всички деца от I до IV клас в община 
Велико Търново е осигурено целодневно 
обучение, както и храна без оглед на 
етническата им принадлежност 

172 872 
лв. 

1.От бюджета на 
училището 
2.По проект 
Целодневна 
организация на 
учебния процес 
3.По проект 
“Чаша топло 
мляко и 
безплатна 
закуска”  
 

1.1.2. Участие на 
ученици в клубове 
по интереси по 
проект „УСПЕХ”, 
като допълнителна 
форма  за 
извънкласна 
дейност в училище.  

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново, 
училища на 
територията 
на общината 

Участието на деца в клубове по интереси и 
други извънкласни занимания е 
предпоставка за по-доброто интегриране и  
включване на ученици от ромски произход в 
мултикултурни  групи, класове и паралелки. 
 От общо 9 училища в уязвимо социално 
положение на територията на общината, 5 
от тях работят по проект  “Да направим 

89060 лв. По проект 
„УСПЕХ“ по ОП 
“РЧР” 
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 училището привлекателно за младите хора“  
/УСПЕХ/: 
- ОУ „Хр. Ботев“ гр. В. Търново – 6 клуба, 
78 деца; 
- ОУ „П. Р. Славейков“, гр. В. Търново – 11 
клуба, 149 деца;  
- СОУ „В. Комаров“, В. Търново – 14 клуба, 
139 деца;  
- ОУ „Хр. Смирненски“, с. Водолей – 6 
клуба, 58 деца;  
- ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево – 6 
клуба, 87 деца.  
От общо 873 ученици, посещаващи 
посочените 5 училища, 511 участват в 
клубовете по проект „Успех“. 

1.1.3. Надграждане 
и подпомагане на 
учебните програми 
чрез свободно 
избираема 
подготовка /СИП/ в 
училище. 

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново, 
училища на 
територията 
на общината 

Ангажирането на ученици във форма СИП 
/свободно избираема подготовка/  
допринася за интегрирането на ученици от 
ромски произход. В 5 от 9 - те училища в 
уязвимо социално положение са 
сформирани групи по СИП, които са както 
следва: 
- ОУ „П.Р.Славейков“, гр. В. Търново - 3 
групи, 50 деца;  
- ОУ „Христо Ботев“, с. Ресен – 1 група, 16 
деца;  
- ОУ „Хр. Смирненски“, с. Водолей – 2 

 От училищния 
бюджет 

Община Велико Търново 
февруари 2015 година 

2 



Отчет за 2014 година на План за действие на Община Велико  Търново в изпълнение на областната стратегия за интегриране 
на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

групи, 26 деца;  
- ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево – 7 
групи, 99 деца;  
- СОУ „В. Комаров“ – 8 групи, 160 деца. От 
общо 873 ученици, посещаващи посочените 
училища, 351 участват в свободно 
избираема подготовка.    

2. Предприемане 
на мерки за 
обхващане и 
задържане в 
училище на 
ученици, 
български 
граждани от 
ромски произход 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Осигуряване 
на обективни и 
надеждни 
инструменти в 
системата на 
предучилищното и 
училищното 
образование.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. 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, РИО, 
Община 
Велико 
Търново,  
всички 
училища на 
територията 
на общината. 

За всички ученици до седми клас, 
посещаващи училищата в община Велико 
Търново са осигурени безплатни учебници 
без оглед на етническа принадлежност и 
социална среда. 

396918 
лв. 

От 
републиканския 
бюджет 

2.1.2. Осигуряване 
на редовна 
посещаемост и 
задържане в 
училищата чрез 
предоставяне на 
транспорт за 
ученици в 

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново 

Осигурен е транспорт за ученици в 
задължителна училищна възраст от 
населените места извън град Велико 
Търново до средищни и приемащи училища. 
До средищни училища:  
- от с. Присово до гр. Дебелец; 
-  от с. Ново село, с. Ветренци, с.Момин 

сбор до с. Балван; 

128399 
лв. от 
които 
81007 лв. 
 
47392 лв. 

 
 
 
МОН 
 
Община Велико 
Търново 
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задължителна 
училищна възраст 
от селата до 
средищни и 
приемащи училища.  

- от с. Шемшево до с. Леденик; 
- от с. Русаля и с. Хотница до с. 

Самоводене; 
-  от с. Никюп до с. Ресен;  
- от с. Беляковец и с. Шереметя до СОУ 

„Г.С.Раковски”, гр. В. Търново 
До приемащи училища:  
- от с. Арбанаси до ОУ „П. Евтимий” гр. 

В. Търново; 
- от с. Шереметя до ОУ „Хр. Ботев” гр. В. 

Търново;  
- от с. Габровци до ОУ „Н. Рилски” гр. 

Килифарево  
СОУ „Вела Благоева“ гр. В. Търново участва 
по Национална програма: „ На училище без 
отсъствия“, мярка „Без отсъствия“ за 
намаляване отсъствията на учениците, чрез 
реалното и точното им отразяване в 
училищната  документация. Целта е 
превенция на преждевременното напускане 
на образователната система от учениците. 

2.1.3. Осигуряване 
на редовна 
посещаемост в 
подготвителните 
групи на училищата 
чрез безплатни 

Община 
Велико 
Търново за 
всички деца 
от 
подготвителн

На всички деца, посещаващи 
подготвителните групи на училищата  са 
осигурени безплатни учебници и безплатни 
закуски без оглед на етническа 
принадлежност и социална среда. 

5306 лв. 
за 
учебници 
13752 лв. 
за 
закуски 

МОН 
 
 
МОН 
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учебници и 
безплатни закуски 
без оглед на 
етническа 
принадлежност 

ите групи в  
училищата, в 
които има 
такива.  

2.1.4. Осигуряване 
на редовна 
посещаемост в 
подготвителните 
групи за 5 и 6 
годишни деца в 
детски градини чрез 
безплатни учебници 
и минимална такса  
без оглед на 
етническа 
принадлежност и 
социална среда. 

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново за 
всички деца 
от детски 
градини на 
територията 
на общината. 

На всички деца, посещаващи 
подготвителните групи за 5 и 6 годишни 
деца в детски градини са осигурени 
безплатни учебници и минимална такса  без 
оглед на етническа принадлежност и 
социална среда. 

40521 лв. МОН 

3. Прилагане на 
разнообразни 
форми и 
програми за 
работа с 
младежи и 
възрастни от 
ромски произход 
и в уязвимо 

3.1. Подобряване 
на различните 
модели на 
образование. 
 
 
 

3.1.1.Предоставяне 
на обучение за лица 
в уязвимо социално 
положение от 
Защитено жилище с. 
Пчелище (начален 
курс, вечерна 
форма) и Защитени 
жилища (7-ми клас, 

МОН, 
РИО,ОУ „Д-
р Петър 
Берон” – гр. 
Дебелец. 

Трима от потребителите на Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост с. 
Пчелище и един потребител от Дома за 
възрастни хора с умствена изостаналост 
“Св. Йоан Търновски”, с. Пчелище се 
обучават съответно в четвърти и трети клас 
в ОУ “ Д- р Петър Берон” – гр. Дебелец.  
 
През 2014 г. един от потребителите на 

 От бюджета на 
социалните 
услуги 
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социално 
положение, 
отпаднали от 
училище  
 

самостоятелна 
форма) гр. Дебелец 

Защитените жилища за хора с умствена 
изостаналост в гр. Дебелец е получил 
Удостоверение за завършен 8 клас,  един 
потребител е завършил 3 клас, 6 
потребители са завършили 7 клас, 1 се 
обучава в 4 кл. 

4. Приобщаване 
на родители от 
ромски произход 
към 
образователния 
процес и 
засилване на 
участието им в 
училищния 
живот. 

4.1. Повишаване 
на ангажимента на 
родителите и 
засилване  на 
сътрудничеството 

4.1.1 Ангажиране на 
родители на деца и 
ученици от 
етническите 
малцинства в 
училищни 
настоятелства, 
втори час на класа, 
консултации и 
други  инициативи. 

Училища и 
ЦДГ 
 

В годишните планове на училищата са 
предвидени инициативи за ангажиране на 
семейството и родителите в 
общообразователния и възпитателен процес 
на техните деца, като: 
- всички родители са уведомени за 
възможностите за среща с класния 
ръководител. 
- всеки родител може да получи 
информация за резултатите от обучението 
на децата си на родителски срещи и в деня 
определен за индивидуални срещи между 
родители и класен ръководител; 
- родителите са запознати с възможностите 
за консултация на учениците  по всеки 
предмет; 
-осигурено е присъствие и съпричастност в 
празници организирани от училищата, 
свързани с патронен празник, национални и 
официални празници и чествания, 
празничния традиционен обреден календар, 

 От бюджета на 
съответните 
училища 
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спортни изяви и състезания, туристически 
прояви и екологични дни, седмица на 
безопасното движение, лични празници на 
децата / учениците и др. 

4.1.2.Информацион
ни беседи и 
прожекции на 
филми. 

Училища и 
ЦДГ 
 

Проведени са информационни беседи, както 
и прожекции на филми в училищата в с. 
Леденик, с. Водолей, с. Балван, с. Ресен ,ОУ 
„П. Р. Славейков“, гр. В. Търново, СОУ 
„Г.С. Раковски“, гр. В. Търново, ОУ „Хр. 
Ботев“,  гр. В. Търново по рискови и 
актуални за децата теми – СПИН, 
наркотици, трафик на хора, агресия, 
дискриминация, толерантност и др. 
Планирано е до края на учебната 2014-2015 
г. това да стане и в останалите училища в 
уязвимо социално положение. 

 От бюджета на 
съответните 
училища 

5.Усъвършенств
ане на условията 
за качествено 
образование 
чрез 
взаимодействие 
в 
мултиетническа 
образователна 
среда 
 

5.1 Формиране на 
извънкласни 
форми за 
занимания по 
интереси, 
свързани със 
съхраняване на 
етническата 
идентичност и 
популяризиране 
на традиционни 

5.1.1 Повишаване 
участието в клубове 
по интереси по 
проект „Успех” като 
допълнителна 
форма  за 
извънкласна 
дейност в училище 
 
 
 

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново, 
ЦМЕДТ 
„Амалипе” 
 
 
 
 
 

Налице е повишаване броя на учениците и 
броя на клубовете по проект „Успех“: 
ОУ „П. Р. Славейков“ , гр. В. Търново - от 
99 участника в 9 клуба през изминалата 
учебна година до 149 участника в 11 клуба 
за настоящата; 
СОУ „В. Комаров“, гр. В. Търново  – от 121 
участника в 12 клуба през изминалата 
учебна година до 139 деца в 14 клуба за 
настоящата 
Тенденцията се запазва и в другите 

 От бюджета на 
съответните 
училища 
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танци, занаяти и 
обичаи 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

училища. 

На територията на Област Велико Търново 
Център „Амалипе” работи с 15 училища , 
като 4 от тях са в Община Велико Търново 
(СОУ „Г.С. Раковски”, гр. Велико 
Търново,  СОУ „В. Комаров”, гр. Велико 
Търново, ОУ „Васил Левски”, с. Леденик, 
ОУ „Христо Смирненски”, с. Водолей). 
Във всички училища са заложени дейности, 
свързани със съхраняване на етническата 
идентичност и популяризиране на 
традиционни танци, занаяти и обичаи -  
„Фолклор на етносите – Ромски фолклор” 
като извънкласна дейност, организиран в 
занимания по интереси, клуб или в групи 
по проект „Успех”. 

 5.2 Повишаване 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти за 
взаимодействие в 
мултиетническа 
образователна 
среда 
 

5.2.1.Квалификация 
на педагогическите 
специалисти за 
формиране на 
знания и умения за 
работа в 
мултикултурна 
среда 

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново, 
ЦМЕДТ 
„Амалипе” 

20 учители от община Велико Търново са 
преминали квалификация на тема „Работа в 
мултикултурна среда“; 
   
По проект „Квалификация на 
педагогическите специалисти на тема 
„Работа в мултикултурна среда“ са 
преминали обучение 55 учители от община 
Велико Търново 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От училищния 
бюджет 
 
 
От проекта 
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По проект “Всеки ученик може да бъде 
отличник” са обучени 80 учители за работа в 
мултикултурна среда от Област Велико 
Търново  

5500 лв. По проект 
“Всеки ученик 
може да бъде 
отличник” 

6.Подобряване 
на материалната, 
информационнат
а и техническа 
бази в детски и 
учебни 
заведения.   

6.1. Намаляване на 
общите енергийни 
разходи чрез 
преустройство и 
модернизация 
 

6.1.1. Постигане на 
енергийна 
ефективност чрез 
саниране и смяна на 
дограма, изграждане 
на отоплителна 
инсталация, ремонт 
на топлопреносната 
и електрическа 
мрежи 

Община 
Велико 
Търново, 
детски 
градини и 
училища 
 
 
 

ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец - 
осъществена е енергийна ефективност по 
проект „Модернизация на образователната 
инфраструктура чрез въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на територията на 
община В. Търново”. 
 
СОУ „Вела Благоева”, СОУ „Владимир 
Комаров”, ЦДГ „Първи юни” - постигната 
енергийна ефективност чрез саниране, смяна 
на дограма, преустройство и модернизация 
на отоплителната инсталация, ремонт на 
топлопреносната и електрическа мрежа, 
осъществена хидроизолация на сградата и 
други. 
 
 
 

303 000 
лв. 
 
 
 
 
 
2 378 850 
лв., от тях 
466 584 
лв. са 
осигуре 
ни от 
бюджета 
на 
Община 
Велико 
Търново 

Национален 
доверителен 
екофонд 
 
 
 
 
Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 

Извършени са текущи ремонти в следните 
училища: 
 
ОУ „Христо Смирненски” с. Водолей 
 

 
 
 
5000 лв 
 

 

 

 

от бюджета на 

Община Велико Търново 
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ОУ „Васил Левски” с. Леденик 10000 лв училището - 
5000 лв и 
дофинансиране  
5000 лв. от  
Община Велико 
Търново  

 6.2. Подобряване 
условията за 
спорт, отдих и 
прекарване на 
свободното време 
на децата в 
учебните и детски 
заведения 
 

6.2.1. Изграждане на 
спортни 
съоръжения и 
детски площадки  
 

Община 
Велико 
Търново, 
детски 
градини и 
училища 
 

Изградена е многофункционална спортна 
зала в непосредствена близост до СОУ „Ем. 
Станев”. 
 
ОУ „П. Р. Славейков” - ремонт на 
физкултурен салон 
 
ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец - ремонт 
на физкултурен салон 
 
Спортно училище - ремонт на спортна 
площадка 
 
„Сдружение Азбукари“ организира 
десетки инициативи, целта на които бе  да 
популяризират Националната кампания за 
социална интеграция „Вярвам в теб!“ и да 
дадат гласност на нуждата от събирането 
на средства за осъществяването й. На 
благотворителен концерт във Велико 
Търново бяха събрани 11 950 лв., от 
продажба на билети,  а 429 лв. дариха 
майките от Дневния център за деца с 

1 400 000 
лв. 
 
 
5002 лв. 
 
 
6500 лв. 
 
 
1020 лв. 
 
 
150 000 
лв. 

Министерство 
на младежта и 
спорта 

 

 

От държавния 
бюджет 

 

 

 

В рамките на 
Националната 
кампания за 
толерантно 
отношение към 
децата със 
специфични 
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увреждания във Велико Търново, които 
организираха базар с артикули изработени 
от техните деца. От благотворителен бал, 
организиран от Кмета на Община Велико 
Търново са събрани средства в размер на 
5 668 лв.През м. декември в парк “Марно 
поле” в гр. Велико Търново е открита 
модерна спортна площадка, подходяща за 
деца с увреждания. Площадката е 
създадена по европейски образец, 
съобразен с условията за безопасност и 
достъпност на градската среда                                                                       

потребности 
“Вярвам в теб” 

 6.3. Обогатяване 
на 
информационните 
ресурси - 
материали, 
помагала 

6.3.1. Осигуряване и 
поддържане на 
информационна и 
материално-
техническа база, 
необходима за 
ефективното 
протичане на 
образователния 
процес 

Община 
Велико 
Търново, 
детски 
градини и 
училища 

22 училища на територията на община 
Велико Търново са усвоили средства за 
покриване на необходимостта от 
информационни и комуникационни 
технологии за следното:  
-откриване и функциониране на нови 
компютърни кабинети; 
-осигуряване на оборудване и обзавеждане 
по проект „УСПЕХ“ и по проект 
„Средищни училища“, оборудване на 
ресурсни кабинети за деца и ученици в 
неравностойно положение 

6736 лв. Национална 
програма 
„Информационн
и и 
комуникационни 
технологии в 
училище” 

7.Подобряване 
качеството на 
образованието и 
обучението в 
съответствие с 

7.1. Укрепване на 
връзките между 
институциите за 
образование и 
обучение и 

7.1.1. Практики за 
ученици и студенти 
в реална работна 
среда 
 

Община 
Велико 
Търново, 
РИО, ВТУ 

РИО – В. Търново подкрепя инициативата 
за студентски практики в реална работна 
среда. В град Велико  Търново в осем 
общински и четири държавни училища  се 
провежда практиката на студентите – 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 

Община Велико Търново 
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потребностите 
на пазара на 
труда за 
изграждане на 
икономика, 
основана на 
знанието 

бизнеса. 

 

бъдещи педагози от ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“,  както и в част от ЦДГ в гр. 
Велико Търново. 

8.Улесняване на 
прехода от  
училище към 
работното място 
чрез дейности по 
осъществяване 
на училищни и 
студентски 
практики 

8.1. Повишаване 
успешната 
реализация на 
трудовия пазар 

8.1.1. Предоставяне 
на практически 
умения и 
компетенции в 
отговор на новите 
предизвикателства 

Община 
Велико 
Търново, 
професионал
ни училища, 
профилирани 
паралелки в 
СОУ,ВТУ, 
работодатели
,браншови 
организации, 
изследовател
ски центрове 
и 
организации. 

Провеждане на практики на ученици от ПГ 
„Моден дизайн” в козметични и фризьорски 
салони и студия. 
 
 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 

Община Велико Търново 
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9. 
Осъществяване 
на планирани 
кампании по 
записването на 
подлежащите в 
детска градина и 
училище. 

9.1. Обхващане на 
всички деца 
подлежащи на 
записване в детски 
градини и 
училище 

9.1.1. Провеждане 
на беседи и 
информационни 
срещи  
 

Община 
Велико 
Търново, 
РИО, 
училища и 
детски 
градини 

Всяко училище извършва поредица от 
инициативи и дейности по предварително 
приет план с цел  издирване, обхващане, и 
записване на всички подлежащи ученици. 
За учениците от първи клас РИО – Велико 
Търново изисква списъци  от всяко 
училище със записаните първокласници и  
отстранява дублирането на ученици. 
Кампанията по записване на ученици и 
деца е от януари до април всяка година 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 

. 9.1.2.Разпространяв
ане на 
информационни 
материали 

Община 
Велико 
Търново, 
РИО, 
училища и 
детски 
градини 
 

Периодично информиране на медиите за 
резултатите от НВО и ДЗИ, броя на 
обхванатите ученици, отпадналите ученици 
и причините за това и др. 
- Покани за участие на медиите за 

отразяване на изявите и постиженията 
на децата и учениците от целия регион : 

- Коледни изяви, концерти  и др. 
мероприятия; 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 
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2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 
институция 

 

Отчет 

Финансиране 

Средства Източник 

1. Намаляване 
на 
неравнопоставе
ността в 
достъпа до 
здравни грижи  
на уязвими 
семейства и 
деца в риск. 

1.1.Повишаване на 
обхвата на 
уязвимите 
малцинствени 
групи в системата 
за здравно 
осигуряване 

1.1.1.Мотивационни 
кампании за 
повишаване на нивата 
на здравно 
осигуряване. 

ЦМЕДТ 
„Амалипе” -
Център за 
развитие на 
общността, 
РЗИ 

- ЦМЕДТ „Амалипе” е провел редица 
дейности в рамките на програма 
„Общностен мониторинг на 
здравните услуги”, които са 
включвали кампании и беседи на 
теми свързани с личната 
отговорност към здравето и 
здравното осигуряване, както и 
необходимостта от него и 
предимствата, които дава. 
Проведени са общо 4 безплатни 
медицински профилактични 
прегледи – очни, гинекологични и 
туберкулоза, в с. Водолей и с. 
Леденик 

 

5000 лв. Проектно 
финансиране 
на Център 
Амалипе от 
външни 
донори – 
Общностен 
мониторинг 
на здравните 
услуги 

1.2.Включване на 
представители на 
уязвимите 
малцинства в 
здравната система 

1.2.1.Назначаване на 
здравен медиатор 

Община 
Велико 
Търново, 
РЗИ 

В изпълнение на Решение № 633 от 
08.09.2014 г. на МС приемане на 
стандарти за делегирани от държавата 
дейности с натурални стойностни 
показатели през 2015 г., Община 
Велико Търново заяви до 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 
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Министерство на здравеопазването 
чрез Регионална здравна инспекция-
Велико Търново 2 бр. здравни 
медиатори. 

1.3. Ранна 
регистрация на 
бременните, 
наблюдение по 
време на 
бременността и 
своевременна 
хоспитализация. 

1.3.1.Активно 
издирване на 
бременни жени и 
насочването им с 
оглед обхващането им 
до 4 мес. на 
бременността с 
наблюдение от ОПЛ/ 
АГ и повишаване 
сътрудничеството 
между институциите 
и НПО сектора в тази 
област. 

Лични 
лекари 
Общностен  
Център 
НПО 
РЗИ 

Центърът за развитие на общността е 
провел 3 беседи в гр. Велико Търново, 
с. Водолей и с. Леденик, целящи 
повишаване мотивацията на младите 
майки и жените да се грижат за своето 
здраве и здравето на плода и децата. 
Пренаталната диагностика е тема, 
която общностните модератори засягат 
в различни беседи с жени и по други 
теми като онкологични заболявания на 
репродуктивната система и др. 

200 лв. Проектно 
финансиране 
на Център 
Амалипе от 
външни 
донори. 
Общностен 
мониторинг 
на здравните 
услуги 

1.4.Намаляване на 
бременностите   в 
юношеската 
възраст и 
профилактика на 
вродени аномалии 
и наследствени 
заболявания. 

1.4.1.Провеждане на 
беседи с 
подрастващите и 
младите хора и с 
техните родители за 
начините за 
предпазване от 
нежелана и ранна 
бременност, 
рисковете, които крие 
тя и риск от раждане 

РЗИ, лични 
лекари,  
Общностен 
Център 
НПО 
НЧ ”Поука” 
с. Леденик, 
НЧ 
”Пробуда- 
1925 г.”, с. 
Шереметя, 

Проведени са 8 интерактивни обучения 
и презентации с общ обхват 148 
ученици и родители по темите 
„Пубертет”,„Анатомия и физиология 
на мъжката и женската полови 
системи” и „Контрацепция”. 
Обученията са проведени от експерти 
на РЗИ – Велико Търново. 
 
Проведени са обучения от 
медицинските специалисти от 

1.Средства 
за 
транспорт 
и здравно-
образовате
лни 
материали 

2.Презерва
тиви  
 
 

Бюджет на 
РЗИ 
 
Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
СПИН 

Община Велико Търново 
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на деца с вродени 
аномалии и 
наследствени болести 
и начини за 
профилактиране.   

ЦМЕДТ 
„Амалипе”, 
Центрове за 
работа с деца 
и младежи. 

здравните кабинети в училищата на 
територията на община Велико 
Търново, включващи 229 беседи и 
видеолектории с обхват 4576 ученика. 
 
Проведено специализирано двудневно 
обучение на екипите (лекари, акушерки 
и медицински сестри) на Родилно 
отделение и Неонатологично отделение 
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”АД, 
гр. Велико Търново от Фондация 
„Карин дом” в рамките на проект на 
Община Велико Търново “Инвестиция 
в ранното детство – гаранция за 
благосъстоянието на децата и 
семействата в община Велико 
Търново” по Проект за социално 
включване на Министерството на труда 
и социалната политика. Основни 
модули на обучението: Комуникация, 
Семейно - ориентиран подход, Ранна 
интервенция, Функционални схеми за 
съобщаване на уврежданията. 

 
 
 
 

1.5. Подобряване 
на 
информираността 
за здравословно 
хранене на 

1.5.1. Провеждане на 
беседи и 
разпространение на 
информационни 
материали, 

РЗИ 
Общностен 
център 
НПО 

Кампания, посветена на Световната 
седмица на кърменето под мотото 
„Кърменето: печеливша цел за цял 
живот!”, включваща: 
     - инициативата „Виртуална 
подкрепа на кърмещите майки”, в 

150 лв. 

Средства за 
награди и 
здравно-
образовате

Програма 
СИНДИ, 
Детска 
компонента, 
„Здрави деца 
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новородените и 
малките деца. 

организиране на 
обучения на жени, 
ангажирани с 
отглеждане на 
малките деца. 

която са се включили 25 жени с 
писмени творби с послания в подкрепа 
на естественото хранене.  
     - разпространение на здравно-
образователни материали за кърменето 
и храненето на новородените и малките 
деца. 
 
 
Извършени  посещения на терен от 
екипа на услугата „Здравна 
консултация за деца” в рамките на 
проект на Община Велико Търново 
“Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на 
децата и семействата в община Велико 
Търново” по Проект за социално 
включване на Министерството на труда 
и социалната политика, на които са  
проведени консултации и беседи със 
121 родители на деца от населени 
места, включени в проекта – с. 
Леденик, с. Водолей, с. Балван, с. 
Шемшево. 
Разработени  и разпространени 
информационни материали, свързани с 
профилактика на детските заболявания, 
превенция и профилактика на зъбните 
заболявания – „Масаж в кърмаческа 

лни 
материали 

Средства за 
канцеларск
и 
материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в здрави 
семейства”  

Бюджет на 
РЗИ 
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възраст”, „Закаляване в детска 
възраст”, „Веселите зъбки”. Проведени 
обучения от дентален лекар на децата и 
родителите им за основните правила за 
поддържане на добра устна хигиена и 
раздадени на хигиенизиращи средства 
– детски четки и пасти за зъби. 
Проведени обучения от педиатър за 
закаляване, масажи, упражнения и 
основни грижи за децата, практики за 
подобряване на общото здравословно 
състояние и раздадени детски храни. 

2. Подобряване 
на 
профилактични
те дейности 
сред ромското 
население. 

2.1. Своевременно 
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. 

ОПЛ, 
Общностен 
Център, 
Център за 
обществена 
подкрепа, 
НПО, 
ЦМЕДТ 
„Амалипе”. 

През 2014 г. са проучени  678 
новородени от ромски произход за  
своевременно регистриране при личен 
лекар. 
 
Общностните модератори по проекта 
на Център “Амалипе” са провели 
издирвания на деца от с. Водолей и с. 
Леденик, които не са записани при 
ОПЛ или имат пропуснати 
имунизации. Проверката е показала, че 
такива деца няма, които да живеят на 
постоянния си адрес в България и да не 
са обхванати от доболнична помощ. 
Имунизационният обхват е на много 
добро ниво. 

Средства за 
транспорт 
и здравно-
образовате
лни 
материали 

Бюджет на 
РЗИ 
 
 
 
 
Проектно 
финансиране 
на Център 
Амалипе от 
външни 
донори. 
Общностен 
мониторинг 
на здравните 
услуги 
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2.2. Редовно 
провеждане на 
профилактични 
прегледи за 
съответната 
възрастова група. 

2.2.1. Провеждане на 
профилактични 
прегледи 
включително с 
мобилни педиатрични 
кабинети в населени 
места с 
преобладаващо 
ромско население и 
уязвими групи. 

РЗИ 
Лечебни 
заведения 
НПО 
 Общностен 
център. 

По проект  на Община Велико Търново 
“Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на 
децата и семействата в община Велико 
Търново” по Проект за социално 
включване на Министерството на труда 
и социалната политика, от 01.09.2014 г. 
стартира услугата „Здравна 
консултация за деца”.  
Екипът на услугата включва следните 
специалисти:   
лекар-педиатър, дентален лекар, 
медицинска сестра и медиатор.  
За периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г. 
от лекаря-педиатър са извършени 378 
профилактични прегледи на деца във 
възрастта 0-7 години, целева група по 
проекта в следните населени места: гр. 
Велико Търново кв. Чолаковци, кв. 
Асенова махала, гр. Дебелец, гр. 
Килифарево, село Ресен, село 
Шемшево, село Водолей, село Леденик 
и село Балван.  
Профилактичните прегледи включваха: 
Установяване на здравния статус на 
децата, измерване на височината и 
теглото на детето, гръдния кош, 

 
7110,47 лв. 

/ общо за 
изпълнение

то на         
т. 2.2.1 и    
т. 2.2.2/ 

 
По проекта 
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следене на имунизационния календар 
на децата, организиране на 
имунизациите  в сътрудничество с 
личния лекар, преглед и диагностика на 
психомоторното развитие, 
профилактика на детските заболявания, 
оказване на съдействие за регистрация 
при общопрактикуващ лекар. 

2.2.2. Провеждане на 
профилактични 
прегледи от дентален 
лекар за деца от 3 до 7 
годишна възраст 

РЗИ 
Общностен 
център 
Лечебни 
заведения. 

По проект  на Община Велико Търново 
“Инвестиция в ранното детство – 
гаранция за благосъстоянието на 
децата и семействата в община Велико 
Търново” по Проект за социално 
включване на Министерството на труда 
и социалната политика, от 01.09.2014 г. 
стартира услугата „Здравна 
консултация за деца”. 
Екипът на услугата включва следните 
специалисти:  лекар-педиатър, 
дентален лекар, медицинска сестра и 
медиатор.  
За периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г. 
от денталния лекар са извършени 230 
профилактични стоматологични 
прегледа на деца във възрастта 3-7 
години, целева група по проекта в 
следните населени места: гр. Велико 
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Търново кв. Чолаковци, кв. Асенова 
махала, гр. Дебелец, гр. Килифарево, 
село Ресен, село Шемшево, село 
Водолей, село Леденик и село Балван.  
Профилактичните стоматологични 
прегледи включваха: снемане на зъбен 
статус и диагностика, веднъж на 6 
месеца, насочване към зъболекар, в 
случай на необходимост от лечение. 
 
Центровете за развитие на общността 
към Център “Амалипе” са участвали в 
кампании за силанизация на детските 
зъби като част от националната 
програма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектно 
финансиране 
на Център 
Амалипе от 
външни 
донори. 
Общностен 
мониторинг 
на здравните 
услуги 

2.3. Превенция и 
контрол на ХИВ, 
туберкулоза и 
сексуално 
предавани 
инфекции сред 
уязвимите ромски 

2.3.1. Работа в 
общността чрез 
услуги по 
консултиране и 
насочване за 
анонимно и безплатно 
изследване за ХИВ и   

РЗИ 
НПО 
Община 
Велико 
Търново, 
ЦРО,  
ЦМЕДТ 

По повод 18 май – Ден за 
съпричастност със засегнатите от 
ХИВ/СПИН, съвместно с БМЧК, РЗИ – 
Велико Търново, ЦМЕДТ „Амалипе” и 
Ученически клуб на здравето е 
проведена кампания под надслов „Да 
задържим ХИВ в светлината на 
прожекторите!” Кампанията е 

Средства за 
логистика, 
награди и 
презервати
ви 

Бюджет на 
РЗИ, ЦМЕДТ 
„Амалипе” и 
общини – 
Велико 
Търново, 
Горна 
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общности. сексуално предавани 
инфекции, работа на 
терен. Интерактивни 
обучения за млади 
хора по метода 
„връстници обучават 
връстници”. 

“Амалипе”. 
 

включвала – Информационна акция 
пред Факултета по изобразително 
изкуство, изследване и консултиране за 
ХИВ/СПИН на студенти от ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, образователни 
игри със състезателен характер с 
участието на ученици от 
среднообразователните училища в гр. 
Велико Търново в парк „Дружба”.  

През месец август 2014 г.  за поредна 
година е проведена лятна антиспин 
кампания, която е продължила до 20 
септември 2014 г. Над 70 граждани от 
гр. Велико Търново бяха изследвани 
безплатно и анонимно за СПИН на 
откритите басейни в града.  

По повод на Световния ден за борба 
срещу СПИН – 1 Декември, в периода 
25 октомври – 9 декември 2014 година, 
Община Велико Търново, съвместно с 
Регионална здравна инспекция – 
Велико Търново, МКБППМН, ЦМЕДТ 
„Амалипе” и Младежки дом проведе 
регионална АНТИСПИН кампания, със 
следните инициативи:   

- информационна акция в центъра на 

Оряховица, 
Златарица и 
Павликени 
НП за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
СПИН 
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Велико Търново на 1 декември   2014 г. 

-  общоградска ученическа дискусия на 
1 декември 2014 г. в Младежки дом гр. 
Велико Търново. 

- екип от обучени доброволци и 
специалисти провеждат работа на терен 
(outreach) по проблемите на 
сексуалното здраве по няколко пъти 
седмично по предварително изготвен 
график. По време на тази работа 
доброволците консултират други млади 
хора и предоставят 
здравнообразователни материали и 
презервативи.  

Обученията са друг основен елемент от 
работата по СРЗ. През изминалата 
година бяха обучени 81 млади хора от 
гр. Велико Търново по различни теми, 
касаещи сексуалното здраве. 

 
 
 
 
 
 
 
Проектно 
финансиране 
на Център 
Амалипе от 
външни 
донори. 
 

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.Информиране на 
лица от ромската 
общност и уязвими 
групи за 
здравноосигурителни
те им  права и 
задължения и правата 

Лични 
лекари 
НПО 
РЗИ 
Дирекция 
”Социално 
подпомагане

В различни кампании и обучения 
Център Амалипе включва теми, 
свързани със здравното осигуряване и 
важността от него. Правата и 
задълженията винаги биват 
разглеждани заедно и това се случва по 
различни поводи като кампаниите за 

300 лв. 
 
 
 
 
 
 

Проектно 
финансиране 
на Център 
“Амалипе” 
от външни 
донори. 
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 им като  
пациенти. 
 

”, гр. Велико  
Търново,  
ЦРО, 
ЦМЕДТ 
“Амалипе” 
 

Европейския ден за правата на 
пациента през месец април, който беше 
отбелязан в с. Леденик и с. Водолей 
 

 

3.1.2. Създаване на 
извънкласни форми за 
здравно образование 
в училища с 
предимно деца от 
ромски произход - 
клубове, спортни 
секции.  

МОН, РИО, 
Община 
Велико 
Търново 
ОУ ”Неофит 
Рилски”, гр. 
Килифарево, 
основни 
училища в с. 
Водолей, с. 
Леденик,  
НПО. 

През 2014 г. не са създавани такива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.2. Обучение на 
здравни 
специалисти   за 
работа в 
мултиетническа 
среда. 

3.2.1. Провеждане на 
обучителни семинари 
за здравни 
специалисти от 
доболнична  помощ, 
детско и училищно 
здравеопазване. 
 
 

Български 
лекарски 
съюз; 
Асоциация 
на 
професионал
истите по 
здравни 
грижи, 

Проведени са 24 обучения и 
презентации с общ обхват 570 души и 
84 консултации по здравни теми, 
свързани с начина на живот на 
подрастващите. 
Проведени са обучения на деца, 
медицински специалисти и директори 
на детски ясли и градини (46 обучения 
с общ обхват 273 души) по теми за 

Средства за 
канцеларск
и 
материали 
 
160 лв. 

Бюджет на 
РЗИ 
 
 
 
 
Програма 
СИНДИ, 
Детска 
компонента, 
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3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”  

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Отчет Финансиране 

Средства Източник 

Подобряване на 
техническа 
инфраструктура.   

Подобряване 
състоянието на 
техническата 

1. Разработване на 
общинска програма за 
подобряване    на 

Община 
Велико 
Търново, 

Не е разработвана към настоящия 
момент 

Не са 
разходвани 

средства 

 
 
 

 
 
 

НПО,РЗИ, 
ЦМЕДТ 
„Амалипе”. 

здравословното хранене, Наредба № 2 
за здравословно хранене на децата на 
възраст от 0 до 3 години в детските 
заведения и детските кухни и Наредба 
№ 6 за здравословно хранене на децата 
на възраст от 3 до 7 години в детски 
заведения на МЗ . 
 

„Здрави деца 
в здрави 
семейства”  

 

4.Мониторинг 
на здравните 
услуги. 

4.1.Осъществяван
е на общностен 
мониторинг. 

4.1.1.Провеждане на 
общностна анкета за 
оценка на здравните 
услуги в селата 
Водолей,  Леденик и в 
други населени места. 

РЗИ,  
ЦМЕДТ 
„Амалипе”. 
 

Анкетата, която се прилага по метода 
„допитване до общността” се проведе 
два пъти през годината – веднъж през 
месец юли и веднъж през декември. В 
нея са обхванати около 800 души в 
различни региони и общини на 
страната. В община Велико Търново 
през м. декември са анкетирани 104 
души (жени на възраст между 16 и 55 
години). Изготвен е анализ на 
състоянието на здравните услуги. 

1000 лв. Проектно 
финансиране 
на Център 
Амалипе от 
външни 
донори. 

Община Велико Търново 
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инфраструктура в 
населените места. 
 
 
 
 
 
 

техническата 
инфраструктура в 
квартали и райони с 
лица от ромски 
произход.  
 

НПО    

 
 

2. Преасфалтиране и 
ремонт на улици в с. 
Леденик. 

Община 
Велико 
Търново 

 
 

Не са извършвани ремонтни дейности 
на улици в с. Леденик 

 
Не са 

разходвани 
средства 

 

 
 

3. Преасфалтиране и 
ремонт на улици в с. 
Балван. 

Община 
Велико 
Търново 

 
Ремонтирани са част от улиците в           

с. Балван 

 
8619 лв. 

 
общински 
бюджет 

4. Преасфалтиране и 
ремонт на улици в с. 
Водолей. 

Община 
Велико 
Търново 

 
Ремонтирани са част от улиците в               

с. Водолей 

 
4599 лв. 

 
общински 
бюджет 

 
4 ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ” 
 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Отчет Финансиране 

Средства Източник 

 1.Осигуряване на 
достъп на лица от 
ромски произход 
и/или в уязвимо 

1.1. Осигуряване 
заетост  на 
уязвими групи 
чрез обучение. 

1.1.1. Организиране 
на обучителни 
курсове за безработни 
лица. 

Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 

Брой лица включени в професионално 
ориентиране, мотивиране и преминали 
квалификационни курсове – 148 бр. 
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социално 
положение до 
пазара на труда.  
  
 

  Търново;  
Община 
Велико 
Търново. 

1.1.2 Осигуряване на 
заетост след 
предоставяне на 
посреднически услуги 
и/ или обучение 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

Осигурена заетост на 2791 лица след 
предоставяне на посреднически услуги 
и / или обучение / първичен пазар – 
2339 бр. и програми и мерки за заетост 
- 442 бр./ 

 

  

1.1.3. Осигуряване на 
възможност за 
заетост, в т. ч. 
чиракуване и 
стажуване след 
регистрация като 
безработно лице. 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

Общ брой включени лица – 118 бр. в т. 
ч. по:  
Проект „Компас” – общо 60 лица са 
включени в професионално 
ориентиране, мотивиране и 
професионална квалификация 
„Текстообработване”. От завършилите 
лица 28 са включени в заетост за 
стажуване. 

По проект „Професионално обучение 
и мотивация с цел постигане на 
пригодност за заетост” /ПРО-МО-
ПРИ/ са включени в обучение 13 лица.  

Проект „Шанс за работа – 2014” са 
ориентирани професионално, 7 227.72 лв. 

 
 

 
 
Държавен 
бюджет 
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мотивирани са и са преминали курс за 
професионална квалификация 45 
безработни лица по професия 
„болногледач”. В заетост за включени 
18 лица за стажуване. 

През 2014 г. по проект “Шанс за 
работа-2014 г.” Община Велико 
Търново осигури заетост на 6 
безработни лица над 50 г., на 
длъжност “Санитар” в ДСХ “В. 
Ботева”, успешно преминали курс на 
обучение. Срокът на заетост е 3 
месеца, при 8-часов работен ден и 
трудово възнаграждение в размер на 
340.00 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Осигуряване 
заетост  на 
уязвими групи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Предоставяне 
на стимули на 
работодатели за 
наемането на 
безработни от 
групите в 
неравностойно 
положение 
 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

Общ брой осигурени работни места –   
213 бр . 

НП „Заетост и обучение на хора с 
увреждания” – през периода са 
работили 23 лица; 

НП „АХУ” – работили 23 лица като 
лични асистенти; 

Проект „Подкрепа за заетост” -  
насърчаване на работодателите да 
осигурят заетост на регистрирани 
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безработни. Приоритетно се включват 
най-уязвимите сред регистрираните 
безработни - младежи, хора над 50-
годишна възраст, продължително 
безработни и представители на 
етническите малцинства. В Община 
Велико Търново  са включени в 
заетост 65 безработни лица при 12 
работодатели. В същия период 191 
лица са приключили участието по 
проекта поради изтичане на 
субсидирания срок на заетост; 

През 2014 г. Община Велико Търново 
продължи реализацията на проект 
“Подкрепа за заетост” (юли 2013 г. – 
април 2014 г.). Разкрити са 50 работни 
места в гр. Велико Търново, длъжност 
“Общ работник”, със срок на заетост 9 
месеца и възнаграждение на наетите 
лица в размер на 380.00 лв. при пълно 
работно време 

Проект „По близо до работа” – 
насочен към насърчаване географската 
мобилност на работната сила 
посредством  предоставяне на стимули 
за работодателите за наемане на лица 
от населени места и региони, различни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 879,26 
лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От държав 
ния 
бюджет 

Община Велико Търново 
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от местата, в които извършват 
дейност, както и стимули за лицата да 
търсят подходяща работа, дори в 
случаите, в които тя е далеч от дома 
им. През 2014 г. 6 работодатели са 
подали заявления за включване в 
проекта на 32 новонаети/ заети лица , 
договорите с които ще бъдат от 2015 г. 

1.2.2. Предоставяне 
на стимули на 
работодатели за 
наемането на 
безработни младежи 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

Брой осигурени работни места – 140 
бр., 
в т.ч. по програми и мерки за заетост – 
85 лица и ОП”РЧР” – 55 лица 

Програма “Старт на кариерата” – 
работили по програмата 31 лица 

В изпълнение на Споразумение за 
сътрудничество в рамките на 
инициативата на Президента на 
Републиката „Подкрепи една мечта”, в 
подкрепа на  младежи, завършващи 
средното си образование и напускащи 
специализирани институции за деца, 
по плана за действие за развитие на 
инициативата и в резултат на 
извършената работа на екипите са 
подготвени и актуализирани 
специализирани профили на 7 
младежи /за професионални, 
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образователни и лични намерения, 
преценка на професионалната 
насоченост, нагласи за заетост и 
образование/ и профили за включване 
в заетост, за проактивно предлагане 
пред работодатели. Разработен е 
персонален план за действие на 7-те 
младежи, който включва: запознаване 
с услугите, предлагани от ДБТ; 
запознаване с услугите предлагани от 
ДСП; запознаване с ВУЗ-овете в 
страната и преференциите, които 
могат да ползват за общежитие, 
семестриална такса и стипендии; 
индивидуални консултации с всеки 
един  от младежите, относно тяхната 
реализация след завършване на 
средното си образование. Договорени 
са съответните конкретни стъпки и 
срокове за подпомагане продължаване 
на образованието или реализиране на 
пазара на труда, с оглед постигане на 
поставените цели. Като първи стъпки 
за всички младежи се очертават 
завършване на средното образование. 

1.2.3. Продължаване 
на дейността на 
Комисия за 

Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 

10 броя подадени и одобрени бизнес 
проекти. 
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разглеждане и 
одобряване на бизнес 
проекти на 
безработни лица 
подали молба за 
преференция по чл. 
47, ал. 1 от ЗНЗ.  

Велико 
Търново 

1.2.4. Национална 
програма „От 
социални помощи 
към осигуряване на 
заетост” 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
В. Търново 

По проект на Община Велико Търново 
през 2014 г. са назначени общо 152 
безработни лица. От тях: 

- 2 лица на длъжност “Работник, 
строителство” в гр. Велико Търново, 
за период от 6 месеца, при 6-часов 
работен ден и трудово възнаграждение 
в размер на 2.03 лв./час. 

- 117 лица на длъжност “Общ 
работник – аварийна група” за 
изпълнение на неотложни действия 
при бедствия в 21 населени места на 
територията на Община Велико 
Търново. Период на осигурена заетост: 
01.01.2014 г. – 31.03. 2014 г. и 
15.12.2014 г. – 31.12.2014 г. Трудово 
възнаграждение в размер на 2.03 
лв./час при 4-часов работен ден. 

- 33 лица на длъжност “Общ работник”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 807.80 
лв., от тях 
11 182.31 
лв. от 
бюджета на 
Община 
Велико 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Държавен 
бюджет; 
бюджет на 
Община 
Велико 
Търново 
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за извършване на сезонни ремонтни и 
възстановителни дейности в 13 
населени места; период на заетост – 3 
месеца; при 4-часов работен ден и 2.03 
лв./час трудово възнаграждение. 

Търново 

1.2.5 Регионална 
програма за заетост 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

През отчетният период е осигурена 
заетост на 5 безработни лица над 50-
годишна възраст за осъществяване на 
дневен пропускателен режим в ДД 
“Пеню и Мария Велкови” – гр. В. 
Търново, ДД “Хр. Смирненски” – с. 
Балван, СОУ “Вела Благоева” и СОУ 
“Г.С. Раковски”. Лицата са назначени 
на длъжност “Портиер”, за срок от 6 
месеца (14.04.2014 г. – 13.10.2014 г.), 
при пълно работно време и размер на 
трудовото възнаграждение 340.00 лв.  
 

13 260.00 
лв. 

Държавен 
бюджет 

1.2.6. Национални 
програми за заетост 

Община 
Велико 
Търново 
Дирекция 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

По Национални програми за заетост са 
работили общо 189 лица. 

НП „Нова възможност за заетост” – 
работили по програмата 30 лица. 

 НП ”Сигурност” – включени в заетост 
76 лица; 

  
2. Активиране на 2.1.Общностна 2.1.1.Мотивационни ЦМЕДТ Центровете за развитие на общността 300 лв. По проект 
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неактивни и 
обезкуражени 
лица 

 

 

 

 

 

 

работа за 
мотивиране на 
неактивни и 
обезкуражени 
лица в ромските 
квартали за 
регистрация в 
„Бюро по труда” – 
гр. Велико 
Търново и 
включване в 
легалния пазар на 
труда 

кампании на Центъра 
за развитие на 
общността и местните 
клубове сред 
неактивни и 
дълготрайно 
безработни лица 

„Амалипе” - 
ЦРО 

са организирани  6 информационни 
срещи на темите: „Как да са 
регистрирам в бюрото по труда”, 
„Какви са принципите на работа на 
бюрото по труда”, „Какви възможности 
предлага”. В рамките на цялата 
изминала година са обхванати над 120 
лица -младежи и възрастни от 20 г. до 
45 г. от с.Водолей и с. Леденик.  

„Крачка 
напред – 
Овластяван
е на 
младите 
хора и 
жени в 
ромска 
общност”  

2.2. Повишаване 
на капацитета на 
„Бюро по труда” – 
гр. Велико 
Търново за работа 
в ромска общност 

2.2.1. Назначаване на 
ромски трудов 
медиатор 

„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

През 2014 не е разкривана щатна 
бройка. 

  

3. Повишаване на 
мотивацията на 
ромската общност 
за развитие на 
предприемачество 

3.1. Създаване на 
предпоставки за 
развитие на 
собствен бизнес и 
управление на 
малка фирма и 
средни 
предприятия 

3.1.1. Организиране и 
провеждане на 
информационни дни 
на „Отворените 
врати” за запознаване 
с възможности за 
кандидатстване по 
проекти за собствен 

ЦРО- В. 
Търново 
ЦМЕДТ 
„Амалипе” 
„Бюро по 
труда” – гр. 
Велико 
Търново 

През месец септември в „Интерхотел 
ВТ”, се организира и проведе 
специализирана трудова борса – 
насочена към неравностойната група на 
пазара на труда – младежи до 29 г. по 
НПИЕМГ. От поканените 187 
работодатели в борсата взеха участие 
60 от тях, осъществяващи дейност в 
областта на индустрията, 
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бизнес строителството, търговията, 
хотелиерството и туризма. От тях 55 
обявиха общо 290 работни места за 
учители, възпитатели, готвачи, шивачи, 
работници, чистачи, стругари и др. 
Трудовата борса посетиха 381 търсещи 
работа лица, от които 353 безработни. 
Участието в мероприятието е отразено 
в плана за действие на 321 безработни 
младежи до 29 г. 

  3.1.2.Организиране на 
обучения за 
подготовка на бизнес 
план и разкриване на 
малка фирма 

ЦРО - 
ЦМЕДТ 
„Амалипе” 

ЦРО - 
ЦМЕДТ 
„Амалипе” 

През изминалата година бяха 
организирани кампании и 
информационни срещи с цел 
запознаване на младежи и възрастни 
относно възможностите за 
кандидатстване към Министерството 
на земеделието, програма „Млад 
фермер”. В с. Водолей и с. Леденик 
информация получиха над 50 лица в 
рамките на 3 срещи за условията и 
реда за кандидатстване. 

100 лв. 

 

Проект 
„Иновативн
и форми на 
заетост за 
ромската 
общност”  
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5. ПРИОРИТЕТ  „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ” 
 

 
Цели 

 
Задачи 

 
Дейности 

 
Отговорна 
институция 

 
Отчет 

Финансиране 

Средства Източник 

1. Подобряване на 
ефективността на 
работа на 
полицейски 
служители в 
мултиетническа 
среда при 
спазване на 
стандартите по 
правата на човека. 

1.1 Повишаване на 
квалификацията за 
ефективна дейност 
на полицейски 
служители в 
мултиетническа 
среда. 
 
 

1.1.1. Запознаване и 
разясняване на 
Наредба № 1 на 
Великотърновски 
общински съвет. 

Община Велико 
Търново и РУП - 
гр. Велико 
Търново. 

Служителите са запознати с 
разпоредбите на Наредба №1 на 
Общински съвет Велико Търново. 
Периодично се провеждат срещи с 
обществеността на обслужваната 
територия 

 В рамките 
на 
утвърденит
е бюджети 
на 
съответнит
е 
институции 

1.1.2. Обучение по 
правата на човека и 
правата на детето в 
училищата  

Община Велико 
Търново- 
МКБППМН, 
РУП- ИДПС  

ИДПС при РУ –В. Търново 
провеждат беседи с учениците 
относно разясняване правата на 
детето- запознаване с Закона за 
закрила на детето и НК в частта му 
касаеща МНЛ  

 В рамките 
на 
утвърденит
е бюджети 
на 
съответнит
е 
институции 
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  1.1.3.Превантивна 
дейност на 
полицията и 
обществеността, 
съвместно 
планиране и срещи 
срещу 
разпространението 
на наркотиците в 
кварталите със 
смесено население 

Община Велико 
Търново, РУП-
В. Търново, 
Превантивно – 
информационен 
център – Велико 
Търново, 
представители 
на общността 

Провеждани са беседи с лица от 
различни възрастови групи в 
училищата на теми свързани с 
вредата от употребата на наркотични 
вещества и наказателната 
отговорност при държане и 
разпространение на такива. 

 В рамките 
на 
утвърденит
е бюджети 
на 
съответнит
е 
институции 

2 .Извършване на 
превантивна 
дейност на РУП-
В.Търново и 
МКБППМН за 
предотвратяване  
и противодействие 
на малолетни и 
непълнолетни 
правонарушители 
на територията на 
Община Велико 
Търново. 
 

2.1.Осъществяван
е  на контрол над 
малолетни и 
непълнолетни с 
цел 
предотвратяване 
на 
противообществен
и прояви. 

2.1.1.Провеждане на 
срещи и беседи в 
училищата  и 
институции за деца 
за запознаване със 
ЗБППМН и НК 
малолетните и 
непълнолетните. 
Изнасяне на беседи 
по въпросите за 
агресията сред 
подрастващите, 
тютюнопушенето и 
употребата на 
алкохол, домашното 
насилие, 

Община Велико 
Търново- 
МКБППМН, 
РУП- ИДПС 

ИДПС провеждат беседи съгласно 
утвърдени план – графици 
съгласувани с ръководствата на 
учебните заведения като са 
дискутирани теми свързани с правата 
на децата, отговорността на 
малолетните и непълнолетните лица 
при извършване на 
противообществени прояви и 
престъпления. Запознавани са с 
разпоредбите на Конституцията, НК 
и ЗБППМН , Закона за закрила на 
детето и др. Изнасяни са лекции 
свързани с агресията в училищата, 
вредата от тютюнопушенето и 
употребата на наркотични вещества. 

 В рамките 
на 
утвърденит
е бюджети 
на 
съответнит
е 
институции 
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общуването в 
Интернет и т.н.; 

В с. Беляковец стартира за четвърта 
поредна година през лятната 
ваканция  “Детска полицейска 
академия”. Над 200 деца от 
разкритите  19  Центъра за работа с 
деца и младежи са взели участие в 
академията. 
За първи път през 2014 г. Община 
Велико Търново е отпуснала 
финансови средства на Центровете за 
работа с деца и младежи за 
закупуване на спортни съоръжения, 
екипи и игри за децата, след заявка от 
тяхна страна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От общин 
ския 
бюджет 

 
6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА”  

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Отчет Финансиране 

Средства Източник 
1. Включване на 
ромите и 
маргинализиранит
е групи в 
културния живот 
на Велико 
Търново 

1.1. Повишаване 
на капацитета на 
местните 
малцинствени 
общности за 
участие в 
културния живот 
на Велико 

1.1.1. Реализиране 
на образователна 
програма за правата 
и задълженията на 
общността, като 
равноправни 
граждани – 
листовки, дискусии, 

Община Велико 
Търново, 
Кметства, 
училища. 

 В ОУ „Неофит Рилски” гр. 
Килифарево. 
ежегодно се изучава  майчин език – 
турски.  
В ОУ„Неофит Рилски” гр. 
Килифарево е сформиран клуб от 15 
деца - 5 - 8 клас, които участват в 
СИП «Турски фолклор». 

 От бюджета 
на училище 
то 
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Търново  медийни продукти. 
 

Ръководителя на клуба е провел 
разговори и срещи с редактора на 
месечно Списание за семейството, 
детето и културата «Юмит», което се 
издава на български и турски език. От 
2014 г. на децата е предоставена 
възможността да получават 
ежемесечно списанието. Поместени 
са детски рисунки на ученици от  
ОУ„Неофит Рилски” гр. Килифарево 
 По повод 21 февруари – 
Международния ден на майчиния 
език. Център “Амалипе” в периода 
януари - февруари 2014 г. е 
организирал провеждането на 
литературни четения на различни 
езици и пътуваща изложба с есета и 
рисунки на тема: Многообразието на 
езиците ни прави мобилни.  

1.1.2. Провеждане 
на цикъл от 
обучения на местни 
ромски активисти 
във Водолей, 
Леденик и други 
населени места 

ЦРО, Амалипе В местните клубове в с. Водолей и с. 
Леденик са организирани 4 срещи с 
цел обучение на младежи по темите: 
„Как да проведем кампания”, „Как да 
организираме дискусии, лектории” – 
в контекста на културен живот и 
включване на всички общности в 
културния живот на Община Велико 

100 лв. По проект 
„Крачка 
напред – 
Овластяване 
на младите 
хора и жени 
в ромска 
общност” 
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Търново. Обучени по темите са над 
40 лица.  

2. Запазване и 
развитие на 
културната 
идентичност на 
малцинствените 
общности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Включване на 
мрежата от 
читалища, ЦРО  и 
местни клубове в 
усилията за 
развитие и 
опазване на 
културната 
идентичност на 
ромите и другите 
етнически 
общности 

2.1.1. Създаване на 
клубове / кръжоци 
по интереси в 
читалищата за 
малцинственото 
население 

Читалища във 
Водолей, Ресен, 
Леденик, 
Шереметя, 
Шемшево, 
Килифарево, 
Дебелец 

ОУ “Хр. Смирненски” с. Водолей 
съвместно с ЦДГ в с. Шемшево от м. 
септември 2014 г. реализират 
следните проекти: 
проект “Мостове към света” и  
  
проект “Цветна фантазия”, 
финансирани от Център по 
образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства.  
По проектите са създадени следните 
извънкласни клубове, в които 
участват всички 70 ученика: 
“Пътешественик”, “Млад еколог”, 
“Моето училище в компютърни 
презентации”,”Фолклор на етносите”, 
“Магията на театъра”, “Работилница 
за сувенири”, “Професионално 
ориентиране”, Допълнителна работа 
по български език и математика в 
начален и прогимнизиален етап”. 
Организирана е екскурзия до гр. Русе. 
Читалището и училището в гр. 
Килифарево развиват кръжочна 

 
 
 
 
22 000 лв. 
 
16 500 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
По проектите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От 
съответните 
бюджети 
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дейност с малцинственото население, 
с цел популяризиране на етностните 
традиции, култура и  фолклор. 
 

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

Кметства, 
училища, 
НПО, 
Читалища. 

В читалището в гр. Килифарево са 
представени обичаите Рамазан и 
Курбан байрам. Организирана е 
изложба с  български и турски 
шевици - ръчно плетиво, изработени 
от деца и родители. 
 

 В рамките на 
утвърдените 
бюджети на 
съответните 
институции 

2.2.Провеждане на 
ежегодни 
кампании и 
събития за 
опазване, 
обновяване и 
популяризиране 
на ромската 
култура 

2.2.1. Ежегодно 
провеждане на 
Национален детски 
ромски фестивал 
„Отворено сърце“ в 
град Велико 
Търново. 

ЦМЕДТ 
„Амалипе“, 
Община Велико 
Търново. 

В дните 5-7 юни е проведен Детски 
Ромски Фестивал „Отворено сърце”. 
Участвали са  около 1500 човека 
(1200 ученика и младежи и 300 
възрастни), от цялата страна. Във 
фестивала са участвали 
представителни групи от Испания, 
Румъния, Гърция, Македония. 
Фестивалната програма е включвала 
песни, танци, възстановки на 
празници, показване на занаяти от 
всички етноси в България.  

50000 лв. Община 
Велико 
Търново и 
външни 
донори 

2.2.2. Ежегодно 
отбелязване на 
Василица, 
Международния ден 

ЦМЕДТ 
„Амалипе“, 
Община Велико 
Търново. 

По повод „Василица” са 
организирани групи от училищата – 
СОУ „Г.С. Раковски”, гр. Велико 
Търново, СОУ „В. Комаров”, гр. 
Велико Търново , ОУ „Васил 

20 000 лв. По проект 
Младежта е 
толерантност  
Собствени 
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на ромите и Деня на 
ромската гордост. 

Левски”, с. Леденик, ОУ „Христо 
Смирненски”,с. Водолей, които са 
посетили държавните институции: 
РИО, РЗИ, Община Велико Търново и 
Областна администрация с цел да 
поздравят и наричат присъстващите. 
Участие са взели над 30 ученици от 1 
до  8 клас и техни ръководители.  
По повод 8 април – Международен 
ден на ромите - ЦРО Велико Търново 
е провел информационна кампания , 
където са  раздавани брошури с 
малко известни факти за ромите в 
България.  Обхванати са над 200 
човека с цел повишаване 
осведомеността относно 8 април.  
По повод Деня на ромската гордост - 
Roma Pride  Клуб „Младежта е 
толерантност” във Велико Търново е 
организирал редица дейности от 5 до 
10 октомври, като:  
- дискусия на тема “Roma Pride”; 
- флашмоб - пресъздаване на обичая 
къна-гедже - обичай, който 
практикуват ромите мюсюлмани 
(хорохане рома и миллет) вечерта 
преди сватбата. Раздадени са 
информационни материали.; 
- образователна щафета на тема 
„Ромска история и култура”, където 
ученици от различни 
великотърновски училища са 
премерили знанията си. В щафетата 

средства 
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са участвали 3 отбора от по двама 
участника. Център за развитие на 
общността гр. Велико Търново също 
се е включил в отбелязването на 
Roma Pride с литературно четене и 
изложба на предмети  от бита и 
култура на ромите от различните 
групи.  
- изложба, показваща предмети от 
бита, традиционни носии, както и 
рисунки, пресъздаващи битието на 
ромите. За гостите на изложбата е 
организирана викторина, която да 
запознае посетителите с ромската 
история и култура. Николай Бенчев - 
активист към Център „Амалипе“, е 
изнесъл рецитал на стихове от 
ромски писатели и негови 
стихотворения. На събитието 
официални гости са били 
представители на Община Велико 
Търново и Регионална здравна 
инспекция, директори на училища от 
гр. В. Търново и др. 

 

Настоящият Отчет за 2014 година на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация      
/2014 г. - 2020 г./ е изготвен от Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” при Община Велико Търново съвместно с 
ангажираните институции и неправителствени организации. 

 

Община Велико Търново 
февруари 2015 година 
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