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ОБЩИНА
ЯКИМОВО
MUNICIPALITY
OF YAKIMOVO

Интеграция на
уязвими групи в
община Якимово
Integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Yakimovo

Настоящият проект на Община Якимово включва взаимосвързани и
надграждащи се дейности чрез придобиване на нови знания и умения при
прилагане на интегриран подход за предоставяне на социални и здравни
услуги, подобряване на достъпа до заетост, образование и обучение. Всички
дейности са в съответствие с приложимите стратегически национални и
местни документи, като включват интеграция на деца, застрашени от
изключване от образователната система, по причини, свързани с
принадлежност към затворени и маргинализирани етнически групи;
равноправно интегриране в образователна система; създаване на условия
за трудова интеграция; създаване на подходящ социално-психологически
климат в обществото.
В резултат от изпълнение на проекта се очаква създаване на траен модел за
сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции,
партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

The current project of the Yakimovo Municipality includes interconnected and upgrading 25.02.2019/31.12.2020
activities through the acquisition of new knowledge and skills in applying an integrated
approach to providing social and health services, improving access to employment,
education and training. All activities are in line with applicable national and local strategic
documents, including the integration of children at risk of exclusion from the education
system for reasons related to belonging to closed and marginalized ethnic groups; equal
integration into an education system; creating conditions for labor integration; creating an
appropriate socio-psychological climate in society.
As a result of the implementation of the project, it is expected to establish a durable
cooperation model at the local level, with the participation of all the institutions, partners
and associated partners working in this field at the local level.
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ОБЩИНА
ЛУКОВИТ
MUNICIPALITY
OF LUKOVIT

Социалноикономическа
интеграция в
Луковит
"Socio-economic
integration in
Lukovit"

Проектът "Социално-икономическа интеграция в Луковит" включва
интегрирани мерки за приобщаване на ромските уязвими групи в Луковит.
Партньори по проекта са Сдружение "Знание" - Ловеч и четири общински
училища - две средни училища - средищно и професионално, едно основно
училище - средищно и едно начално училище - сегрегирано.
Неправителствената организация ще извършва дейности и по двете
оперативни програми.
Основни дейности по проекта са:
ОП РЧР
1. Включване в заетост - осигуряване на субсидирана заетост за 56
безработни лица от ромски произход
2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. Изток, гр.
Луковит - разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и
назначаване на общностен работник, в ЦОП и изнесената му част ще се
предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.
3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи - работа с НПО и външни изпълнители с около 240 деца и
младежи от ромската общност.
ОП НОИР
1.Допълнително обучение по български език за ученици, за които
българският език не е майчин - за около 450 ученици
2.Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици
- за около 140 ученици
3.Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно
образование - 200 ученици
4.Работа с родителите - ще бъдат обхванати около 400 родители
5.Преодоляване на негативни обществени нагласи - работа с НПО - ще
бъдат обхванати около 150 ученици
В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от
ромски произход.

The project "Socio-economic integration in Lukovit" includes integrated measures for the 05.03.2019/31.12.2020
inclusion of the Roma vulnerable groups in Lukovit. Partners under this project are the
Knowledge Association- Lovech and four municipal schools - two secondary school; one
primary school and one primary segregated school. The Non-Governmental
Organisation (NGO) will carry out the activities in the both operational programs.
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The main activities of the project are:
OPERATIONAL PROGRAMME Human Resources Development
1. Inclusion in employment - providing subsidized employment for 56 unemployed
persons of Roma origin
2. Center for public support and a community center in East Quarter of the town of
Lukovit - opening of a Public support center with a social worker, a pedagogue, a speech
therapist and the appointment of a community worker. The Public support center and its
affiliate will provide social and health services to about 200 children, women and
mothers.
3. Development of local communities and overcoming the negative stereotypes - work
with NGOS and external contractors with around 240 children and young people from
the Roma community.
OPERATIONAL PROGRAMME Science and Education for Smart Growth 2014 - 2020
1. Additional training in Bulgarian language of students, for whom the Bulgarian
language is not a mother tongue - about 450 students
2. Additional activities for students at risk of dropping out from school - about 140
students
3. Support for ethnic minorities students to continue their education in secondary schools
and to complete successfully their secondary education -200 students
4. Working with parents - about 400 parents will be covered under this activity.
5. Overcoming negative public attitudes - work with NGOs - about 150 students will be
covered under this activity.
Five (5) educational mediators of Roma origin will be appointed under the framework of
this project.

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1”.
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ОБЩИНА
ГУЛЯНЦИ
MUNICIPALITY
GULYANTSI

Социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи в
община Гулянци шанс,
толерантност и
успех.
Socio-economic
integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Gulyantsi.

Проектното предложение "Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех" е интервенция
очертаваща общата картина на икономически и социални проблеми в
община Гулянци. С оглед на интегрирания характер на процедурата,
дейностите включени в конкретното проектно предложение са подчинени на
една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на
местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани
партньори, работещи в тази област на местно ниво. В настоящето проектно
предложение планираните дейности надграждат планираните дейности в
Плана за интегриране на ромите 2017-2020г. Обхванати са всички основни
приоритети на плана за интеграция на гражданите в уязвимо социалноикономическо положение.
Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател, като се предвижда
работа с един ползвател в няколко направления едновременно - трудова
заетост, социални услуги, образование и др. С изпълнението на заложените
дейности и мерки ще се постигне резултат със специален акцент върху
интеграцията на уязвими групи, включително ромите. С изпълнението на
дейностите по ОПРЧР ще доведе до повишаване качеството на живот,
подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до образование,
социални и здравни услуги и ще се постигнат конкретните цели.
Изпълнението на дейностите по ОП НОИР, дава възможност за гарантиране
на равен достъп до качествено образование, за адаптиране на учениците в
учебните заведения в създаване на подкрепяща и привлекателна среда; за
засилване на мотивацията за участие в образователния процес на децата.
Целта е подпомагане на ученици от етническите малцинства в развитието им
като отговорни граждани с успешна професионална и социална реализация.
Всички дейности са насочени към насърчаване в дух на толерантност,
запазване на културната идентичност и преодоляване на негативните
обществени нагласи, чрез инициативи за преодоляване на негативни
стереотипи.

The project proposal "Socio-economic Integration of Vulnerable Groups in the
01.03.2019/31.12.2020
Municipality of Gulyantsi - Chance, Tolerance and Success" is an intervention outlining
the general picture of economic and social problems in Gulyantsi Municipality. In view of
the integrated nature of the procedure, the activities included in the specific project
proposal are subject to a holistic vision of creating a durable cooperation model at the
local level, involving all institutions, partners and associated partners working in this area
locally. In the present project proposal the planned activities build on the planned
activities in the Roma Integration Plan 2017-2020. All major priorities of the plan for the
integration of citizens in a vulnerable socio-economic situation are covered.
Integrated measures are reduced to the level of the user, providing for work with one
user in several areas simultaneously - employment, social services, education, etc.
Implementation of the activities and measures envisaged will result with a special focus
on the integration of vulnerable groups, including the Roma. The implementation of
OPHRD activities will lead to an increase in quality of life, improved access to
employment, improved access to education, social and health services, and the specific
objectives will be achieved.
The implementation of the activities under the NDIR OP provides the opportunity to
ensure equal access to quality education, to adapt the students to the educational
institutions in creating a supportive and attractive environment; to strengthen the
motivation to participate in the children's educational process. The aim is to support
ethnic minority students in their development as responsible citizens with successful
professional and social realization.
All activities are aimed at promoting in a spirit of tolerance, preserving cultural identity
and overcoming negative public attitudes through initiatives to overcome negative
stereotypes.
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ОБЩИНА
СРЕДЕЦ
Sredets
Municipality

Нашето бъдеще
в нашите ръце интегрирана и
устойчива
подкрепа за
активизиране и
развитие на
ромската
общност в
община Средец.
Our Future in Our
Hands - Integrated
and Sustainable
Support for the
Activation and
Development of
the Roma
Community in
Sredets
Municipality

Настоящото проектно предложение е насочено към преодоляване на
особено острите и свързани помежду си проблеми на ромската общност на
територията на община Средец и реализира План за действие за
интеграционни политики на община Средец.Предвидените дейности по
ОПРЧР са:Комплексни действия в посока подпомагане на интеграцията на
пазара на труда,чрез разкриване на нови работни места,подобряване
достъпа до социални и здравни услуги на уязвими групи и развитие на
местните общности за преодоляване на негативните стереотипи,както и за
формиране на благоприятна обществена среда за изпълнение на
интеграционната политика.Дейностите по ОП НОИР са насочени към
осигуряването на допълнителна образователна подкрепа за застрашени от
отпадане ученици,извънкласни дейности,които да развият допълнителни
умения и компетентности в учениците, дейности,услуги и ресурси за
усвояване на българския език, посредством допълнително обучение на
учениците от начален етап, психологическо консултиране и подкрепа на
застрашени от отпадане ученици,кариерно консултиране и професионално
ориентиране на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап.Предвидени са дейности,насочени към
работа с родители,за разясняване ползите от образователна интеграция,
негативите от възпрепятстване на децата от редовно посещаване на учебни
занятия и преодоляване на негативни обществени нагласи.Проектът ще се
изпълнява 22 месеца от Община Средец в партньорство с ОП
ОБЧ,Национална мрежа на здравните медиатори,СНЦ "Талантс", ОУ с.
Загорци, СУ гр.Средец и ЦМДТ "Амалипе".Дейностите ще бъдат реализирани
в квартал „Победа” гр.Средец и с.Орлинци, обхващайки едни и същи
нуждаещи се граждани.Очакваните резултати надграждат постигнатото по
Българо-швейцарската програма за сътрудничество.Чрез изпълнението на
проекта ще се повиши информираността на местната общност относно
възможностите на ОП РЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР за подкрепа на
социалното включване на лица от уязвими групи.

The present project proposal is aimed at overcoming the particularly acute and
01.03.2019/31.12.2020
interrelated problems of the Roma community in Sredets Municipality and implements
an Action Plan for Integration Policies of the Municipality of Sredets. The envisaged
activities of OPHRD are: Complex Actions in Support of Market Integration by creating
new jobs, improving access to social and health services for vulnerable groups, and
developing local communities to overcome negative stereotypes, as well as form The
activities of the NDIR OP aim at providing additional educational support for pupils
threatened by dropout, extracurricular activities that will develop additional skills and
competencies in the students, activities, services and resources for the absorption of the
the Bulgarian language through additional initial-stage training, psychological counseling
and support for drop-outs, career counseling and vocational guidance is for ethnic
minority students to continue education at the high school stage. Activities aimed at
working with parents, explaining the benefits of educational integration, the lessons of
preventing children from attending regular classes and overcoming negative public
attitudes are foreseen.The project will be carried out for 24 months from the Municipality
of Sredets in partnership with OP MA, National Network of Health Mediators, NGO
"TALENTS", Zagortsi Primary School, Sredets University and CAMT "Amalipe". The
activities will be implemented in the " Pobeda "Sredetz and Orlintsi, covering the same
needy citizens.The expected results build on the achievements of the Bulgarian-Swiss
cooperation program.Through the implementation of the project will raise the awareness
of the local community about the opportunities of the HRD OP 2014-2020 and OP NDIR
to support the social inclusion of persons from vulnerable groups.
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ОБЩИНА
СТРАЖИЦА
Municipality
Strazhitsa

Интеграция на
уязвими групи в
община
Стражица
Integration of
vulnerable groups
in the municipality
of Strazhitsa

Проектното предложение на община Стражица, включва комплекс от мерки
за интеграция на маргинализирани групи и образователна интеграция на
деца и ученици от етническите малцинства. Проектът е в изпълнение на
целите и мерките заложени в Актуализирания план на община Стражица за
интеграция за периода 2015-2020г. Проектът включва дейности от две
оперативни програми. По "ОПРЧР" са предвидени дейности: професионално
информиране и консултиране, психологическо подпомагане, мотивиране за
активно поведение на пазара на труда,предоставяне на обучение за ключова
компетентност,включване в заетост,превенция на ранното отпадане от
училище и интеграция в образователната система на деца и
младежи,подобряване достъпа до социални и здравни услуги,развитие на
местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, инициативи
за популяризиране на културната идентичност на етнически
общности,превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на
противообществени прояви и правонарушения,организиране на публични
събития. По "ОПНОИР" са заложени дейности: допълнително обучение по
български език за децата /ученицитe/, за които българският език не е
майчин,допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище
ученици от етническите малцинства,подобряване на образователната среда
в детски градини и училища,осигуряване на психологическа
подкрепа,подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване
на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно
образование,насърчаване участието на родителите в образователния
процес,работа с родителите, преодоляване на негативни обществени
нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.Проектът
ще се изпълнява в партньорство с НПО с голям опит в изпълнението на
проекти за интеграцията и с партньор средно училище в гр. Стражица.
Включването на асоциираните партньори АСП, АЗ, РЗИ и МОН, местната
общност, администрацията и всички заинтересовани страни, ни дава
увереност за постигане целите на проекта.

The project proposal of Strazhitsa municipality includes a complex of measures for the 05.03.2019/31.12.2020
integration of marginalized groups and educational integration of children and students
from ethnic minorities. The project is in pursuance of the objectives and measures set
out in the updated plan of Strazhica municipality for integration for the period 2015-2020.
The project includes activities from two operational programs. OPHRD activities
envisage: professional information and counseling, psychological support, motivation for
active labor market behavior, provision of key competence training, inclusion in
employment, prevention of early school leaving and integration into the education
system of children and improving access to social and health services, developing local
communities and overcoming negative stereotypes, initiatives to promote the cultural
identity of ethnic communities, preventative action Austin avoid and prevent antisocial
behavior and offenses, organizing public events. Under OPNOIR activities are included:
additional Bulgarian language education for children / pupils / for whom the Bulgarian
language is not a mother tongue, additional activities for drop-outs from ethnic minority
groups, improvement of the educational environment in kindergartens and schools,
providing psychological support, supporting ethnic minority students to continue high
school education and successfully completing secondary education, encouraging
parents to participate in the education process, bot with parents overcome negative
public attitudes based on ethnic and cultural identichnost.Proektat will be implemented
in partnership with NGOs with extensive experience in the implementation of integration
projects with partner secondary school in the town. Strajitsa. The involvement of the
associated partners ASA, EA, RHI and MES, the local community, the administration
and all stakeholders, gives us confidence to achieve the project goals.

888317.50
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Списък на сключените договори

ОБЩИНА
БОРОВО
Municipality
Borovo

"Заедно за
община Борово"
Together for
municipality of
Borovo

Проектът „Заедно за община Борово“ ще се изпълнява от община Борово в
партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе, Обединено детско
заведение „Славейче“, гр. Борово, Основно училище „Петко Рачев
Славейков“, с. Обретеник и Основно училище „Христо Ботев“, с. Горно
Абланово. За успешно изпълнение на предвидените дейности, като
асоциирани партньори ще участват Агенция по заетостта, Агенция за
социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и РУО на МОН .
Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за
интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички
заинтересовани страни в община Борово. При изпълнение на проекта ще
бъде приложен интегриран подход, който включва дейности по ОП РЧР,
свързани с подкрепа за подобряване достъпа до заетост, мотивиране и
активиране на безработни лица, заетост, подобряване достъпа до
образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на
местните общности и преодоляването на негативни стереотипи, които се
допълват от ОП НОИР, където са включени дейности, свързани с
образователния процес в двете училища и филиалите на детската градина, в
т.ч. превенция на отпадането от училище и работа с родителите. Проектът е
в съответствие с целите на Плана за действие на община Борово 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. Проектът е насочен към работа с
безработни – младежи 15 – 29 години с основно и средно образование, от
уязвими групи, както и трайно безработни лица над 50-годишна възраст, деца
в ранна детска възраст и техните семейства, ученици от етническите
малцинства и други етноси, родители от етническите малцинства.
Проектните дейности са със специален фокус върху селата Обретеник и
Горно Абланово, които са с голяма концентрация на ромско население и
места, които не са били включвани в други проекти и програми за интеграция.

The project "Together for the Municipality of Borovo" will be implemented by Borovo
01.03.2019/31.12.2020
municipality in partnership with Open Society Club - Ruse, Kindergarten - Borovo,
Primary School, Obretenik and Primary School Gorno Ablanovo. For the successful
implementation of the activities, the Employment Agency, the Social Assistance Agency,
the Regional Health Inspectorate and the Regional Inspectorate of the Ministry of
Education and Science will be involved as associated partners. The main objective of the
project is to create a complex and sustainable model for the integration of persons from
marginalized communities in cooperation with all stakeholders in Borovo municipality. In
the project an integrated approach will be implemented which includes HRD OP
activities related to support for improving access to employment, motivation and
activation of unemployed persons, employment, access to education, social and health
services as well as development measures of local communities and the overcoming of
negative stereotypes, which are complemented by the Science and Education for Smart
Growth OP, which includes activities related to educational process in both schools and
the kindergarten, incl. prevention of dropping out of school and working with parents.
The project is in line with the objectives of the Borovo Municipality Action Plan for
Integration of Bulgarian Roma People and Other Citizens in a Vulnerable Social
Situation Living like Roma. The target groups are - young people aged 15-29 with
primary and secondary education, vulnerable groups, as well as long-term unemployed
persons over 50 years of age, early childhood and their families, students and families
from ethnic minorities and other ethnic groups. Project activities have a special focus on
the villages of Obretenik and Gorno Ablanovo, which have a large concentration of
Roma population and places that have not been included in other projects and
programs for integration.

724574.15
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ОБЩИНА
"ТУНДЖА"
Municipality
Tundzha

КОМПАСИнтегрирани
мерки за
социално
включване в
община "Тунджа"
COMPASSIntegrated
measures for
social inclusion in
Municipality
Tundzha

Проект "КОМПАС-Интегрирани мерки за социално включване в община
"Тунджа" предлага комплексен модел на предоставяне на интегрирани
услуги за социално-икономическа интеграция, които са насочени към
българските граждани от ромски произход, деца и семейства в риск от
социално изключване, лица в уязвимо социално положение, живеещи в
бедност, застрашени от дискриминация, липса на доходи, ниска степен на
образование и отдалеченост от адекватни здравни и социални услуги.
Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до
услуги и ресурси по проекта на представители на местните общности на
всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“, които
притежават характериститките на целевата група по проекта. Проектът
предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината подход
насочен към населените места с компактно ромско население и други лица,
изложени на риск от социална маргинализация: в селата, Кабиле, Дражево,
Завой, Хаджи Димитрово, Веселиново, Бояджик, Ботево, Робово, Могила,
Кукорево, Крумово, Хаджи Димитрово и др.
Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните
области: подобряване достъпа до заетост и образование и подобряване
достъпа до социални и здравни услуги. Проектът ще предложи заетост на 34
лица от различни целеви групи за 22, 18, и 12 месеца според спецификата на
работа и длъжността, на която ще бъдат назначени. Почасово ще бъдат
ангажирани и 8 здравни специалисти. Планираната продължителност на
проекта е 24 месеца. Доставката на услугите от общностния център КОМПАС ще бъде 18 месеца. Предвижда се над 2000 лица да бъдат
засегнати от дейностите по проекта.
В прилагането на нови и интегрирани подходи за решаване на проблемите с
недостатъците в заетостта и образованието, както и подобряване на достъпа
до социални и здравни услуги, осъществяване на общностни дейности и
провеждане на инициативи за преодоляване на негативните стереотипи ще
се включат четири партньорски организации.

Project "COMPASS - Integrated Measures for Social Inclusion in Municipality Tundzha" 06.03.2019/31.12.2020
offers a complex model of providing integrated services for socio-economic integration
which will reflect Bulgarian Roma, children and families at risk of social exclusion,
vulnerable persons a social situation living in poverty, endangered by discrimination, lack
of income, low levels of education and remoteness from adequate health and social
services.
The territorial scope of the interventions will include guaranteed access to local
community services and resources to all 44 rural settlements included in the Municipality
Tundzha, which have the characteristics of the project target group. The project offers
differentiated and tailored approach to the specifics of the municipality of Tundzha,
directed to settlements with compact Roma population and other persons at risk of
social marginalization: in the villages of Kabile, Drajevo, Zavoi, Hadzhi Dimitrovo,
Veselinovo, Boyadzhik, Botevo, Robovo, Mogila, Kukorevo, Krumovo, Hadzhi Dimitrovo
and others.
The envisaged integrated measures and interventions will be implemented in the
following areas: improving access to employment and education and improving access
to social and health services.The project will offer employment to 34 individuals from
different target groups for 22, 18 and 12 months according to the specifics of the job and
the position at which they will be recruited. Hourly will be engaged and 8 health
professionals.The planned duration of the project is 24 months.The delivery of services
to the community center - COMPASS will be 18 months. More than 2,000 people will be
affected by the project activities.
For the implementation of new and integrated approaches for solving the problems with
employment and education deficiencies, as well as improving access to social and
health services, community activities and initiatives to overcome negative stereotypes will
involve four partner organizations
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Община
Павликени
Pavlikeni
Municipality

"Социалноикономическа и
образователна
интеграция на
уязвими групи в
община
Павликени"
"Education and
Social-Economic
Intergation of
vulnerable groups
in Pavlikeni
Municipality"

Проектът обхваща социално-икономически и образователни дейности, чрез
които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и
безработни лица от уязвими групи в община Павликени. По различните
оперативни програми се предвижда следното:
- По ОП РЧР:
Направление І - ще се проведе обучение за придобиване на професионална
квалификация на 30 лица, от които 28 ще бъдат наети от партньора ОП
"БКД", гр. Павликени и кандидата Община Павликени.
Направление ІІІ - ще бъдат организирани и проведени 3 еднодневни
мероприятия – 2 информационни семинара и 1 кръгла маса, ще се
предостави пакет от медицински прегледи и услуги на 100 здравнонеосигурени лица от общината.
Направление ІV. - предвидена е дейност за повишаване на толерантността и
доверието между гражданите от различните етноси, осъзнаването на
ползите от образователната интеграция и преодоляване на анти-ромските
стереотипи и за популяризиране на култ. идентичност на етнич. общности.
- По ОП НОИР:
ЦМДТ "Амалипе" ще изпълни дейност "Активизиране и овластяване на
родителите за участие в обр. процес", като ще се назначат 3 образователни
медиатори и 2 образ. експерта. Ще бъдат привлечени родителите в процеса
на образование, което ще повиши нивото на социална интеграция и
успеваемост на децата от етнич. малцинства. Ще се създаде база-данни за
семействата на учениците в обхванатите дет. градини и училища, ще се
създаде родителски клуб във всяко училище, ще се проведат родителски
лектории и ще се извърши индивидуална работа с тях.
СУ "Б. Киро" ще изпълни дейности за подобряване образователната среда
на учениците, като се създадат компютърен и спортен център, фонетичен
кабинет за изучаване на чужди езици и се обновят съществуващи
специализирани кабинети. Община Павликени ще изпълни дейности.
Община Павликени ще изпълни дейност Преодоляване на негативни
обществени нагласи, основани на етнически произход и културна
идентичност, чрез провеждане на информационна кампания, включваща 5
информационни събития.

The project plan covers social-economic and educ.activities aiming to achieve
06.03.2019/31.12.2020
successful integration of students,parents and unemployed people from vulnerable
groups in Pavlikeni municipality.The following Operational Programs provides as follows:
- Under the OP "Human Resource Development"
Direction I-30 persons will get practical training with a professional qualification,of which
28 will be hired by partner OP BKD, Pavlikeni and candidate Pavlikeni Municipality.
Direction III–will be organized and hold 3 day events-2 information seminars and 1 round
table, will be provide a package of medical examinations and services to 100 uninsured
persons from municipality.
Direction IV-there is an activity to increase tolerance and trust between citizens of
different ethnic groups, to realize the benefits of educational integration and to overcome
anti-Roma stereotypes, also to promote the cultural identity of ethnic communities.
- Under the OP "Science and education for smart growth":
Amalipe CIDT will perform the activity "Activation and empowerment of parents to
participate in the educational process ",will be appointed 3 educ.mediators and 2
educ.experts.Parents will be involved in the education process,which will increase the
level of soc.integration and success of children from ethnic minority group.Will be
created a database of the students' families in the covered children gardens and
schools,will be set up a parent club in each school,will be held parents' lectures and will
be done individual work with each of them.
Secondary School “Bacho Kiro” will perform the activity for improving the
educ.environment,by creating a computer and sports center,a phonetic room for foreign
language learning and renewing existing specialized rooms.
Pavlikeni Municipality will perform the activity Overcoming negative public attitudes
based on ethnic origin and cultural identity by conducting an information campaign,
including 5 information events.

816400.44
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СТОЛИЧНА
ОБЩИНА РАЙОН
"КРАСНА
ПОЛЯНА"
Capital
Municipality Krasna Polyana
district

„Социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи и
прилагане на
интегрирани
мерки за
подобряване
достъпа до
образование в
Столична
община - район
"Красна поляна“
"Socio-economic
Integration of
Vulnerable
Groups and
Implementation of
Integrated
Measures to
Improve Access to
Education in Sofia
Municipality Krasna Polyana
Region
ОБЩИНА
„СОЦИАЛНОИСПЕРИХ
ИКОНОМИЧЕСК
MUNICIPALITY А И
OF ISPERIH
ОБРАЗОВАТЕЛН
А ИНТЕГРАЦИЯ
НА
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА В
ОБЩИНА
ИСПЕРИХ”
„SOCIOECONOMIC AND
EDUCATIONAL
INTEGRATION
OF ETHNIC
MINORITIES IN
THE
MUNICIPALITY
OF ISPERIH”
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Проектът предлага интегриран подход за решение на основни проблеми на
целевата група и включва дейности по следните направления: подобряване
достъпа до заетост; подобряване достъпа до образование; подобряване
достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местните общности и
преодоляване на негативните стереотипи; образователни дейности за
етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила.
Чрез проекта се създава траен модел за сътрудничество на местно ниво, с
участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори,
работещи в тази област на местно ниво. Интегрираното проектно
предложение насърчава партньорството и сътрудничеството между
местните власти и ромските общности. По този начин подкрепата за
маргинализираните групи от населението ще включва предоставянето на
цялостен „социален пакет“, атакуващ едновременно всички проблеми,
възпрепятстващи интеграцията на целевите групи в българското общество.

The project offers an integrated approach to solve key problems of the target group and 05.03.2019/31.12.2020
includes activities in the following areas: improving access to employment; improving
access to education; improving access to social and health services; developing local
communities and overcoming negative stereotypes; educational activities for ethnic
minorities and seeking or receiving international protection.
The project creates a lasting cooperation model at local level, with the participation of all
institutions, partners and associated partners working in this area at the local level. The
integrated project proposal promotes partnership and cooperation between local
authorities and Roma communities. In this way, support for marginalized population
groups will include provision of a comprehensive "social package", which will
simultaneously attack all the problems hampering the integration of target groups in
Bulgarian society.
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Проектното предложение включва дейности по активиране на икономически
неактивните лица,мотивиране на безработните за активно поведение на
пазара на труда и включване в заетост на представители на
маргинализираните групи от населението на общината,което ще доведе до
придобиването на реални трудови умения,повишаване
конкурентоспособността им в работната среда,преодоляване на социалната
им изолация и повишаване качеството им на живот (Направление 1).
По Направление 3 проектът предвижда назначаване на здравен
медиатор,който да картографира квартал „Запад“ по отношение на здравен
статус,бременност,деца до 3 години,социално значими
заболявания;провеждане на безплатни профилактични прегледи и
организиране на кампании за разясняване на социалните и здравните права
на представителите на уязвими групи в общността.
Насърчаването на активното гражданско участие в процесите на планиране
и изпълнение на интеграционната политика и изграждането на капацитет за
създаване на среда,благоприятстваща интеграцията на маргинализирани
ромски общности са дейностите по Направление 4.
Проекът,в частта по ОП НОИР,включва подобряване усвояването на
български език от ученици,за които той не е майчин и задържане в училище
на застрашени от отпадане деца;създаване на условия за подобряване на
взаимното опознаване,общуването и комуникацията между децата от
различни етноси;включване на родители в различни съвместни дейности за
привличането им в образователния процес и създаване на партньорство с
училищните власти;понижаване нивото на етническа
нетърпимост;преодоляване на негативните нагласи спрямо ромите и
създаване на условия за изграждане и възпитаване на толерантни
отношения между децата от различните етноси.
Проектното предложение допринася за повишаване качеството на
живот,социалното включване и намаляване на бедността,както и за трайната
интеграция на най-маргинализираните общности,включително ромите,в
община Исперих,чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на
интегриран подход.

The project proposal includes activities for activating the economically inactive
01.03.2019/01.12.2020
persons,motivating the unemployed for active behavior in the labor market and involving
in employment representatives of the marginalized groups of the population of the
municipality,which will lead to the acquisition of real labor skills,increase their
competitiveness in the labor market environment,overcoming their social exclusion and
improving their quality of life (Strand 1).Under Strand 3,the project provides for the
appointment of a health mediator to map the neighborhood „Zapad“ /health
status,pregnancy,children up to 3 years of age/;conducting free preventive examinations
and organizing campaigns to explain social and health rights representatives of
vulnerable groups in the community.Promoting active citizenship in the processes of
planning and implementing integration policy and capacity building to create an
environment conducive to the integration of marginalized Roma communities are the
activities under Strand 4.
The project includes the improvement of the use of Bulgarian language by pupils for
whom it is not mother-in-law and the detention of children at risk of dropping out of
school;creating conditions for improving mutual acquaintance and communication
between children from different ethnic groups;involving parents in various joint activities
to attract them into the educational process and to establish partnerships with school
authorities;to reduce the level of ethnic intolerance;to overcome negative attitudes
towards Roma and to create was disposed to build and nurture a tolerant relationship
between children from different ethnic groups.
The project proposal contributes to improving the quality of life,social inclusion and
poverty reduction as well as to the sustainable integration of the most marginalized
communities,including the Roma in the Isperih municipality through the implementation
of integrated measures and the implementation of an integrated approach.

889 979.56

100.00% ОБЩИНА ИСПЕРИХ България/
MUNICIPALITY OF Bulgaria
ISPERIH

110

1.3.2019
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(Operation summary BG)
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(Operation summary EN)
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ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
MUNICIPALITY
BOTEVGRAD

Образование и
заетост - за
бъдещето на
местната
общност в
Ботевград
Education and
empoyment - the
future of local
community in
Botevgrad

Настоящето проектно предложение е резултат от направен анализ и
проучване на нуждите на местно ниво съвместно с Местна активна група по
програма ROMACT. Всички планирани дейности са в съответствие с
национални, областни и общински стратегии и кореспондират с актуализиран
План за действие на община Ботевград в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение /2018-2020/. Проектът
включва интегриран подход чрез реализация на дейности, насочени към
предоставяне на заетост, образование, социално-здравни услуги и услуги в
общността на маргинализираните групи в обществото и малцинствени групи.
Ще бъде подобрен достъпа до заетост, образование и здравеопазване за
целевите групи.

The present project proposal is a result of local analysis and exploration of needs at
local level together with ROMACT Local Active Group. All planned activities are in line
with national, regional and municipal strategies and correspond to an updated Action
Plan of Botevgrad Municipality, prepared in accordiance of the Regional strategy for
integration of Bulgarian Roma citizens and other vulnerable citizens (2018-2020). The
project includes an integrated approach through implementation of activities aimed at
providing employment, education, social and health services and services in the
community of marginalized groups in the society and minority groups. Access to
employment, education and health for the target groups will be improved.

27.02.2019/31.12.2020

887 532.90

100.00% ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
MUNICIPALITY
BOTEVGRAD

България/
Bulgaria

110

27.2.2019

ОБЩИНА
НИКОЛА
КОЗЛЕВО
Nikola Kozlevo
Municipality

Община Никола
Козлево за равен
достъп до
социалноикономическа
интеграция и
образование
Nikola Kozlevo
Municipality for
Equal Access to
Socio-Economic
Integration and
Education

Проектното предложение включва интегрирани мерки насочени за
подобряване благосъстоянието на целевата група, обхващащи социалната,
здравната и образователната сфера. В рамките на проекта ще бъде
създаден Център за консултиране "Бъди активен", в който ще бъдат
назначени служители и експерти, пряко ангажирани с проблемите на
ромската общност и лицата от етническите малцинства като цяло. Центърът
ще бъде използван и за провеждане на публични срещи с представители на
асоциираните партньори по проекта., за честването и организирането на
различни събития и мероприятия, част от които финансирани по настоящия
проект.
В рамките на проекта ще бъдат организирани безплатни здравни прегледи,
ще бъдат осигурени консултации с психолог и логопед. 30 безработни лица
от целевата група ще бъдат наети на трудов договор от Община Никола
Козлево.
Дейностите на проекта включват активна работа с деца и ученици от ромски
произход. Ще бъдат сформирани групи за допълнителни занимания по
български език, ще се работи допълнително със зрелостници, ще се работи
активно с родители от ромската общност.

The project proposal includes integrated measures aimed at improving the welfare of
06.03.2019/06.11.2020
the target group, covering the social, health and educational spheres. A "Be Active"
consultation center will be set up within which will be hosted officials and experts directly
involved in the issues of the Roma community and ethnic minority groups as a whole.
The Center will also be used to hold public meetings with representatives of the
associated project partners, to celebrate and organize various events and events, part of
which are funded under this project.
Free health checks will be organized within the project, consultations will be provided
with a psychologist and speech therapist. 30 unemployed persons from the target group
will be employed by the municipality of Nikola Kozlevo.
The activities of the project include active work with Roma children and pupils. Groups
for additional Bulgarian language activities will be set up, additional work will be done
with pupils, active parents will be working with the Roma community.

634 593.46

100.00% ОБЩИНА НИКОЛА
КОЗЛЕВО
Nikola Kozlevo
Municipality

България/
Bulgaria

110

6.3.2019
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ОБЩИНА
КРИВОДОЛ
MUNICIPALITY
KRIVODOL

Заедно можем
повече
Together we can
do more

BG05M9OP001-2.018-0045- С01
BG05M9OP001-2.018-0045 - 2014BG05M2OP001-С01

#

Списък на сключените договори

ОБЩИНА
САМУИЛ
MUNICIPALITY
OF SAMUIL

Социалноикономическа
интеграция и
подобряване на
достъпа до
образование на
лица от уязвими
групи в Община
Самуил
Socio-economic
integration and
improving the
access to
education of
persons from
vulnerable groups
in Municipality of
Samuil

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Проектът има цел да допринесе за повишаването качеството на живот,
социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната
интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез
реализацията на комплексни интеграционни мерки и прилагането на
интегриран подход в община Криводол.
Специфични цели по ОП РЧР, насочени към подкрепа за социално
включване:
- Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи
(Направление 1) чрез: трудово посредничество; мотивиране за активно
поведение на трудовия пазар; обучение по Ключова компетентност 4
"Дигитална компетентност" на 8 лица, осигуряване заетост на 43 лица от
маргинализираните общности при работодател Община Криводол и при
работодател от реалния сектор, както и на 5 лица в новосъздаден по проекта
Общностен център.
- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3) чрез
провеждане на здравни обучения и консултации.
- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи (Направление 4) чрез изграждане и ресурсно осигуряване на
Общностен център в подкрепа на уязвимите и маргинализирани общности в
Община Криводол, както и публични мероприятия за преодоляване на
стереотипите, с участието на всички заинтересовани страни.
Специфична цел по ОП НОИР:
Подкрепа за социално включване насочена към осигуряване на достъп до
образование и обучение, чрез съвместна работа с деца, ученици и техните
родители, и всички заинтересовани страни; прилагане на интеграционни
мерки, като допълнително обучение по български език, изнесени
извънучилищни празници и мероприятия, творчески занимания насочени към
превенция на отпадането от училище, както и мерки за преодоляване на
стереотипите.
Изградена е коалиция от кандидата и 4 партньора с богат опит и капацитет
за изпълнението му. Включва се цялата общност и всички заинтересовани
страни.
Целева група е от ромския етнос: 388 безработни и неактивни лица, 242 деца
и ученици и техните родители.
Продължителност:
20 месеца.
Дейностите,
заложени
в настоящото проектно предложение, ще бъдат
насочени към превенция и предотвратяване на причините, които пораждат
бедност и социално изключване с оглед на тяхното трайно преодоляване.
Предвидените за изпълнение по ОПРЧР дейности са насочени към лица от
уязвимите групи, с фокус върху ромите и целят подобряване достъпа до
заетост, социални и здравни услуги. Освен това ще бъдат реализирани
мерки от хоризонтален характер, благодарение на които ще се създадат
условия за преодоляване на негативните стереотипи, недопускане на
неравно третиране и подкрепа за реализация на основните икономически,
социални и културни права.
С интервенциите по ОПНОИР се очаква да бъде увеличен броят на
интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото
време да им бъде осигурена среда, ориентирана към съхраняване на
културната им идентичност.
Дейностите, включени в проектното предложение са подчинени на визия за
създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво с участието на
община Самуил, Общинско предприятие "Самуил - 2011", Сдружение
"Център на НПО в Разград", ДГ "Кокиче" - с. Самуил, ДГ "Радост" - с.
Владимировци, ОУ "Св. Климент Охридски" - с. Желязковец, ОУ "Св. Паисий
Хилендарски" - с. Хърсово, ОУ "Христо Ботев"- с. Владимировци, СУ "Св. Св.
Кирил и Методий" - с. Самуил и асоциираните партньори Агенция по
заетостта, Агенция за социално подпомагане, Министерство на
образованието и науката и Регионална здравна инспекция (Разград).

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
Процент
стойност на
на
проекта в лв. Безвъзм
Начална и крайна (Total eligible
Място на
ездна
дата на проекта
изпълнение на
expenditure финансо
Държава
(Operation start date allocated to
дейностите
ва
(Country)
and operation end the operation)
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

Категория
на
Дата на
интервенц
последна
ията
актуализация
(Name of
(Date of last
category of update of the
interventio
list of
n for the
operations)
operation)

The project aims to contribute to the improvement of quality of life, social inclusion and 01.03.2019/01.11.2020
poverty reduction, as well as to the sustainable integration of the most marginalized
communities, including Roma through the implementation of complex integration
measures and the implementation of an integrated approach in the municipality of
Krivodol.
Specific objectives of the OPHRP, aimed at supporting social inclusion:
-Supporting labor market integration of marginalized groups (Strand1) through: labor
mediation; motivating for active behavior in the labor market; Key Competence Training
4 "Digital Competence" of 8 persons, providing employment for 43 persons from the
marginalized communities to an employer Krivodol Municipality and with a real sector
employer, as well as 5 persons in a newly created Community Center.
- Improving access to social and health services (Strand 3) through health training and
counseling.
- Development of local communities and overcome negative stereotypes (Stand 4) by
building and resourcing of a community center in support of vulnerable and marginalized
communities in Krivodol Municipality and public events to overcome stereotypes,
involving all stakeholders.
Specific objective under the OPSEID:
Support for social inclusion aimed at ensuring access to education and training through
working with children, pupils and their parents, and all stakeholders; implementation of
integration measures such as additional Bulgarian language training, out-of-school
holidays and events, creative activities aimed at the prevention of school dropout and
measures to overcome stereotypes.
Developed a coalition of the candidate and four partners with extensive experience and
capacity for implementation. Includes the entire community and all stakeholders.
A target group is of the Roma ethnicity: 388 unemployed and inactive, 242 children and
pupils and their parents.
Duration: 20 months.

849 586.75

100.00% ОБЩИНА
КРИВОДОЛ
MUNICIPALITY
KRIVODOL

България/
Bulgaria

110

1.3.2019

The activities of current project proposal will be directed toward prevention and
overcome the reasons, which lead to poverty and social exclusion with perspective for
sustainable solution.
The planned activities under Operational Programme "Human resources development"
are targeting vulnerable groups, with a focus on Roma, and aim improving access to
employment, social and health services. In addition, horizontal measures will be
implemented to create the conditions for overcoming negative stereotypes, avoiding
unequal treatment and supporting the realization of basic economic, social and cultural
rights.
Through the interventions under Operational Programme "Science and Education for
Smart Growth" we expect to increase the number of integrated students for whom
Bulgarian is not mother tongue and at the same time to provide them an environment,
oriented towards the preservation of their cultural identity.
The activities, included in the project proposal, are subject to a vision for establishing a
sustainable model of cooperation at local level with the participation of Samuil
Municipality, Municipal enterprise "Samuil - 2011", Association "The NGOs Centre in
Razgrad", kindergarten "Kokiche" ( in village of Samuil), kindergarten "Radost" (in
village of Vladimirovtsi), Primary school "Sv. Kliment Ohridski" (in village of
Zhelyazkovets), Primary school "Sv. Paisii Hilendarski" (in village of Harsovo), Primary
school "Hristo Botev" (in village of Vladimirovtsi), Secondary school "Sv. Sv. Kiril i
Metodii" (in village of Samuil) and the associated partners The National Employment
Agency (its local branch), Agency for Social Assistance (its local branch), Ministry of
Education and Science (its local branch) and The Regional Health Inspection of
Razgrad.

849 480.69

100.00% ОБЩИНА САМУИЛ
MUNICIPALITY OF
SAMUIL

България/
Bulgaria

110

1.3.2019

01.03.2019/01.07.2020
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ОБЩИНА
ВЪЛЧИ ДОЛ
Municipality
Valchi dol

Реализация чрез
интеграция в
Община Вълчи
дол
Implementation
through
Integration in
Valchi Dol
Municipality

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

Проект " Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол" ще позволи по
взаимодопълващ се начин да бъдат използвани възможностите на двете
оперативни програми – Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020 г. Мобилизирането на ресурс от различни
източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за
търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на
икономически и социални проблеми. Реализирането на проекта предлага
задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на
дейностите, включени в проектно предложение, те са подчинени на една
цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно
ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори,
работещи в тази област на местно ниво. Проектът предлага дейности с
включени съществуващи услуги и структури, с цел осигуряване устойчивост
на мерките.Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател
(представител на целевите групи) като е заложено работа с един ползвател в
няколко направления едновременно (трудова заетост, социални услуги,
образование и др.). Проектът ще допринесе за постигане на трайна
интеграция за най-маргинализираните общности и повишаване качеството
им на живот, като за постигане на целта е приложен интегриран
подход.Изключително важно за лицата - безработните и хората в
неравностойно социално положение и учащи от целевата група е да
осмислят и приемат необходимостта от промяна на живота си: да се
обучават, за да си осигурят работно място и да могат да организират своя
собствен живот самостоятелно, както и да помогнат на своите деца и близки
да се интегрират взаимно в Общността. Стъпка в правилната посока, която е
предмет на настоящия проект е интегрирането им в Общността. Това
несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-високо
самочувствие и реален шанс за включване в житейския процес и
реализацията им в обществото.

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

Обща
Процент
стойност на
на
проекта в лв. Безвъзм
Начална и крайна (Total eligible
Място на
ездна
дата на проекта
изпълнение на
expenditure финансо
Държава
(Operation start date allocated to
дейностите
ва
(Country)
and operation end the operation)
(Appropriate
помощ
date)
location indicator)
(Union cofinancing
rate)

The project will allow in a complementary way the possibilities of the two Operational
01.03.2019/01.10.2020
Programs - Human Resources Development Operational Program 2014-2020 and the
"Intelligent Growth Science and Education" Operational Program 2014-2020 The
mobilization of resources from different sources in fulfillment of priorities, important for
the municipality, is a tool for finding solutions to the problems in the municipality for
solving economic and social problems. The implementation of the project offers a
thorough and consistent approach. In view of the integrated nature of the activities
included in a project proposal, they are subject to a holistic vision of establishing a
durable cooperation model at the local level, involving all institutions, partners and
associated partners working in this area locally. The project proposes activities with
included existing services and structures in order to ensure the sustainability of the
measures. The integrated measures are reduced to the user level (representative of the
target groups) by working with one user in several directions simultaneously
(employment, social services, education and etc.). The project will contribute to
achieving lasting integration for the most marginalized communities and improving their
quality of life, with an integrated approach being applied to achieve the goal. It is crucial
for people - the unemployed and the disadvantaged and the target group to understand
and accept the need to change their lives: to train themselves to secure a job and to
organize their own lives independently, and to help their children and relatives integrate
each other in General axis. A step in the right direction, which is the subject of this
project, is their integration into the Community. This is undoubtedly a major incentive for
the development of initiative, for greater self-esteem and a real chance to be involved in
the life process and their realization in society.
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˟ Информацията се попълва на български и на английски, съгласно Приложение XII, т.2.1, буква д) от Регламент 1303/2013

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1”.
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