
                                                                                                                      

 
 

 
ОБЩИНА   ДРЯНОВО 

 

 
МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ 

НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2018 г. 

 

Приет с Решение №571/27.02.2019г на Общински съвет – Дряново (Протокол №66) 

 

Планът за интегриране на ромите в Община Дряново, приет с Решение № 

456/25.05.2018 г.,  включва дейностите в изпълнение на интеграционната политика, 

насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, 

живеещи в сходна ситуация.   

През 2018 год. изпълнението му бе насочено към: 

 Подобряване качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от 

социална подкрепа; 

 Подобряване адаптацията на децата и учениците от етнически 

малцинства в детската градина и училищата; 

 По-добро усвояване на преподавания учебен материал, чрез по-добро 

владеене на български език; 

 Подобряване подготвеността на преподавателите за работа в 

мултиетническа среда; 

 Активизиране на гражданското общество за толерантност, 

съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение. 

Реализирането на общинската политика за интегриране на етническите 

малцинства е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните 

инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и 

потребностите на жителите на общината. 

В изпълнението на плана за интегриране на ромите участваха: 

 Община Дряново 

 Дирекция „Социално подпомагане”  

 Дирекция „Бюро по труда”  

 Учебни заведения и детска градина 

 Членове на Обществен съвет за интеграция на малцинствата 

 Членове на МКБППМН 
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През 2018 год. дейностите бяха насочени в следните приоритетни области: 

1. Образование 

2. Здравеопазване 

3. Жилищни условия 

4. Заетост  

5. Върховенство на закона и недискриминация. 

6. Култура и медии 

 

Приоритет “ Образование”  

 

            Всички детски и учебни заведения на територията на общината работиха 

активно в посока интегриране на своите деца и ученици от малцинствените групи 

към училищния живот, като основната им цел е мотивирането им за по-голяма 

отговорност към образователния процес. 

СУ „Максим Райкович“ работи по изпълнение на Общинския план за 

интегриране на ромите в Община Дряново, както и в изпълнение на Стратегията на 

Област Габрово за интеграция на ромите /2014-2020 година/, чиято оперативна цел 

е обхващане и задържане на ромските деца и учениците в образователната система, 

осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда. 

Дейностите, които СУ „Максим Райкович“ реализира са ориентирани към осигуряване 

на приобщаващо образование на учениците от малцинствата. През учебната 

2018/2019 г. е изготвен план за образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства.   

Целите на плана са пълноценна образователна интеграция и социализация на 

учениците от етническите малцинства чрез качествено образование и включвания в 

извънкласни и извънучилищни дейности, гарантиране правото на равен достъп до 

качествено образование на учениците от етническите малцинства, пълен обхват и 

задържане на учениците от етническите малцинства в училище, съхраняване на 

етнокултурната идентичност на учениците, интегриране и приобщаването им в 

училищната общност, подпомагане успешната социализация и повишаване на 

социалната активност на учениците чрез включванията им в училищния и обществен 

живот. 

Заложените дейности за реализирането на плана включват: запознаване на 

педагогическия и непедагогическия персонал с нормативната уредба, 

регламентираща правата на етническите малцинства и държавната политика за 

интеграцията им в обществото; осъществяване на пълен обхват и задържане на 

учениците, подлежащи на задължително обучение; разработване и осъществяване 
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на Програма за приобщаване на учениците от етническите малцинства и техните 

родители към образователния процес и засилване включванията им в училищния 

живот; идентифициране на необхванатите ученици и учениците в риск, прилагане 

на педагогически, психологически и административни мерки за тяхното обхващане в 

училище; осигуряване на възможностите на отпадналите или изоставащите ученици 

да продължат образованието в други форми на обучение; проучване потребностите 

и интересите на учениците и включването им в извънкласни дейности; обхващане на 

учениците в ЦДО, осигуряване на допълнително обучение за учениците с 

образователни дефицити чрез разработването на план за обща подкрепа; 

Утвърждаване на интеркултурно образование в обучението, като средство за 

взаимно опознаване между учениците от различни социално-културни и етнически 

общности;  пълноценно осмисляне на свободното време на учениците чрез участие в 

дейностите на класа и приобщаването им към малката общност; планиране и 

провеждане на дейности по професионално ориентиране на учениците от 

етническите малцинства.  

Повишено е образователното равнище на децата от етническите малцинства  - 

успешно представяне в състезания, олимпиади, национално външно оценяване. 

Осигурява се допълнително обучение по български език на децата и учениците, за 

които българския език не е майчин и срещат затруднения при усвояването на 

учебния материал. В часовете за занимания по интереси в ЦДО се провеждат 

занятия, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на 

ромските деца.  

През месец април 2018 г. се проведе Училище за родители, в което взеха 

участие и родители на деца от ромския етнос. Целта на проведеното обучение беше 

да се работи с родителите по посока на позитивните методи на възпитание. 

На 10 април се проведе кулинарен конкурс на тема: "Междуетнически 

кулинарни изкушения".  

На 8 и 9 юни 2018 година в град Велико Търново се проведе ХV детски ромски 

фестивал "Отворено сърце". Във фестивала взеха участие 1 500 деца от различен 

етнически произход от цялата страна, учители, ръководители, както и младежи в 

доброволчески групи. Той е съвместна инициатива на център "Амалипе", Община 

Велико Търново и Тръст за социална алтернатива.  

Групата за занимания по интереси "Фолклор на етносите" по проект "Твоят 

час" от СУ "Максим Райкович" - гр.Дряново с ръководител г-жа Росица Цончева 

участва с танц "Децата на България". Постановката на танца е на г-н Стефан 

Маринов, а участието е финансирано от Община Дряново във връзка с 

реализирането на дейностите от Плана за интеграция. 
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Децата показаха своите музикални, танцови и артистични заложби и 

очароваха присъстващите със своя талант. Изявата на СУ "Максим Райкович" във 

фестивала е реален пример за успешен модел на интеграция, в основата на която е 

сближаването и познаването на различните култури. 

Ученици от етносите са включени в Детско полицейско управление, която се 

реализира в партньорство с Детска педагогическа стая.  

Кариерно ориентиране получиха и учениците от ромския етнос. Чрез ролеви 

игри, нагледни материали и дискусия учениците повишиха своите компетенции и ще 

могат да направят по-лесно своя избор на професия. На 8 и 17 октомври в СУ 

"Максим Райкович" беше поканен кариерен консултант от ЦПЛР "Кариерно 

ориентиране" - Габрово. Чрез интерактивни и ролеви методи, на учениците от IV и 

VII клас бяха предоставени специализирани услуги по кариерно ориентиране и 

консултиране за подпомагането им при избор на образование. Някои от учениците от 

VII клас предпочетоха индивидуална консултация с г-н Атанасов, който използва 

тестови методики, за да подпомогне учениците при техния избор за бъдеща 

професия. 

През месец декември се реализира Коледна работилничка, в която взеха 

участие ученици от ромския етнос. Изработените картички и сурвакнички, 

средствата от продажбата им ще постъпят за благотворителност. Деца от ромския 

етнос взеха участие в конкурс за коледна картичка, обявен от училището.  

Популяризиране дейността и постиженията на учениците от етническите 

малцинства, на резултатите от образователната интеграция и междукултурното 

сътрудничество в интернет адреса на училището, в местните и регионални медии. В 

училището се извършва постоянно наблюдение: за редовното присъствие на 

учениците в училище, за успеха и дисциплината им. Провеждат се разговори с 

учениците, индивидуални срещи със семействата на учениците.  

 Реализират се дейности по привличане и работа с родителите на учениците 

от етническите малцинства. В тази връзка в началото на учебната година родителите 

са запознати с нормативната уредба на училището – Правилник за дейността на 

училището, Механизъм за противодействие на училищния тормоз, План за 

интеграция и съпътстващите ги законови актове. Родителите на учениците от 

етническите малцинства са включени в състава на родителските активи на 

класовете. Планират и се провеждат дейности съвместно с родителите. Една такава 

инициатива е коледната работилница, в която взеха участие деца и родители. 

Повишава се информираността на родителите относно ролята на образованието като 

средство за осигуряване на перспективи за развитие и интеграция на децата.  
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С родителите на децата със СОП от малцинствен произход работят ресурсни 

учители, училищния психолог, логопед, класните ръководители и преподавателите 

по предмети. Класните ръководители насочват децата, които имат изоставане в 

усвояването на учебния материал към допълнителни консултации, по преценка се 

изготвят и планове за работа по обща подкрепа. Общата подкрепа включва 

допълнителни консултации по учебни предмети. На децата се осигурява подкрепяща 

среда за социализацията им и интеграцията им.  

Добрата съвместна работа, обмяната на информация, партньорството  с отдел 

„Закрила на детето“, МКБППМН, Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално 

подпомагане,“ Училищното настоятелство, родителските активи на паралелките и 

неправителствените организации, предоставящи социални услуги за деца, оказва 

своето положително въздействие и допринася за приобщаване на родителите и 

ангажирането им с проблемите на техните деца.  

        Акцент в работата на педагогическите колегии и в двете общински училища за 

приобщаването на ромите, бе включването им в разнообразни извънучилищни 

дейности, свързани с техните интереси и активности.   

       Реализираните дейности, свързани с приобщаването на учениците от 

малцинствените групи в ПГИ „Рачо Стоянов“ са част от политиката на Общинския 

план за интегриране на ромите в нашата община. В началото на всяка учебна година 

дейностите се планират, като основната цел е активното включване на учениците от 

малцинствените групи в училищния живот. По този начин се осигурява един 

непрекъснат и постоянен процес на интегриране и приобщаване. 

 През учебната 2017/2018 година дейностите, включени в училищния план за 

интеграция на малцинствата, бяха свързани с предоставянето на равен достъп до 

качествено образование, повишаване на грамотността на учениците от различните 

етноси и активното им включване в извънкласни дейности. Приоритетите сред 

педагогическата колегия на гимназията бяха насочени към осигуряване на 

приобщаващо образование на ученици от малцинствата, включването им в 

разнообразни извънучилищни дейности, свързани с техните интереси и желания.  

 През учебната 2017/2018 г. в ПГИ „Рачо Стоянов“ са реализирани следните 

инициативи, съгласно дейностите, заложени в  Общинския план за интегриране на 

ромите: 

 На 1-ви март  2018 г. ПГИ „Рачо Стоянов“ Дряново стартира със своята първа 

дейност в изпълнение на Общинския план за интеграция на ромите – спортен 

демонстрационен турнир по Карате.  В спортната демонстрация участие взеха 

каратистите на СК „Надежда - Габрово“, които представиха пред учениците 

традиционни за стила техники. Кулминация на спортната изява бе участието на 
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учениците от 8а кл. специалност „Машини и системи с ЦПУ“. Под вещото 

ръководство на преподавателя по ФВС сенсей Красимир Илиев учениците 

демонстрираха завидни умения свързани със стила и техниката на бойните изкуства. 

Впечатляващо бе изпълнението им „ката“, задължителна форма от тяхното обучение. 

Всички участници и гости на турнира бяха поздравени от баба Марта, която им подари 

мартеници, пожела им да бъдат здрави, румени и засмени.  

Община Дряново осигури почерпка и награди за всички участници в мероприятието. 

 На 20 и 21 април 2018 г. ученици и учители от ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново 

проведоха двудневна екскурзия с учебна цел до град Троян. Групата 

посети  Националното изложение на художествените  занаяти и изкуствата в с. 

Орешака, Природонаучния музей в с. Черни Осъм и Троянския манастир.  

 На 4 май 2018 г. бе реализирана  инициативата „Иде Гергьовден”.   

          Учители, гости, родители и ученици посрещнаха празника с цветно тържество. 

Разказаха се стари легенди за Свети Георги и традиции за празнуване на празника. 

Не беше подминат и романтичния гергьовденски ритуал „Гадаене на китки”. Млади 

моми се люляха на гергьовски люлки. Изпълни се и обредът, който повелява на 

Гергьовден момите да подготвят „мълчана” вода, пазена под трендафил през нощта и 

да дадат на своя любим да отпие. Празникът завърши с богата гергьовденска 

трапеза. Ястията, приготвени от учениците на гимназията надминаха и най-

изтънчения вкус. Така всички се докоснаха до традициите на един от най-тачените 

празници в народния календар.   

 Ежедневна индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане от 

училище и показващи недобри резултати в учебния процес. 

 Включване на учениците във всички извънучилищни изяви – спортни, 

културни, представителни и др. 

 Активно участие на учениците от ромски произход по проект „Твоят час“, 

„Мениджър за един ден“ и „Ученически практики“. 

        

         На 27 и 28 април 2018 г. Общественият съвет за интеграция на малцинствата 

беше на работно посещение в гр.  Нова Загора, съгласно заложените дейности в 

Общинския план за  интегриране на ромите в Община Дряново за 2018 г. 

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ 

провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.  

Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното 

обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и 
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училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и 

осигуряване на равен старт при постъпване в училище.  

Темите в обмена бяха съсредоточени върху добрите практики по въпросите на 

интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града домакин. 

В тази връзка бяха посетени ДГ „Бодра смяна , СУ „Иван Вазов“ и Професионална 

гимназия  по селско стопанство.  

         На 27.04.2018 г.  беше посетена и детска седянка на открито под наслов 

„Чедо, разкажи ми приказка“, където малчуганите изявиха актьорските си дарби с 

пресъздаване на откъси от любими български народни приказки. 

Особено добро впечатление направи дейността на Професионалната гимназия по 

селско стопанство. Бяха представени успешни практики по обхващане на учениците 

от ромски произход в училищна възраст, работата по проекти и новите придобивки, 

които превръщат училището сред най-модерните, отговарящи на съвременните 

изисквания учебни заведения. 

       На 28 април, работната среща завърши с посещение на Фолклорния събор 

„Еленово“ 2018, който се провежда за втора поредна година. Целите, които си 

поставят организаторите на събора са съхраняване песенния, танцов и 

инструментален фолклор на България и приобщаване на младото поколение към 

ценностите на фолклорните традиции. Над  200 участници от цяла България се 

включиха в неповторимата атмосфера и заредиха присъстващите с вяра и оптимизъм 

чрез своите песни, танци и музика.                                                                                                       

На територията на общината функционира и 1 детска градина, с 3 бази. 

Стъпвайки на очертаните приоритети, общи и специфични проблеми в 

общинския план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства през 2017/2018 година педагогическият колектив си постави за цел да 

осъществи пълноценна интеграция на ромските деца и стимулира възможностите за 

равен достъп до образование чрез :  създаване условия за успешна социализация на 

децата от етническите малцинства и мотивиране на родителите и децата – роми, за 

активно участие в учебно-възпитателния процес, съхраняване и развитие на 

културната идентичност на децата, превръщане на културното многообразие в 

източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие ,създаване на 

атмосфера на уважение , толерантност и разбирателство. 

Реализираните дейности  за постигане на поставените цели и задачи се състояха 

в следното: 

1. Повишаване качеството на образование на децата и учениците от 

етническите малцинства. 
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1.1.  Работата започна още с обхвата на ромските деца, подлежащи на 

задължително обучение в подготвителна група. Всички подлежащи ромски деца са 

обхванати на 100%. Голяма  част от тях /50%/ до момента не са посещавали детско 

заведение, което създава много проблеми в работата през учебната година.                         

На първо място – трудната адаптация на децата към детската градина и детския 

колектив, на второ място – езиковата бариера, която е причина цяло полугодие да 

се работи най-вече върху овладяване на български език  и изграждане на редица 

навици и умения. Благодарение на ежедневната системна и последователна,  

индивидуална работа на учителките с тези деца и мотивирайки и включвайки и 

родителите им в този процес, през второто полугодие се наблюдаваше значителен 

напредък. Използвайки родители на деца, посещаващи детската градина, учителките  

се стремяха да запознаят и голяма част от родителите на другите по-малки деца от 

ромската общност с необходимостта и ползата от посещаване на детското заведение. 

Определено това даде своите резултати. Вече в детската градина са обхванати все 

повече ромски деца още от 3 годишна възраст, което предполага през годините да 

се овладее българския език, да се придобият необходимите умения и навици, което 

ще гарантира по-резултатна работа в подготвителната група и по-добра готовност на 

тези деца за училище. 

1.2. Значителни резултати по овладяване на българския език показаха 50% от 

децата, което дойде като резултат най-вече от реализирането на Проект „Подкрепа 

за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на 

територията на община Дряново“ през учебната 2017/2018 г. С обхванатите деца в 

ателие „Аз ще бъда ученик“ бе осъществено допълнително обучение по ОН 

„Български език и литература“. За целта бяха закупени за децата учебни книжки за 

самостоятелна работа в допълнителните часове по Български език, нагледни 

средства и дидактични материали. Работата продължава и през тази учебна година.  

1.3. През цялата учебна година учителките чрез индивидуални разговори с 

родителите на децата – роми успяха да ги приобщят към учебно-възпитателния 

процес, мотивираха ги за ежедневно посещение на децата им, като дадоха 

възможност по желание ежедневно да посещават различни режимни моменти и 

наблюдават работата на децата си през деня. 

1.4. С цел приобщаване на родителите към дейността на детската градина и 

уеднаквяване изискванията към децата във всички групи бяха изработени Правила 

на групата, които бяха свързани най-вече с изграждане на умения и навици у 

децата, свързани с възпитателната работа  и преодоляване на езиковата бариера. 

1.5. Проведените открити моменти пред родителите демонстрираха придобитите 

знания и умения от децата и степента на тяхната готовност за училище. Изказаните 
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становища и благодарност към учителките от някои родители ни показват, че макар 

и трудно, те все повече започват да осъзнават необходимостта от обучението и 

възпитанието на техните деца в детското заведение. 

 

2. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските 

градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната 

идентичност на деца и ученици от ромски произход. 

 

2.1. През цялата учебна година бяха провеждани много празници с родителите по 

групи, където децата от етническите малцинства заемаха основни роли, бяха главни 

действащи лица.  

 

2.2. Отбелязани бяха и рождените дни на групите, в подготовката на които бяха 

включени и родителите на децата. 

 

2.3. Във връзка с реализиране на дейности от Общинския план за интегриране на 

ромите за 2018 г. децата от ДГ "Детелина", база "Иглика" организираха празник под 

надслов: "От Лазаровден и Цветница до Великден!" в който пресъздадоха пред много 

гости пролетните празници: Лазаровден, Цветница и Великден. 

Чрез наричания, песни и танци те разказаха за смисъла  на пролетните народни 

обреди - изработване на венци, събиране на яйца и тяхната символика. 

Изучаването и претворяването на българските обичаи е част от 

дейностите, планирани в Общинския план за интегриране на ромите в Община 

Дряново за 2018 година. Празникът се реализира с цел популяризиране на тези 

дейности и представя културните традиции като част от националното ни културно 

богатство. Това сближава децата, кара ги да възприемат различието като 

многообразие, а груповите и индивидуалните им изяви водят до повишаване на 

детското самочувствие, стимулират развитието на талантите им, повишават 

комуникативните им умения. Такива събития формират чувство на принадлежност 

към общността, а участието на родителите в подготовката на празника е важно за 

успешното партньорство между семейството и детската градина. За своето отлично 

представяне децата получиха много подаръци и красива торта от Община Дряново. 

 

2.4. На 25.04.2018 г.  в изпълнение на дейности от Общинския план за интегриране 

на ромите в Община Дряново за 2018 г., децата от трета ПГ „Слънчице“ при детска 

градина „Детелина“, база „Иглика“ имаха удоволствието да посетят един от най-

красивите архитектурни резервати в България - Боженци.  Учителките на групата ва 

разказаха на децата легендата за красивата болярка Божана - основателка на 
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селото. Децата бяха впечатлени от красивите възрожденски къщи и невероятната 

тишина, в която е потънало селото. Посетиха църквата „Св. Пророк Илия“ и 

килийното училище. Имаха възможност да видят изложбата на красивите облекла на 

изпълнители от исторически филми в Изложбената зала в Новото школо. Уморени, но 

заредени с възрожденски дух, малките екскурзианти се прибраха удовлетворени от 

деня. 

Предвижда се инициативите да продължат и през следващата учебна година с 

дейности, които да станат традиционни, да провокират и насърчават интереса на 

децата да опознаят историческите и природни забележителности в нашия регион. 

 

2.5. През тази учебна година продължи работата по Проект „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на 

територията на община Дряново “, финансиран по Договор  № BG05M2OP001-3.001-

0064. В резултат на изпълнение на дейност 3 – „Дейности, насочени към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етнически 

малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“ от 

проекта са обхванати всички деца от ромски и турски произход. Съвместната работа 

на деца от различните етнически групи в мултикултурна среда, ще допринесе за 

изграждане на навици и общуване между децата в дух на толерантност и 

недискриминация. 

 

3. Приобщаване на родителите роми към образователния процес и 

засилване на участието им в училищния живот. 

 

        В родителските активи на групите, в които се обучават деца от ромски 

произход са включени родители-роми – общо 3 човека.  

 

Приоритет “Здравеопазване” 

 

С цел подобряване достъпа до здравни грижи и профилактиката за деца, 

повишаване на здравните знания и информираността на ромското население, в ЦДГ 

„Детелина“, база „Иглика“ бе проведена беседа за значението на имунизациите. 

       Родителите бяха запознати с имунизационен календар за децата до 7 г., 

както и възможните реакции след поставянето на ваксина.  

      МКБППМН реализира различни дейности по превенция на употребата и 

разпространението на наркотични вещества:  

- работа в училищата – раздадени информационни материали, проведени беседи в 

час на класа по теми, свързани с превенцията и употребата на наркотици; 
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- отбелязване на 31 май – световен ден за борба срещу тютюнопушенето – беседи в 

час на класа, раздадени брошури; 

- на 15.10.2018 г. се представи театралната постановка „Ана от другата страна“, в която 

се засягат теми, свързани с употребата на алкохол, наркотици, опасностите, срещу 

които са изправени подрастващите и важните решения, които трябва да вземат.      

 В началото на учебната година медицинските лица в училищата, с помощта 

на класните ръководители издирват децата без личен лекар и мотивират родителите 

им за необходимостта от регистрирането им.  

              

 Приоритет “Жилищни условия” 

 

Жилищните условия и инфраструктурата на терените, обитавани от ромите в 

община Дряново са в задоволително състояние. Ж.к. „Изгрев“ има изградени 

електропреносни мрежи, водопровод и канализация. 

През 2018 г. в Общинска администрация са постъпили 2 молби за жилищно 

настаняване от социално слаби семейства и 2 молби за картотекиране на лица с 

жилищни нужди. Съгласно чл. 6, ал.1 и чл. 8 от Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, в 

общинско жилище не са настанявани нови лица и семейства, а за вписване в 

регистъра с лица, с установени жилищни нужди са одобрени 4 лица.  

  През месец март 2018 г. с Решение № 528 на Общински съвет - Дряново 

прие актуализиран списък на общинските жилища за настаняване под наем. 

Общината има изготвена кадастрална карта за гр. Дряново. 

 

Приоритет “Заетост” 

 

Съвместните действия на Община Дряново и Дирекция „Бюро по труда“ 

бяха насочени към осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и 

включването им в различни инициативи за самостоятелна заетост. 

За периода 2018 г. са реализирани: 

 2 проекта по оперативна програма РЧР и 1 продължение на проект 

по ПМС: 

-  Проект „Работа“ /стартирал през юни 2018 г./,  

- Проект Зелено Дряново“ /стартирал на 01.11.2018 г./ 

-  продължение на проект за предоставяне на услугата „Личен асистент“ 

/стартирал през юли 2016 г. и преминал по ПМС от 01.06.2018 г. с ново 

назначаване на работниците/  
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програма Старт на кариерата /стартирала на 01.02.2018 г./  

1 регионална програма по заетостта /стартирала през юни 2018 г./ 

 По всички изброени програми и проекти са назначени общо 73 

работници, от които 30 роми. Или 41 % от разкритите по общински 

програми работни места са заети от ромско население и население от 

малцинствен произход. 

За периода са разкрити работни места, съответно: 

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  - проект 

„Работа“ са разкрити работни места на длъжността: 

Работник поддръжка – 11 работни места – назначени 9 роми. 

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  - проект 

„Зелено Дряново“ са разкрити работни места за длъжностите: 

Работник озеленяване, Общ работник, Организатор, Озеленител, 

Счетоводител, Директор – 16 работни места – назначени 11 роми 

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне 

на услугата „Личен асистент“ са разкрити работни места на длъжностите: 

Личен асистент, социален асистент, домашна помощница – 41 работни 

места – назначени 9 роми. 

По Регионална програма за заетост – разкрити са 5 работни места на 

длъжността сезонен работник и е назначен 1 ром. 

 

Приоритет “Върховенство на закона и недискриминация” 

 

На територията на Община Дряново няма регистрирани междуетнически 

конфликти. В различните квартали се живее в дух на приятелство, взаимопомощ и 

толерантност. Броят на учениците от ромски произход, регистрирани с 

противообществени прояви и преминали през МКБППМН е 6. 

Реализираните инициативи от МКБППМН през 2018 г. бяха насочени към 

превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за 

намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

През учебната 2017/2018 г. в „Консултативния кабинет за социална 

превенция“ към МКБППМН се организираха работилници за мартеници, за Великден 

и Коледа, с цел осмисляне свободното време на подрастващите и възпитаването им в 

толерантност и съпричастност към различните. През годината в кабинета децата под 

формата на игри и решаването на казуси обсъдиха детската агресия, 

взаимоотношенията помежду си и взаимоотношения учител–ученик.  
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За 2018 година са проведени шест спортни инициативи: 

1. Великденски турнир по футбол. 

2. Турнир по тенис – проведен на 12.04.2018 г. 

3. Турнир по футбол за девойки младша възраст – проведен от 15.06.2018 г. до 

17.06.2018 г.  на стадион „Локомотив“ Дряново .  

4. Детски футболен турнир проведен от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. на стадиона в с. 

Царева ливада посветен на 1 ноември – Ден на народните будители. 

5. Турнир по летен стрийтбол проведен на 25 и 26 август 2018 г. на стадион 

„Локомотив“ по повод 12 август - Международен ден на младежта.  

6. Коледен турнир по футбол – проведен  от 14.12.2018 - 16.12.2018 г. в Спортна зала – 

Дряново. 

 

Приоритет “Култура и медии” 

 

През 2018 год. читалищата в общината реализираха инициативи, свързани 

със съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на 

ромите, като част от българската национална култура и създаване на условия за 

равен достъп на ромската общност до обществения и културен живот.  

      Традиционно се организираха летни и коледни работилници, тематични 

конкурси за изработване на картички, сувенири, рисунки, фотоконкурси и др.  

           Съвместно с учебните заведения се организираха различни културни и 

спортни инициативи, в които се включиха и учениците от етническите малцинства. 

 

 За изпълнението на Общинския план за интегриране на ромите в Община 

Дряново 2018-2020 г. от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко 

ангажирани институции на местно ниво с представители на неправителствени 

организации и на ромската общност. Активното включване на ромите в цялостния 

процес на изпълнение, наблюдение и оценка е гаранция за успешната реализация 

на политиките, залегнали в Плана. 

 

 

Мониторинговият доклад е утвърден на заседание на Обществения съвет за 

интеграция на малцинствата, проведено на 30.01.2019 г. 
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