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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Община Казанлък 
 

a. Брой на населението по етнически групи  
 

По данни на ГД ГРАО  населението на община Казанлък към 15.12.2022 г. е както 
следва: 
- по постоянен адрес 79 720 жители 
- по настоящ адрес  73 021 жители 
разпределението на населението на населени места е съгласно приложената таблица: 
 

   Населено място       Постоянен адрес 
Общо 

Настоящ адрес 
общо 

Постоянен и 
настоящ адрес в 
същото населено 

място 
Гр. Казанлък  54079 48814 44567 
Гр. Крън 3409 3065 2798 
Гр. Шипка 1268 1273 1068 
С. Бузовград 2235 1959 1788 
С. Голямо Дряново 180 319 141 
С. Горно Изворово 186 208 141 
С. Горно 
Черковище 

1274 1309 1137 

С. Долно Изворово 738 614 484 
С. Дунавци 603 649 506 
С. Енина 2278 2272 1966 
С. Копринка 2777 2500 2288 
С. Кънчево 1273 1058 987 
С. Овощник 1601 1529 1358 
С. Розово 1051 1026 871 
С. Ръжена 1159 1155 972 
С. Средногорово 130 239 100 
С. 
Хаджидимитрово 

1756 1520 1409 

С. Черганово 912 906 766 
С. Шейново 1963 1824 1660 
С. Ясеново 848 782 647 
Всичко за 
общината 

79720 73021 65654 

(Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес, община КАЗАНЛЪК) 
 
 
b. Населени места (квартали, махали) с компактно ромско население на територията 

на общината. 
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По данни на Националния статистически институт към 07.09.2021 г. лицата, които 
са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо 
самоопределение, са 90.82 % (65 721 лица) от населението. Българската етническа група 
е първа по численост и обхваща 53 177 лица или 80.91 % от лицата, доброволно 
декларирали етническото си самоопределение. Турската етническа група е втора по 
численост, като към 07.09.2021 г. 3 942 лица са се самоопределили като етнически турци. 
Те представляват 6.1 % от всички лица в общината. Ромският етнос е традиционно 
третият по численост. Към 07.09.2021 г. наброява 2 503 души според самоопределянето 
на лицата, те представляват 3.81% от всички лица в общината.  

 
- Населени места (квартали, махали) с компактно ромско население на 
територията на общината: 
В гр. Казанлък има обособени по етнически признак две махали: едната в кв. „Кармен“, 
а другата в м. „Казмера“. Квартал „Кармен“ е застроен с едноетажни паянтови 
постройки и два седеметажни блока с по 3 входа, общо 177 апартамента. 
В малките населените места на територията на община Казанлък са идентифицирани 
микрозони с най – маргинализираните общности, както следва: 

- с. Хаджидимитрово, ромска махала 
- с. Шейново, ромска махала 

 
c. Брой експерти работещи по етническите и интеграционните въпроси, 

здравни/образователни/трудови медиатори или други.  
С Решение № 12/16.12.2015 г. на Общински съвет – Казанлък е извършена промяна в 

числеността и структурата на Общинска администрация, като на младши експерт 
„Секретар на МКБППМН“ са вменени задълженията на експерт по етническите и 
интеграционните въпроси.  

Във Функция „Здравеопазване“ към Общинска администрация има назначени 
двама здравни медиатори (също с малцинствен произход), които работят в обособените 
ромски квартали и махали на територията на град  Казанлък. През годините здравните 
медиатори са участвали в различни обучения с цел повишаване на квалификацията. 
Медиаторите работят активно и съвместно с РЗИ – гр. Стара Загора за провеждане на 
обучения на теми, свързани с профилактика на здравето, организирани на територията 
на общината. 

Населено място Лица, 
отговори

ли на 
добровол

ния 
въпрос за 
етническа 
принадле

жност         

Етническа група  
 

Не  се 
самоопределям 

българ
ска 

турска ромска друга 

Община Казанлък 65721 53177 3942 2503 1197 4902 
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В общинска администрация е назначено едно лице, което работи със здравните 
медиатори, възлага им задачи, следи дейността им и приема отчетите им. 

От 2019 към Община Казанлък има назначени образователни медиатори към 
някои от училищата. Целта на Образователният медиатор в училище е да бъде посредник 
между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за 
обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и 
за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с 
педагогическите специалисти в училището. 

 
2. Общински план за интеграция на ромите 

 

1. Да се посочи налице ли е взаимодействие между община и НПО, които работят в 
сферата на интеграцията и в какво се изразява. 
Община Казанлък си партнира ефективно с НПО, които работят в сферата на 
интеграцията на малцинствата.  

2. Да се посочи дали и как местната ромска общност е ангажирана с изпълнението на 
плана. 
Неприложимо. 

3. Да се опишат конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнение на местните 
планове за интеграция на ромите, препоръки и предложения за тяхното решаване. 
 

Основна трудност за работа в посока интеграция на ромите е самоизолацията от 
страна на малцинствените общности, неграмотността разпространяваща се във всяка 
възрастова група и слабото владеене на български език, породена от непосещаване на 
подготвителните групи в детските градини, ранното отпадане от училище (поради липса 
на дрехи, ученически пособия, финансови средства), липсата на завършено начално или 
основно образование. Това допълнително затруднява учебно-възпитателния процес и 
налага целенасочена индивидуална работа за постигане на образователния минимум, 
който се оказва непосилна задача за децата. Това води до изоставане в усвояването на 
учебния материал и трайната им изолация .  
В следствие на придобития опит до момента, интеграционните политики биха могли да 
се подобрят в няколко направления:  
- Постоянна работа с родителите за промяна на виждането им за заобикалящия ги 
свят и създаване на гражданско самосъзнание.  
- Промяна на условията по предоставяне на социалните услуги за 
маргинализираните общности - да не разчитат единствено на социалните институции за 
осигуряване на базови потребности, а да създават и развиват умения, които да им дават 
възможност сами да се справят с проблемите си.  
- Финансиране на дългосрочни дейности в сферата на образованието, чрез които да 
се осигури възможност за преодоляване на образователни затруднения при децата, 
представители на общността. Усилията да бъдат насочени към деца в предучилищна и 
училищна възраст. 
- Създаване на допълнителни възможности за придобиване на професия за 
младежите и възпитаване у тях на трудови навици.  
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- За да са конкурентно способни на пазара на труда, представителите от 
етническата група  трябва да придобият умения и компетенции, които да им осигурят 
възможност да започнат постоянна и стабилна работа. Придобиването на постоянен 
доход в семейството ще предотврати развитието на манталитет на „бедността“ и това 
социално поведение няма да бъде предадено на поколенията след тях.  
-  Изключително важно и да има обща национална политика за справяне с 
проблемите на общността. Подкрепа на национално ниво ще е основополагаща за 
промяна в тази посока. Ресурсът, с които разполагат общините, не е достатъчен за 
справяне с бедността и социалната изолация на етническата общност.  
-  За изпълнението на общинските Планове за интеграция няма предвиден финансов 
ресурс, а за всички заложени дейности и приоритети е необходимо да се разчита на 
общинския бюджет. Това обстоятелство затруднява работата и постиганите резултати са 
незадоволителни и непълни.  

 
 

4. Общинският план за интеграция на ромите включен ли е в Плана за развитие на 
общината? 

 
В общинския план за развитие на Община Казанлък 2021-2030 г. са включени цели и 

приоритети от Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, изразяващи се в следните 
стратегически цели: 

 - Стратегическа цел II: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на 
социалните неравенства. Тази стратегическа цел е ориентирана към използване на 
наличните потенциали за подобряване на жизнения стандарт (качеството на живота) и 
създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси 
в общината, увеличаване на равнището на заетостта и доходите, подобряване на 
качеството публичните услуги  от първостепенно значение – здравеопазване, социални 
услуги, образование и култура.  

Тази цел се подкрепя чрез един приоритет  и три взаимосвързани специфични цели.  
Първата специфична цел е насочена към подобряване на достъпа до пазара на труда, 
повишаване на заетостта и доходите, с акцент на младежката заетост, стимулиране на 
трудовата мобилност, намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на 
маргинализираните групи. Втората специфична цел е насочена към осигуряване на по-
добър достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги и спортни прояви 
чрез модернизиране на съответната инфраструктура и подобряване на качеството на 
публичните услуги. Третата специфична цел е насочена към равноправното включване 
на ромите и другите уязвими групи в социално икономическия живот на общината.  

Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно включване на 
ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот 

Тази цел гравитира към тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС 
(насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността) и ще търси подкрепа за 
реализацията си по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритет „Достъп до заетост 
за търсещите работа, подкрепа за мобилността на работната сила”. Особено внимание 
следва да се отдели на развитието на младежки дейности и социално включване на 
младежи в риск. Трайното решаване на проблема за равноправното включване ще се 
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търси в повишаване на квалификацията на работната ръка и повишаване на 
възможностите за включване в пазара на труда. 

Стратегическа цел II: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните 
неравенства. 

Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните 
услуги. 

Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно включване на 
ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот. 

 
II. МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО ПРИОРИТЕТИ 

 
1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ* 

Образователната интеграция за Община Казанлък е ключова за процесите на 
равноправното интегриране на българските граждани, представители на ромския етнос 
в обществото. Без образователна интеграция на ромската общност българската 
образователна система не би могла да отговори както на европейските изисквания за 
качество на образованието, така и на изискванията на пазара на труда за осигуряването 
на добре квалифицирана работна сила. 

Община Казанлък има натрупан опит в изпълнението на проекти, насочени в сферата 
на образователната интеграция, финансирани по оперативни програми („Добро 
образование сега – добри възможности в бъдеще“, финансиран по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2007-2013 г.,  „Дъга на толерантността – партньорство за ефективна 
интеграция“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 
2020 г. и  проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до 
образование в община Казанлък”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2022 г. и оперативна програма "Наука и образование за 
интелигентен растеж" 2014-2022 ). 

Приоритет на ръководството на общинска администрация е пълният обхват и 
включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст 
в образователната система, както и осигуряването на равен достъп до образование на 
всички деца и ученици.  

В община Казанлък са създадени необходимите условия, за да бъде гарантирано 
правото на равен достъп до качествено образование на деца от ромски произход.  
Приемът на тези деца се извършва в мултикултурни групи и паралелки основно в 
училищата и детските градини в населените места с етнически смесено население. За да 
бъде осигурена подходяща среда и условия за интеграция, училищата, работещи с 
ромски деца, имат разработени Програма за превенция на ранното напускане на училище 
и План за изпълнение на програмата, Програма за предоставяне на равни възможности и 
за приобщаване на децата от уязвимите групи,  Планове за обща подкрепа на ученици от 
малцинствен произход.  Училищата, в които преобладават ученици от малцинствен 
произход приоритетно работят за осигуряване на качествено образование в 
мултикултурна среда, пълно обхващане на всички ромски деца в задължителна 
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училищна възраст, реинтеграция на отпадналите ученици в системата на образованието, 
превантивни мерки за недопускане на преждевременно отпадане на ученици, обучение в 
дух на толерантност и недискриминация в училище, допълнителна квалификация на 
педагогическите специалисти за работа и взаимодействие в мултиетническа 
образователна среда, приобщаване на родителите на ромски деца към образователния 
процес и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца, 
стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици от ромски произход.  

Намаляването на броя на учениците от етнически малцинства, отпадащи от 
образователната система, е един от приоритетите на ръководството на община Казанлък. 
Тъй като причините за преждевременното напускане на учениците от образователната 
система са комплексни, положителната промяна на състоянието на тези явления изисква 
прилагане на комплексни мерки и добра координация между институциите от 
различните сектори на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и 
училищно.  

Община Казанлък активно работи по изпълнението на Постановление № 100 от 8 юни 
2018 г. на МС за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст. Работата по Механизма спомага за идентифициране на случаите и за 
разработване на индивидуални мерки спрямо причините, довели до риск от отпадане - 
отсъствия, трудова миграция на родители в чужбина или в друго населено място, 
преместване в друго училище и др. През 2022 г. по Механизма за съвместна работа на 
институциите, екипите за обхват в община Казанлък са 16 и съответно 16 райони за 
обхват в общината. Съставът на всеки екип е определен със заповед на Началника на 
РУО – Стара Загора. Ръководители на екипите са представители  на РУО – Стара Загора, 
а като членове влизат представители на Община Казанлък – експерти, кметове на 
населени места, здравни медиатори и обществени възпитатели към МКБППМН, както и 
представители на всяко училище и детска градина. 
 

През изминалата година образователните институции на територията на общината 
активно работиха по редица програми и проекти, насочени към децата, учениците и 
техните родители от малцинствен произход.  
 
 И през 2022 г. детските градини на територията на общината изпълняваха 
дейности по проект BG05M20P001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В 
СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОП 
НОИР 2014-2020. Дейност 1 включва  Организиране и провеждане допълнително 
обучение по български език за деца от уязвими групи. Родителите на някои от тях са от 
ромски произход и не са в състояние да им помагат в овладяването на българския език, 
тъй като те самите не го владеят добре. Следователно допълнителните занимания в 
групата по  български език ще повиши качеството на образователния процес чрез 
диференцирана грижа към личностното развитие на децата, според индивидуалните им 
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потребности. Дейност 2 включва Организиране и провеждане на дейности за 
педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи. Тази 
дейност позволи да бъдат назначени допълнителни специалисти в зависимост от 
потребностите на институциите за осъществяване на подкрепа на децата и техните 
семейства, като например психолог, логопед, ресурсен учител, помощник на учителя, 
помощник-възпитател, образователен медиатор и др.  Изключително важна дейност по 
проект АПСПО беше заплащането на такси, дължими за посещение на детска градина на 
деца от социално-слаби семейства и на деца от уязвими групи. Тази дейност се 
изпълняваше от всички детски градини на територията на общината и продължи до 
31.03.2022 г. вкл., тъй като след този период посещенията на децата в детска градина 
станаха безплатни за всички деца в цялата страна и необходимостта от тази дейност 
отпадна. 
 Училищата продължиха осъществяването на дейности по проект "Подкрепа за 
успех". Той стартира през 2019 г. и приключи през 2022 г. Дейностите по проекта бяха 
насочени към осигуряване на подкрепа на всички деца, които имат затруднения в 
усвояването на учебното съдържание. През 2022 г. бяха сформирани групи за 
образователни затруднения по български език и по математика.. Основната цел на 
проекта бе да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното 
обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на 
затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и 
за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно 
образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В 
зависимост от индивидуалните потребности се извършиха дейности за допълване, 
развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както 
и за мотивирането на учениците към образователния процес. 

Училищата работиха през 2022 г. и по Националната програма „Подкрепа на 
образователните медиатори“ към МОН. Целите на програмата са: 
- Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на 
учениците от уязвимите групи; 
- Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 
уязвими групи и на техните родители; 
- Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на 
техните деца в системата на училищното образование; 
- Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от 
уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните 
работници. 

За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от 
отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и 
маргинализиране поради ограничен достъп до образование. 
 И през 2022 г. Министерство на образованието и науката отпуска допълнителни 
средства за работа с деца и ученици от уязвими групи на  детски градини и училища с 
висока концентрация на такива, като уязвимостта е определена чрез образователния 
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статус на родителите. Образователните институции използват тези средства за 
назначаване на образователен медиатор, социален работник, помощник на учителя и 
други позиции. Целта е да се подпомогне  работата с родителите и цялостните усилия за 
връщане на децата в класните стаи. Средствата могат да се ползват и за допълнително 
заплащане на участващите учители в Екипите за обхват, за допълнително заплащане на 
учителите, които осигуряват общата подкрепа чрез допълнителни часове по български 
език и др. 

И през 2022 г. бяха осигурени средства от Министерство на образованието и 
науката на всички училища за провеждане на Занимания по интереси.  По този начин се 
дават допълнителни възможности за развитие на способностите, компетентностите и за 
изява на дарбите на учениците; за провеждане на извънкласни занимания, за 
организиране на мероприятия, включително състезания, концерти и други на 
територията на общината; за посещение на културни, исторически и спортни обекти и 
др. 

В групите за занимания по интереси във всички училища, в които процентът на 
ученици с малцинствен произход е висок, се работи допълнително с тях чрез допълване, 
развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите им, придобити в 
рамките на задължителната подготовка. Реализираните дейности развиват уменията им 
за учене, преодоляване на образователните дефицити и повишаване на мотивацията им 
за учене. Другата постигната цел чрез заниманията по интереси бе превръщане на 
училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали 
преждевременното напускане на образователната система; изграждане на по-висока 
увереност в собствените им сили и насърчаване на бъдещата им социална, 
професионална и личностна реализация. 

Ръководството на община Казанлък изпълнява последователна политика за 
запазване на учебните заведения в малките населени места на територията на общината 
с преобладаващо ромско население. Един от начините е дофинансиране на паралелки с 
недостатъчен брой на ученици, съгласно нормативните изисквания. Целта е да се 
осигури равен достъп до образование на децата и учениците в малките населени места.  

На учениците от населените места на общината, в които няма училище, е 
осигурена възможност да се обучават в средищни училища, като им е осигурен безплатен 
превоз чрез училищни автобуси Такива са ОУ „Христо Ботев“, с. Енина, ОУ „Д-р Петър 
Берон“, с. Овощник и ОУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Шипка.  
 За осигуряване на подходяща образователна среда за деца от ромски произход в  
мултикултурни класове извън ромския квартал и през 2022 г. беше организиран превоз 
на деца от ромската махала в гр. Казанлък до училището в с. Ръжена със средства от 
бюджета на институцията. На практика тези деца са изведени от сегрегираната среда, в 
която живеят. 
 За учебната 2022/2023 г. в Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. 
Ръжена за четвърти път се реализира прием в професионална паралелка в VIII клас по 
професия "Работник в заведения за хранене и развлечения" от професионално 
направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" с I степен на професионална 
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квалификация. Основната цел на преобразуването на училището от основно в обединено 
е намаляване на отпадащите от образователната системата, повишаване обхвата на 
младежите от населените места в общината и особено на представителите от етническата 
група роми.  Това е единственото обединено училище на територията на общината и 
обхваща ученици от І до X клас, като придобиването на I степен на професионална 
квалификация им предоставя възможност за професионална и социална реализация на 
пазара на труда.  
 Анализ и оценка на постигнатото в сравнение с предходни години ; 
 В приоритет „образование“ като важна стъпка се отличава работата по Механизъм 
за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на 
отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст. Чрез дейностите по Механизма се постигна успешнато 
реинтегриране на отпаднали от образователната система деца и ученици и задържането 
на такива, които са в риск от отпадане. 

Като много добра практика могат да се отчетат и дейностите по проект  
“Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община 
Казанлък“, по който Община Казанлък работи в партньорство със Сдружение „Бъдеще 
за децата“, ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, три детски 
градини и четири училища. Дейностите по проекта са:  
• „Занимания със застрашени от отпадане от училище ученици“,  
• „Подобряване на образователната среда в детски градини“ 
• „Психологическа подкрепа за децата“ 
• „Подкрепа за продължаване образованието в гимназиален етап“ 
• „Работа с родителите“ 
• „Преодоляване на негативни обществени нагласи“ 
Постигните резултати до момента са: 
• Организирани, оборудвани и обзаведени 29 тематични клуба и ателиета. 
• Осигурена комфортна, уютна, чиста, здравословна и сигурна среда за 
възпитаване, обучение и развитие на познавателната активност и мотивировка в 3 детски 
градини; 
• Осигурено оборудване за въвеждане в електрона среда на децата от 
предучилищния етап на образованието;  
• Оборудвани кътове за игри на открито; 
• Обхванати общо 285 деца, ученици и младежи от етнически малцинства, 
участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. 
 Положително може да се оценят резултатите от изпълнението на многобройните 
образователни програми и проекти, по които ежегодно работят училища и детски 
градини. 
 Оценявайки постигнатото до момента, е необходимо да се акцентира повече на 
работата с родителите за промяна на нагласите им към образованието, както и на 
методите за възпитание на децата им. Разчупване на повтарящия се модел майка – 
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дъщеря, водещ до „ранни бракове“, непълнолетни родители и създаване на нестабилни 
семейства. Често този проблем е обясняван с нравите и традициите на общността . 
 
 Конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнението на мерките 
 

Една от най – големите пречки за провеждане на успешна интеграционна политика е 
неразбирането от страна на маргинализираните общности за необходимостта от 
образование. Характерното за общността поведение на „жертви на системата“ води след 
себе си  до липса на мотивация за промяна и социализация. Нежелание за образоване, 
надграждане и придобиване на квалификация в социален и икономически план. 
 

2. ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ* 

С цел подобряване достъпа до здравни грижи и профилактиката за деца, 
повишаване на здравните знания и информираността на ромското население в 
Медицинският център в ромските квартали в град Казанлък са назначени двама 
здравни медиатори, към Функция „Здравеопазване“, Община Казанлък.  

Дейността на здравните медиатори е насочена към оказване на съдействие при 
реализиране на профилактични дейности и разяснителни кампании в ромските общности 
в община Казанлък и съдействие на нуждаещи се от малцинствените групи за достъп до 
здравни услуги. Здравните медиатори подпомагат общуването между лицата от 
малцинствените общности със здравните и социални служби, общинска администрация, 
училища , детски градини. 

Текущата ежедневна дейност на здравния медиатор е свързана с решаване на казуси 
от здравен и социален характер, консултации, подготовка на документи, следване на 
процедури за явяване пред ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК  и др., придружаване на лица до здравни 
и социални  институции, настаняване в здравни заведения. 

Дейността на здравните медиатори включва и работа на терен. Медиаторите 
обхождат рискови групи, семейства и провеждат беседи за свързани със 
здравеопазването. Съдействат на общопрактикуващите лекари, работещи на територията 
на ромските махали като съобщават на родителите, когато децата трябва да бъдат 
имунизирани. Информират лица от ромската общност за здравноосигурителните им 
права и задължения, както и за правата им като пациенти, съвместно с личните лекари. 

През 2022 г. са  проведени беседи на теми: “COVID 19 – причини, симптоми и 
лечение“, „Лична хигиена“, „Правилно и здравословно хранене на децата“, „Туберкулоза 
– причини, симптоми, лечение“, „Превенция на ранни бракове“, „Нежелана бременност“, 
„ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции“, „Вредата от употребата на алкохол и 
цигари“. Те целят да осигурят здравна просвета на малцинственото население и да 
повлияят на мирогледа им. 

В началото на учебната година здравните медиатори съвместно с медицинските 
лица в училищата, и с помощта на класните ръководители издирват децата без личен 
лекар и мотивират родителите им за необходимостта от регистрирането им.  

И през 2022 г. продължиха партньорските отношения между МКБПППМН и 
здравните медиатори. В обособените ромски квартали и махали на територията на 
община Казанлък медиаторите и секретарят на МКБПППМН регулярно провеждат 
здравни беседи, срещи, разговори, презентации с различна тематика, като се обръща 
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внимание на теми като „Ограничаване на рисковото сексуално поведение – полово 
предавани болести“, „Начини за предпазване от нежелана и ранна бременност“, 
„Контрацепция за подрастващи“ и много др. 
 Здравните медиатори работят сред уязвими общности и различни рискови групи, 
владеят майчиният език на представителите на маргинализираните общности, познават 
здравното и социално законодателство, както и специфичните проблеми на общността. 
Основно дейността им е насочена в обособените ромски квартали и махали на 
територията на град Казанлък (местност Казмера и Кармен). 

 Предприетите мерки за разрешаване на проблемите са свързани с активизиране 
дейността на здравните медиатори  и в частност: 
Съдействие на здравния медиатор за осъществяване на планови имунизации: 

• На деца –730  
• На възрастни – 40 

Съдействия на здравния медиатор за осъществяване на профилактични прегледи: 
• На деца –743  
• На Възрастни - 98 

По здравен казус: 
• Консултация – 400 бр.; 
• Попълване на документи – 16 бр.; 
• Следване на процедури – 21 бр.; 
• Съпровождане до здравни институции – 241 бр.; 
• Възстановяване на здравно-осигурителни права – 13 бр.; 
• Патронаж в общността - 333 бр.; 

По социален казус: 
• Консултация – 232 бр. 
• Попълване на документи –85 бр. 
• Съпровождане до социални институции – 59 бр.; 
• Патронаж в общността –230 бр.; 

Здравно – информационни мероприятия: 
• Превенция на заболявания –22 бр.; 
• Семейно планиране и  сексуално здраве – 27 бр.; 

  По данни на Дирекция „Социално подпомагане“, град Казанлък, броят на 
регистрираните случаи за 2022 г. на родили лица под 18 години е 37 . В Дирекция 
„Социално подпомагане“, град Казанлък не се поддържа информация относно 
етническата принадлежност на непълнолетните майки. 

Дирекция „Социално подпомагане“ провежда държавната политика в областта на 
социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция 
на хората с увреждания на територията на община Казанлък. Основен контингент на 
дирекцията са предимно представители на ромската общност. Представителите на 
определени етнически групи, най-вече ромската, са изложени на по-сериозен риск от 
бедност и социално изключване. Основната цел  за постигане на успешна интеграция на 
малцинствените общности трябва бъде насочена към социалната реинтеграция на 
лицата, които получават социални помощи, чрез осигуряване на по-добра реализацията 
в програми и проекти в областта на социалното подпомагане. 
  И през тази година Центърът за обществена подкрепа съвместно с Българската 
асоциация по семейно планиране (БАСП) провеждат активна социална работа в посока 
семейно планиране и превенция на нежелана бременност. Поставени са 8 
контрацептивни спирали. Услугите предоставяни в Център за обществена подкрепа са 
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насочени към превенция на изоставянето на деца в специализирани институции, 
подкрепа на уязвими семейства. През 2022 г. от услугите на ЦОП средно месечно са се 
възползвали 130 семейства от които приблизително 50% са с ромски произход, като със 
семействата се работи директно на терен в общността.  
   

3. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ* 

Към 31.12.2022 г. в ДБТ - Казанлък са регистрирани общо 817 безработни лица от 
община Казанлък, от които 31 са безработни лица, самоопределили се като роми (3,79 % 
от всички регистрирани безработни лица). От тях жени – 21, мъже - 10 лица, над 50 г.  – 
13 лица, до 29 г. – 7 лица, с подгрупа до 25 г. – 2 лица, с намалена работоспособност – 2 
лица, продължително безработни (с непрекъснато поддържана регистрация в ДБТ над 12 
месеца) – 4 лица. По степен на образование - без образование – 18 лица, с начално 
образование – 8 лица, с основно образование – 5 лица, с професионална квалификация – 
1 лице.  

             През 2022 г. са постъпили на работа общо 47 безработни лица, самоопределели 
се като роми, от тях – 44 са устроени на работа със съдействието на ДБТ, съответно: по 
програми за заетост – 2 броя, по схеми на ОП «РЧР» - 2 броя, на първичен пазар  - 40 
лица. 

Към 31.12.2022 г. в ДБТ - Казанлък разпределението на регистрираните безработни роми 
по идентифицираните микрозони е както следва: 

- гр. Казанлък, кв. Тракия и кв. Казмера – 25 лица; 
- с. Хаджидимитрово – 2 лица; 
- с. Шейново – 0 лица; 
- с. Копринка – 1 лице; 
- с. Ясеново – 1 лице; 
- с. Кънчево – 2 лица. 

Трудовият опит на основната част от регистрираните безработни роми в Община 
Казанлък обикновено се изчерпва със сезонна, случайна заетост, събиране на билки, 
извършване на еднократни или кратковременни услуги. За част от тях, особено второ 
поколение безработни, трудовата дейност във вида, предлаган от ДБТ не представлява 
ценност. По време на селскостопанската кампания по прибиране на реколтата и  розобера 
ежегодно местните земеделски производители срещат затруднения при набирането на 
работна ръка, поради нежеланието на ромската общност да работи на полето. Това е 
причината през 2022 г. на 85 лица от ромски произход да е прекратена регистрацията, 
поради неизпълнение на заложените в индивидуалния план за действие стъпки, насочени 
към трудова реализация. Най-често като мотив за отказ от трудова заетост, от страна на 
живеещите в селата, се споменава неудобен транспорт, непосилни транспортни разходи, 
невъзможност да се работи на смени. 

В населените места, където ромското население живее в компактни маси, се 
наблюдават процеси на сепариране и капсулация в общността, с обособена ценностна 
система, критерии за успех и благополучие. Значителна част от жените аргументират 
факта, че не търсят работа и не искат да придобият квалификация или да повишат 
образованието си, с грижите за многобройните си семейства, където се възпроизвежда 
същият поведенчески модел — неграмотност, ранно раждане, съответно получаване на 
помощи, отказ от работа. Тези с отраснали деца, често пъти съобщават за заболявания 
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/без документи/, които им пречат да работят или учат, или споделят за ограничения, 
които им налагат мъжете, с които съжителстват. Допълнителна пречка за постъпване на 
работа се оказва и съдебното досие на голяма част от представителите на ромската 
общност. Много от мъжете имат нереалистични очаквания за  професии и заплащане, за 
които нямат ценз, но същевременно убедено отричат необходимостта от образование, 
квалификация, добро владеене на български език. Масовата нагласа е да се поставят 
искания към институциите и да се отхвърля всякаква лична отговорност за собствената 
житейска, включително и трудова реализация, да се извършват периодично пътувания в 
чужбина с цел включване в социалната система за подпомагане в страните от ЕС.  ДБТ 
оказва институционална подкрепа за преодоляване на тези нагласи, включително в 
Центъра за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП), позициониран в ДСП Казанлък. 
Усилията на служителите в работата с ромския етнос са насочени в следните 
направления: 

1. Предоляване на всякакви форми на дискриминация на местния пазар на 
труда. 

2. Провеждане на групово и индивидуално консултиране за професионално 
ориентиране, мотивиране за активно поведение на пазара на труда и 
психологическа подкрепа за постигане на социална интеграция и устойчива 
заетост. Запознаване с търсени на местния пазар на труда професии.  

3. Семейно трудово консултиране на обезкуражени и неактивни членове на 
семейства, с цел намаляване на риска от маргинализация и отпадане на 
децата от системата на образованието. Идентифициране на безработни 
младежи, които не учат, не работят, не са включени в стаж или форми на 
обучение, с цел мотивиране за регистрация и трудова заетост. 

През 2022 г. продължи работата по профилирането на продължително 
безработните лица с методите на диагностиката и анализа и извеждането на конкретните 
проблеми и пречки за трудова заетост.  Сключването на Споразумения за интеграция в 
заетост, като част от Индивидуалните планове за действие на продължително безработни 
лица, включително и от ромски произход, ангажира пряко лицата в изпълнението на 
набелязаните конкретни мерки и действия за разрешаване на идентифицирани проблеми 
със съдействието и на външни институции. 

В резултат на тези мерки през 2022 г. се наблюдава устойчива тенденция към 
предоляване на социалното изключване и активиране на безработните лица, което доведе 
до рязко намаляване на продължително безработните лица, включително и тези от 
ромския етнос. 

                                     4.  ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ* 

Община Казанлък продължава усилията си за създаване на условия за 
равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от 
други етнически групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни 
възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички 
обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на 
равнопоставеност и недискриминация.  

През месец декември 2019 год. Община Казанлък кандидатства за финансиране 
по изграждане на нови 10 броя социални жилища на територията на град Казанлък пред 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно 
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предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-
1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020“ по инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“.  
 Инвестиционният проект „Изграждане на социални жилища“ се финансирана по 
линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това е четвъртия 
получил финансиране проект на община Казанлък по процедура на директно 
предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-
1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
2014-2020“.  
 Безвъзмездната финансова помощ е насочена в подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други 
групи в неравностойно положение. Община Казанлък надгражда устойчив и интегриран 
модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение чрез 
финансиране от Кохезионната политика на Европейския съюз. Чрез изпълнение на 
проект „Изграждане на социални жилища“ е създадена подходяща социална 
инфраструктура, която да осигури нормални условия на живот на уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи, хора в неравностойно положение сред 
населението на община Казанлък. Изградени са съвременни жилища, които да създадат 
предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им 
приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот. Предстои 
настаняване на първите одобрени потребители. Жилищата са с адрес гр. Казанлък,  ул. 
„Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, където са построени три еднакви двуетажни двуфамилни 
жилищни къщи и ул. „Козлодуй“ № 10, където са  построени две еднакви двуетажни 
двуфамилни жилищни къщи. Социалните жилища са вид общински жилища, но като 
задължителни условия към потребителите е да бъдат поставени условия за включване в 
образователния процес, заетост, здравеопазване и други. 
 Общият брой на общинските жилища на територията на общината са 169, като 
167 от тях са в общинския център и по едно в с. Бузовград и с. Розово. Към 31.12.2022г. 
общият брой на настанените в общински жилища под наем граждани с доказани 
жилищни нужди е 162–ма. Броят на картотекирани граждани в община Казанлък за 
периода 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. е 19.  
 На територията на град Казанлък са обособени два квартала на уязвими етнически 
малцинства със структурна бедност с около 2500 жители.  
 Ромският квартал в гр. Казанлък, кв. „Изток“ обхваща приблизителна площ от 80 
дка /80 000кв.м/ в регулацията на гр. Казанлък от 1974 г., за който има действащ ПУП, 
има изградени улици, по които са прокарани ел. мрежи, водопроводи и канализация, но 
същите са в лошо състояние. Със Заповед № 300-4-41/11.09.2003 г. на МРРБ е одобрен 
кадастралният план на кв. „Изток“ – южната част, включващ и ромския квартал. С 
решение № 434 / 25.05.2006 г. на Общински съвет- гр. Казанлък е одобрен план за 
регулация на същата част на гр. Казанлък, съгласно който се предвиждат общински 
урегулирани поземлени имоти върху целия ромски квартал. При обявяването за 
продажба на търг на незастроени урегулирани поземлени имоти не е проявен интерес от 
страна на ромите от квартала. Много от изградените сгради излизат извън контурите на 
урегулираните поземлени имоти, тъй като не се строят по установения законов ред. 
Изградените сгради са без строителна книжка и без градоустройствен статут, с 
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изключение на собственика на УПИ I, кв. 519, който е закупил общински урегулиран 
поземлен имот и има законно построена двуетажна жилищна сграда.  
 Друг терен от около 50 дка общинска собственост – пасище, мера е местност 
„Казмера“ гр. Казанлък, който е извън регулация. Разположени са около 50 бр. ромски 
жилищни сгради. Намира се в близост до кв. „Изток“, южно от голям напоителен канал 
и обходния път на гр. Казанлък.  За този терен има временно електрическо захранване от 
съседен поземлен имот. Няма водоснабдяване с течаща питейна вода.  
 Населените места на територията на Община Казанлък, в които има обособени 
квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност са: гр. Крън, с. 
Ръжена, с. Хаджидимитрово, с. Дунавци, с. Енина, с. Копринка, с. Кънчево, с. Черганово, 
с. Шейново, с. Ясеново, с. Бузовград. В останалите населени места на община Казанлък 
няма обособени квартали на уязвими етнически малцинства. 

Община Казанлък надгражда устойчив и интегриран модел за повишаване на 
жизнения стандарт на ромите и на българските граждани в уязвимо положение чрез 
финансиране от Кохезионната политика на Европейския съюз и национално 
финансиране.  Първата стъпка е осигуряването на достъп до съвременни жилища, които 
ще създадат предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за 
социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.  
 

5.ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ* 

На територията обслужвана от Районно Управление (РУ) град Казанлък са 
предприети всички законови мерки за гарантиране правата на гражданите, с акцент върху 
жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на 
проявите на нетолерантност и езика на омразата. 

Полицейските служители от РУ- Казанлък осъществяват своите задължения в 
мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека. 

Няма постъпили данни за дискриминиране на уязвимите, като се гарантира 
пълноценното им включване в обществения живот. Също така няма постъпили данни за 
културни бариери и дискриминационни нагласи, като е налице междуетническо 
толериране. 

През 2022 г. на служителите в РУ- Казанлък е проведено обучение по следните теми: 
-„Работа на полицейските служители в мултиетническа среда. Тактически действия 

при посещение на сигнали в квартали с компактно ромско население“. Обучени са 102 
служителя от РУ-Казанлък. 

-„Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи“. Обучени 
са 35 служители от РУ-Казанлък. 

-„Защита правата на човека“, „Индивидуални екипни тактически действия на 
полицейските служители при спазване правата на човека“. Обучени са 16 служителя от 
РУ-Казанлък.  

 
                                      6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ* 

И през 2022 г. читалищата, като културни институции работят за социализацията на 
ромите в населените места, приобщават ромските деца и техните родители към местните 
традиции и обичаи. В различните населени места на общината се реализират различни 
творчески работилници, кръжоци по приложни изкуства, театрални студия и др., чрез 
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които се ангажира свободното време на децата и се насърчава развитието на творческия 
им потенциал.  
Въпреки усложнената обстановка в страната през 2022г. читалищата реализираха 
следните инициативи: 
НЧ „Освбождение-1884“, с. Шейново- През 2022 г. едно момиче от ромски произход 
участва в читалището по програма "Младежка заетост" към Бюрото по труда. 
Момичето  беше назначено на работа като чистач/хигиенист, но напусна по собствено 
желание след 3 месеца. Читалището ни работи  с ученици от ОУ „Д-р Петър Берон“, с. 
Шейново, в което 99% от децата са от ромски произход. 5 ученика са записани в 
библиотеката като посещенията им са средно 21 път в годината за 2022 г. 
НЧ „Особождение-1884“ работи и с детската градина в селото, където 90% от децата са 
роми. Читалището ни организира посещение на Баба Марта в детската градина. Тя беше 
посрещната с детски песни и стихчета. Бяха раздадени и детски мартенички. 
 
НЧ „Светлина -1928“ с. Ръжена - През миналата година в с. Ръжена 8 деца от ромски 
произход се включиха в отбелязването на „Цветница“, „Лазаровден“, „Сирни Заговезни“ 
и други празници. В самодейни състави се включиха 3 участника, в конкурси за рисунки, 
награждавани са с грамоти- 3 участника. 
  
НЧ „Светлина - 1904“, с. Дунавци - в дейността на читалището и библиотеката участват 
деца от ромски произход, като в самоделни състави се включват 5 деца, които взимат  
участие в местни обичаи и традиции. В библиотеката са записани 10 деца от ромски 
произход, които са посетили библиотеката 135 пъти.. 
 
НЧ „Отец Паисий – 1905“, с. Горно Черковище -През изминалата година 85 деца от 
ромски произход се включиха в отбелязването на „Лазаровден“, „Великден“, „24 Май“, 
„Коледа“, „Празник на село“ и други празници. Над 12 децата от общността взимат 
участие в сформираните танцови групи. Библиотеката се посещава ежедневно от деца, 
който са силно привлечени от обособения компютърен кът. Читалнята в библиотеката е 
посещавана от малки деца, защото им се предоставя възможност да четат и разглеждат 
детски книжки.  Седем са читателите от ромски произход, които са посетили 
библиотеката 34 пъти. 
 
НЧ ,,Пробуда-1920'', с. Копринка- През 2022г. в село Копринка жителите от ромски 
произход се включиха активно в мероприятията „Коледа“, “Великден“, „Лазаровден“ и 
други организирани от читалището. В самодейни състави се включиха 16 участници, в 
клубовете по интереси- „Приятели на книгата“ - 8 деца и „Сръчко“ за приложно изкуство 
12 участниц. Читателите в НЧ ,,Пробуда-1920'' от ромски произход са 11, а посещенията 
за годината са 52. Част от тези дейностти се реализират благодарение на добрите 
партньрски взаимоотношения с  ОУ "Кирил и Методий"- с. Копринка и ОДЗ „Слънчице”- 
с. Копринка. 
 
НЧ „Христо Ботев – 1897”, с. Розово – В село Розово са създадени читалищни 
формации, като в тях през 2022г. са се включили деца представители от ромски произход, 
както следва: в школи- 9 деца, в клубове по интереси- 12 деца, самодейни състави- 2 
деца, 3 деца са участвали в пресъздаването на местни обичаи и традиции. Читателите от 
ромски произход в местната библиотека са 5, а посещенията са средно около 9. 
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НЧ „Любен Каравелов-1921” с. Бузовград - В дейността на читалището в Бузовград 
освен българи, участват и самодейци от други етноси, в т.ч. роми и мюсюлмани. Взимат 
участие както във Фестивала на розата, така и в други  празници– Лазаровден, Еньовден, 
Празника на  селото, Никулден, Коледни и Новогодишни празници, в различни обичаи и 
ритуали. Включват се в честване на бележити дати и годишнини, с цел повишаване 
интеграцията. Самодейни състави - 1 състав – 4 участника,  Клубове по интереси – 1 клуб 
– 4 участника. 
Местната библиотека посещават 12 читателя от ромски произход, като годишно са 
направили 30 посещения. 
 

Хранилища на културата в малките населени места си остават читалищата и 
библиотеките. Тези културни институти имат малък, но редовен брой читатели и 
участници от ромската общност.  
За успешното изпълнение на интеграционните мерки основна роля играе и 
професионалната журналистика, която през отчетния период чрез отразяване на 
различните традиции и обичаи спомагаше за изграждането на едно общество за всички, 
положителното възприемане на ромския бит и култура от обществото. Необходимо е да 
се продължи търсенето на начини за позитивно представяне на образа на ромите в 
медиите, така да се насърчат и подпомогнат положителните резултати от прилаганите 
мерки и интеграционни политики. 
 

III. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И  НАДХВЪРЛЯТ НПД 
МОЛЯ ПОДАВАЙТЕ НА ОБЛАСТНИТЕ ЕКСПЕРТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ЗОНИ/НАСЕЛЕНИ МЕСТА С 
ВИСОКА УЯЗВИМОСТ. 
 
Няма такива. 
 

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДРУГИ ДОНОРСКИ 
ПРОГРАМИ - Норвежки финансов механизъм, Швейцарска програма, Тръст за 
социална алтернатива, Програми на посолства – Холандия (Програма Лале, Матра) 

 
Няма такива. 
 
 
С уважение,  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
 
Съгласувал: 
Ахмед Мехмед 
Заместник - кмет на община Казанлък 
Изготвил: 
Олександра Сичова, младши експерт „Социални дейности“ 
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