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Използвани съкращения 

АЗ- Агенция по заетостта 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

БТ – Бюра по труда 

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта 

ЗНП - Закона за народната просвета 

МОН - Министерство на образованието и науката 

МТСП- Министерство на труда и социалната политика 

ОП НОИР- Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

УНИЦЕФ - Детският фонд на Организацията на Обединените Нации 

ЦОИДУЕМ - Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства 

NEETs- младежите, които нито работят, нито учат, нито се обучават 

 

   



Въведение  

 

  

Докладът „Подобряване на ефективността на политиките свързани с интеграцията на 

младите хора от ромската общност“ е изготвен в рамките на проект „Модел за 

интегрирано развитие (МИР) на ромски младежи“, финансиран от Програма за 

подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.  

  

Докладът обобщава работата на работна група от специалисти от Фондацията и 

външни експерти от МОН и АСП, която има за цел  да се търсят практически 

решения за внедряването на интегрирани услуги, които си взаимодействат 

синергично по отношение на ефективността на политиките свързани с интеграцията 

на младите хора от ромската общност. В доклада са включени и резултатите от 

проведената в рамките на Проекта кръгла маса на същата тема.  
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Контекст  

По данни на ООН България е изправена пред стремителен спад на населението, 

по-сериозен от която и да е друга страна в света (ООН, 2014). Прогнозата сочи, че 25% 

от хората навлизащи в пазара на труда са от ромски произход. В същото време данните, 

по отношение на ангажираността в образование на децата и младите хора от ромски 

произход, очертават тревожни тенденции. Извън детските градини остават 84% от 

ромските деца на възраст от  3 до 6 години, за които до достигане на втори клас 

образователната пропаст е прекалено голяма и голяма част от тях отпадат в началната 

степен на образование. По данни на МОН 20% от децата в I клас са от ромски 

произход. В VII клас те са само 7%, а в XII клас намаляват до едва 1%. Тези данни 

пораждат основателни опасения във връзка с възможностите за социална интеграция на 

тези деца в дългосрочен план. Данни от различни проучвания сочат, че нараства делът 

от населението в активна възраст, които нито работят нито се обучават, но и не търсят 

възможности за реализация.  

 

Според данни на УНИЦЕФ
1
, България е на 

първо място в ЕС по брой на младите хора, 

които не са обхванати нито от 

образователната, нито от социалната и 

трудовата система. Те са 167 670 сред 751 900 

лица между 15 и 24 г., които живеят в 

страната – или около 22%. Това е най-

големият дял в Европейския съюз, където 

средните нива са около 12,9 на сто (УНИЦЕФ, 

2016).
..
 

 

Профилът на младежите в България, които 

нито работят, нито учат, нито се обучават 

                                                           
1 http://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/BCNL_Analysis_FINAL.pdf 

 

Структурата на NEETs по етнос 

е доминирана от ромската и 

турската етнически групи (51%), 

46% са българи. Етническата 

принадлежност може да бъде 

определена като втори рисков 

фактор за попадане в групата на 

NEETs. Ромите са 4 пъти, а 

турците – 2 пъти по-

застрашени от попадане в 

ситуация на NEET в сравнение 

с етническите българи 

(УНИЦЕФ, 2016). 

http://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/BCNL_Analysis_FINAL.pdf


(NEETS), е ясно изразен. Това са деца и младежи от бедни семейства и етнически 

групи, деца отпаднали от училище, младежи, непосещаващи училище, безработни 

младежи, деца и младежи с увреждания, деца и младежи в институции или напускащи 

институции, деца и младежи от малки населени места и/или отдалечени райони). По – 

конкретния поглед, върху данните посочени в доклада, очертава следните тревожни 

тенденции:  

 22,3% от младите хора в България на възраст между 15 и 24 не са включени в 

никаква форма на образование, заетост или обучение. По този показател, за 2014 

г. България заема второ място сред страните-членки на ЕС, след Италия. 

 социално-демографския им профил: това са млади хора, на възраст от 15-24 г., 

които живеят предимно в малки населени места (63%), половината от тях (51%) 

принадлежат към ромската и турската етнически групи, но е налице тенденция 

към повишаване на дела на етническите българи. 

 Делът на NEETs сред младите в училищна възраст (15-18 г.) е малко под 11%, а 

сред по- големите (между 19 и 24 г.) достига 28%. Преизчислено към 

генералната съвкупност на 15-24-годишните, това означава, че в страната има 

общо 167 670 млади хора, които не са заети и не участват в никаква форма на 

обучение. 26 650 от тях са на възраст 15-18 г. и 141 020 – между 19 и 24 г. 

 51% от младите хора в групата на NEETs са от ромската и турската етнически 

групи, а 46% са българи. Относителните дялове на малцинствените етноси в 

NEETs са значително по-големи в сравнение с тези в контролната група – делът 

на ромския е над 5 пъти, а на турския– 1.5 пъти по-голям  всеки втори в групата 

(47%) е преждевременно отпаднал от училище. 86% от преждевременно 

отпадналите от училище са лица от малцинствените етнически групи, като 2/3 са 

роми.  

 

Проблемът с младите хора, които нито работят, нито учат, нито се обучават има и 

друго, икономическо измерение - ежегодните икономически загуби от оттеглянето на 

тези млади хора от пазара на труда възлизат на 1.9 млрд. лв. (изчислено на база оценка 

за загубата на България в размер 2.36% от БВП и 80.2 млрд. лева БВП за 2013 г.).  

 

Тези данни очертават лоша прогноза за качеството на работната ръка, която ще се влее 

в пазара на труда. Въпреки всички мерки, които са залегнали в стратегическите 
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документи насочени към подобряване на социалната интеграция на хората от 

етническите малцинства, проблемите все още остават неразрешени.   

Глава 1. Политики за подобряване на достъпа до образование на ромските деца и 

младежи 

1. Подобряване на обхвата в предучилищното и училищното образование и за 

превенция на отпадането от училище 

 

Министерството на образованието и науката е отговорната институция за 

изпълнение на целите на Националната стратегия за интегриране на ромите в 

Република България (2012-2020) по приоритет „Образование“.  В периода от 2010 до 

2015 г. са реализирани редица политики и мерки за равнопоставеност и адаптация на 

децата и учениците от етническите малцинства, в това число и на децата и учениците от 

ромски произход. 

С промяна на Закона за народната просвета (ЗНП) през учебната 2010/2011 

година започва поетапното въвеждане на задължителната двегодишна подготовка на 

децата преди постъпване в първи клас
2
. Въвеждането на задължителната предучилищна 

подготовка цели успешното включване на всяко дете в образователната система, което 

е особено необходимо за деца, чийто майчин език е различен от българския език, като 

допринася за ранната социализация и за развитие на умения, необходими при 

постъпване в първи клас.  

Осъществяват се и дейности за подпомагане на ранното детско развитие и 

предучилищното образование. Съгласно чл. 20 ал. 5 от ЗНП: «За деца, които не владеят 

добре български език, освен задължителната подготовка за училище се осигурява и 

обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български 

език». Усвояването на български език от децата, за които българският език не е майчин 

е особено необходимо в периода преди постъпване в I клас с цел достигане на равнище 

                                                           
2
 Съгласно чл. 20, ал. 1 на ЗНП /в сила от 05.10.2010 г./ „Предучилищната подготовка на децата две 

години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето 

навършва 5-годишна възраст“ 



на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца. В учебни помагала за 

задължителната подготвителна група е включен модул за подготовка на децата, за 

които българският език не е майчин. 

 По модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните 

групи” на Националната програма „С грижа за всеки ученик” се финансира 

организирането на допълнително обучение на деца от подготвителните групи в 

детските градини и в училищата. За всяко училище/детска градина се определя 

размерът на отпусканата сума в съответствие с броя на формираните групи и на 

планирания брой педагогически ситуации.  

В последните години са предприети мерки за премахване на бариерите, които 

възпрепятстват децата с принадлежност към групи в неравностойно положение, 

включително роми, да получат достъп до образование и да завършат средно 

образование, вкл. осигуряване на безплатен транспорт  до детска градина или училище 

в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община.  

Сред мерките за осигуряване на достъп до образование на всички деца е 

създаването на средищни и защитени училища. Средищните училища са 

регламентирани в § 6в в допълнителните разпоредби на ЗНП. «Средищно училище» е 

училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината, 

където се обучават учениците от населените места, в които няма съответно училище. 

Защитените училища са регламентирани в§ 6е в допълнителните разпоредби на ЗНП. 

„Защитено училище” е училище, което, ако бъде закрито, би се нарушил достъпът до 

образование.  

При условията и по реда на ПМС № 33 от 15.02.2013 г. се отпускат стипендии на 

ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно 

образование. Съгласно постановлението месечните стипендии се предоставят за 

постигнати образователни резултати, подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането, подпомагане на ученици с трайни увреждания, за 

ученици без родители. Предоставят се и еднократни стипендии за преодоляване от 

ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование 

и за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната или извънучилищната 

дейност. 

В изпълнение на Постановление № 104 на Министерския съвет  от 10.05.2003 г. 

се предоставят за безвъзмездно ползване по един комплект учебни помагала за всяко 

дете от подготвителна група, по един комплект учебници и учебни помагала за всеки 
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ученик от I до IV клас,  по един комплект учебници за всеки ученик от V до VII клас. 

Мярката способства за преодоляване на социалната тежест за деца от социално слаби 

семейства и служи за насърчаване на посещаемостта на училище. 

От учебната 2010/2011 г., МОН започна постепенното въвеждане на целодневна 

организация на учебния ден, като към учебната 2015/2015 г. са обхванати учениците от 

1. до 5. клас. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми 

на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих. Целта е да осигури на 

всички деца по-добра адаптация към училищния живот, разнообразни възможности за 

развитие, образователна среда, която да помогне в усвояването на знанията, 

индивидуален подход при обучението. С тази мярка се цели осигуряване на всички 

ученици, включително и на тези от ромски произход, разнообразни възможности за 

интелектуално, физическо и социално развитие и условия за по-добра адаптация към 

училищния живот.  

 Създадени са условия за изучаване на майчин език от учениците, за който 

българският език не е майчин. В чл. 8, ал.2 от Закона за народната просвета е посочено: 

„Учениците, за които българският език не е майчин, освен задължителното изучаване 

на български език имат право да изучават своя майчин език в общинските училища при 

защита и контрол от страна на държавата. Утвърдени са учебни програми за изучаване 

на майчин ромски език от  II – VIII клас. Статистиката на МОН, по отношение 

изучаването на майчин език през последните десет години, обаче сочи, че има ясна 

тенденция към намаляване броя на желаещите да се възползват от правото си за 

изучаване на майчиния си език.  

 

Създадени са условия за всички ученици, независимо от етническия си произход, 

съобразно своите желания да могат да избират „Фолклор на етносите – ромски 

фолклор“ в часовете от свободноизбираемата подготовка като за целта са разработени 

учебни помагала и учебни тетрадки, запознаващи учениците с историята, обичаите и 

традициите на ромите. 

През 2013 г. е приета Стратегия за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система /2013-2020/. Тя надгражда осъществяваните 

политики и мерки за преодоляване на преждевременното напускане на училище и 

обединява и синхронизира усилията на институциите в цялостен интегиран подход. В 



Стратегията са систематизирани специфичните причини за отпадане и преждевременно 

напускане на училище и са разписани политики и мерки за превенция, интервенция и 

компенсация на преждевременното напускане на образователната система. Специално 

внимание е отделено на политиките за достъп до образование и повишаване качеството 

на образованието на децата и учениците от уязвими етнически общности, както и на 

тези със специални образователни потребности.  

 Една от целите на стратегията е свързана с разработване на система за ранно 

предупреждение, която ще осигури постоянна и надеждна информация за движението 

на учениците, включително и тези от ромски произход, в рамките на страната и 

възможности за проследяване на тяхното образование и развитие.  

За отбелязване е наличието на негативна тенденция, свързана с 

повишаването на дела на преждевременното напускане на училище в последните 

две години.  

В Графика 1 се наблюдава делът на преждевременното напускане на училище за 

България в периода от 2012 г. до 2015 г. и сравнението му със средните стойности за 

Европейския съюз
3
 

 

Графика 1. Дял на преждевременното напускане на училище за България в 

периода от 2012 г. до 2015 г. и сравнението му със средните стойности за ЕС 

Вижда се, че е налице тенденция стойностите за България в рамките на периода  

да стават все по-високи в сравнение с тези за ЕС. Необходимо е да се има предвид, че 

значителна част от отпадналите и преждевременно напсуналите образователната 

система са роми. 

                                                           
3
 Данните са на Евростат 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Средна стойност ЕС за 28-те 
държави/ 

12,70% 11,90% 11,20% 11%

Стойност на дела на ПНУ за 
България 

12,50% 12,50% 12,90% 13,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Дял на преждевременно напусналите образователната система 
/ПНУ/ за периода  2012-2015 г. 

/ сравнение на стойностите му за България със средните за ЕС/ 
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Разработването и прилагането на цялостни, широкообхватни и ефективни 

политики за намаляване на уязвимостта на рисковите групи е свързано с проучване, 

анализиране и систематизиране на специфичните причини за преждевременното 

напускане на училище и набелязване на необходимите мерки за задържане в училище. 

Силно действащите вътрешногрупови норми и натискът на етнокултурните традиции 

сред уязвими етнически общности и групи предопределят специфичните причини за 

преждевременното напускане на училище: отсъствие на познавателна мотивация, ниска 

степен на готовност за училище, липсва мотивация на родителите за получаване на 

образование от децата им и др
4
. Проучвания и анализи показват, че равнището на 

записване на всички степени на образование при ромите е много по-ниско в сравнение 

с всички останали малцинствени групи. Според данни от преброяването през 2011 

година в съвкупността на децата в задължителна училищна възраст (от 7 до 15 години) 

децата от ромски произход, непосещаващи училище, са 23,2%, децата, от турски 

произход – 11,9%, етническите българи – 5,6%
5
.  

През 2004 година е създадена първата Стратегия за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства, а през март 2010 година Министърът 

на образованието, младежта и науката одобрява През 2015 година е утвърдена 

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, 

както и План за действие към нея за периода 2015-2020 година. Предвидено е и 

създаването на ефективен координационен механизъм между заинтересованите страни 

за провеждане на успешни интеграционни политики. Сред заложените мерки са: работа 

с родители на деца от етническите малцинства за ползата децата им да посещават 

училище; работа с родители на децата в училище и училищните настоятелства за 

изграждане на положителни нагласи спрямо ромския етнос; назначаване на помощник 

на учителя за работа с деца и ученици от етническите малцинства, подкрепа на деца и 

ученици от етническите малцинства; подпомагане на училища, единствени в 

населеното място, които нямат статут на средищни и/или защитени; осигуряване на 

                                                           
4
 Стратегия за намаляване дела на преждевременното напускане на образователната система 2013-2020 

5
 Национална стратегия за демографско развитие на Република България“, стр. 48. Необходимо е да се 

отчете факта, че тези данни не съдържат информация за почти 10% от населението, които не са 

споделили по време на последното преброяване към каква етническа група принадлежат. 

 



допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език 

не е майчин, работа с ученици, застрашени от отпадане.  

 

1. Мерки за преодоляване на неграмотността и обучение на възрастни (над 16 

годишна възраст) 

 За превенция и справяне с негативните последици от неграмотността е приета 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.). 

Голяма част от планираните в Стратегията мерки имат за цел преодоляването на 

причините за ниска грамотност, като фокусът пада върху застрашените групи, сред 

които уязвими етнически общности и групи. 

Проект „Нов шанс за успех“ по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна помощ BG 051РО001/4.3-01 „Ограмотяване на възрастни“ по ОП РЧР е 

насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат 

статут на ученици. Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови 

компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и 

слабограмотни хора (включително роми) до общообразователна и професионална 

подготовка и до участието им на пазара на труда. В изпълнение на проектните дейности 

е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който 

включва разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни 

планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на 

обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати. По 

проект „Нов шанс за успех” за периода 2012-2014 година са включени 16 584 обучаеми. 

Една част от тях са ограмотени, а на други възрастни е дадена възможност за усвояване 

на учебното съдържание по учебни предмети, предвидени за класове (V, VI и VII клас) 

от прогимназиалния етап на основното образование. Трябва да се отбележи, че 

проектът не е насочен само към ромите, но значителна част от обучаваните са роми.  

 Предвид големия интерес към дейностите по посочения проект през 2015 г. е 

проведен още един обучителен етап Това дава възможност на лицата, включени в 

курсовете по ограмотяване по проекта в първия обучителен етап, да завършат и 

последния предлаган по проекта курс за овладяване на учебно съдържание, предвидено 

за VII клас.    

 По Проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование“ по ОП РЧР, с период на изпълнение от 2012 до 2015 година 
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за периода от 01.11.2012 г. до 31.12.2014 г. в обучение по кариерно ориентиране са 

включени общо 27 799 ученици от I до XII клас от ромски произход, от които 12 838 

жени. Изградени са 28 общински центъра за кариерно ориентиране със седалища във 

всички областни градове на страната. Учениците са разделени три групи. Първата 

група обхваща ученици от първи до четвърти клас. Те получават информация за 

професиите и за уменията, необходими за тях. В групата от пети до осми клас 

учениците се насочват как да изберат подходящо образование или професия. Третата 

група обхваща учениците от IX до XII клас, които се подпомагат в професионалната им 

реализация, съобразена с пазара на труда. 

В професионалните училища се осъществява начално професионално обучение с 

придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация и/или на 

квалификация по част от професията. Продължителността на обучението в 

професионалните училища е до 4 години, като обучението в тях започва след VІ клас, 

т.е. в тях постъпват ученици на 13-годишна възраст. Това е най-ранната възраст, на 

която може да започне професионалното обучение. В тези училища, освен 

професионалната подготовка, учениците задължително придобиват основно 

образование, а също така могат да завършат и клас/класове от гимназиалния етап. 

   Лицата, които са отпаднали от училище и са навършили 16 години могат да 

придобият квалификация по част от професията, по професия с първа и/или втора 

степен на професионална квалификация в Центровете за професионално обучение. 

 Необходимо е да търсят и Центрове за кариерно ориентиране, каквито има във 

всеки областен град.: http://orientirane.mon.bg/?m=82. 

Чрез проект BG 051PO001- 4.3.03-0001  „Нова възможност за моето бъдеще“  по 

ОП РЧР, който приключи на 31.05.2015 г., бяха разработени инструменти за 

идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и самостоятелно учене.  Към ноември 2015 г. на територията на 

страната функционират 400 професионални гимназии и 988 лицензирани центрове за 

професионално обучение с активна лицензия, които, освен обучение за придобиване на 

квалификация по професии, могат да предоставят и възможности за придобиване на 

квалификация по професия или по част от професия чрез валидиране. Постига се 

улесняване на достъпа до пазара на труда на лицата, придобили сертификат – 

Удостоверение или Свидетелство за валидирани знания, умения и компетентности. В 

http://orientirane.mon.bg/?m=82


резултат на това, на национално равнище се постига 

подобряване на достъпа до професионална 

квалификация и достъпа до пазара на труда, както и 

повишаване на мотивацията на гражданите за 

професионална реализация и възможностите за 

кариерно развитие.  

През 2015 г. е стартирал процесът на 

разработване на държавни образователни 

изисквания за придобиване на квалификация по 25 

професии от Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение, 

ориентирани към единици резултати от ученето (при 

заложен индикатор: 20 броя професии). С 

изпълнението на мярката на национално равнище е 

постигнато повишаване качеството на 

придобиването на квалификация по професии и 

осигуряване на възможности за начално и продължаващо професионално обучение.  

В рамките на проект по Българо-швейцарската програма за сътрудничество се 

предвижда през учебната 2016-2017 година да бъде въведено дуално образование по 

две професии в сферата на туризма и електротехниката /проектът е със срок на 

изпълнение до 2019 г., като за всяка нова учебна година ще бъдат включвани по две  

професии/. 

Необходимо е преосмисляне на Закона за професионалното образование и 

обучение, свързано с необходимостта от промяна на системата на професионално 

образование и обучение, която да отговори на нуждите както на пазара на труда и на 

потребностите на хората – както за пълноценна реализация, така и за социално 

включване.  

 

2. Квалификация на педагогическите специалисти за формиране и развиване 

на тяхната интеркултурната компетентност 

Създаването на условия за подобряване на достъпа до образование и 

повишаване качеството на образованието на всяко дете и ученик, включително на 

 

Необходимо е преосмисляне на 

Закона за професионалното 

образование и обучение, 

свързано с необходимостта от 

промяна на системата на 

професионално образование и 

обучение, която да отговори на 

нуждите както на пазара на труда 

и на потребностите на хората – 

както за пълноценна реализация, 

така и за социално включване.  
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децата от етническите малцинства се гарантира и от компетентностите на 

педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.  

В съвременната българска образователна система съществуват неразрешени 

проблеми, свързани с преодоляване на дискриминативни практики, стереотипи и 

предразсъдъци. В основата на тази проблематика е липсата на целенасочена 

квалификация на педагогическите субекти за работа в интеркултурна среда. На  

национално равнище  работата на учителите в  интеркултурна среда  се базира на 

емпиричен, интуитивен опит; личностни комуникативни умения, ниво на лична 

компетентност, градена преди всичко върху самообразование и самоусъвършенстване. 

Проведено е национално диагностично  изследване на педагогически 

специалисти в системата на българското образование „Мониторинг на социокултурната 

компетентност на учителя за работа в мултиетническа среда“
6
. Във всички райони на 

страната са диагностирани 259  учители, директори, възпитатели  и експерти от РИО на 

МОН. Разработени са обективни критерии за компетентността на педагогическите 

кадри за работа в мултикултурна среда. Нуждата от подобни критерии произтича от 

необходимостта работата в такава среда да бъде оценявана в рамките на 

образователните институции и така да бъде направено възможно целевото стимулиране 

(както в материален аспект, така и в измерението на кариерното развитие) на 

въпросните кадри (учители, възпитатели, училищни психолози, педагогически 

съветници, директори и зам. директори) за качествена работа в мултикултурна 

училищна среда, а в по-общ план - и да бъде измерван напредъкът в образователната 

интеграция, за да има обратна връзка относно ефикасността на интеграционните 

образователни политики. Критериите са формулирани в пет области, както следва: 

1.Личностно-професионални критерии, 2. Процес на педагогическо взаимодействие с  

учениците, 3. Процес на обучение и възпитание, 4. Извънкласната и извънучилищната 

дейност, 5. Педагогическо взаимодействие  с други педагогически субекти. 

                                                           
6
 Мониторинг на социокултурната компетентност на учителя за работа в мултиетническа среда.Проф. д-р 

Ирина Колева, проф. Пламен Макариев, http://www.fes.bg/?cid=78&NewsId=1174 

 

http://www.fes.bg/?cid=78&NewsId=1174


В последните години, чрез система от различни проекти в краткосрочни курсове 

са обучени хиляди учители за по-ефективна работа в мултикултурна образователна 

среда.  

В училища и детски градини, по преценка на директора, се назначават 

помощник-възпитател и помощник на учителя за подпомагане на образователната 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Все още тази практика не е 

широко разпространена в предучилищното и училищното образование.  

Включването на лицензирани помощник-учители с трета степен на 

професионална квлификация в системата на предучилищното обарзование е една 

съществена крачка напред с оглед осъществяване на социалното включване на ромите в 

образователната система. 

Според доклад-анализите на РИО за учебната 2014/2015 година, са назначени 

твърде незначитилен брой помощник-учители и помощник-възпитатели за работа с 

деца в риск, вкл. и деца от уязвими етнически общности и групи /Графика 3/. 

 

Графика 2. Назначени на длъжности „помощник-възпитател“ и „помощник на 

учителя“ за работа с деца в риск през учебната 2014/2015 година 

Както се вижда в Графика 3, назначените на длъжности „помощник-възпитател“ 

и „помощник на учителя“ за работа с деца в риск са твърде малко на брой – общо за 

страната тези щатни бройки са 43 за помощник-възпитател и 38,5 за  помощник на 

учителя.  Липсата на назначени помощник-възпитатели и помощници на учителя при 

работа с деца в риск, главно поради ограничен бюджет в детските градини и 
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училищата, в които има застрашени от отпадане деца и ученици, се идентифицира като 

значима бариера за осъществяване на превенцията на отпадането от училище. 

За улесняване на взаимната адаптация на ромските и другите деца и ученици в 

мултиетническата образователна среда съществен принос има и специализираната 

дейност на училищните психолози и педагогическите съветници. 

Проблематиката, свързана с осигуряването на комплекс от подходящи 

педагогически условия за образование в интеркултурна среда, се свежда основно до 

това, че образователната система продължава да прилага остарели и неефективни 

педагогически и психологически подходи, свързаните с тях форми на педагогическо 

взаимодействие и съответните им технологии,  без да се взема предвид  спецификата на 

средата в  междукултурен аспект и без да се отчитат индивидуалните потребности на 

детето и ученика.  

Това обуславя необходимостта от промяна на национално равнище на 

образователните нагласи, стереотипи и предрасъдъци на всички субекти в процеса на 

образователно взаимодействие, спрямо всички етапи на образователната ни система за 

преодоляване на съществуващите проблеми по приобщаването на уязвимите етнически 

общности и групи с фокус към ромите
7
. 

 Тези реалности налагат като изключително значима адекватната базова 

подготовка и непрекъснатата последваща квалификация на педагогическите 

специалисти в план-продължаващо образование, в контекста на общосподеления 

възглед за учене през целия живот. Проектът на Закон за предучилищното и 

училищното образование регламентира задължителната квалификация на 

педагогическите специалисти, системата за атестиране и обвързването на тази система 

с компетентностите, които децата и учениците следва да придобият в детската градина 

и училището. 

В детските градини и училищата децата, учениците и родителите се включват в 

различни форми на педагогическо взаимодействие и в разнообразни съвместни 

дейности. Това създава условия за  формиране  на компетентност за толерантно 

общуване между деца/ученици, учители и родители с различен етнически произход. 

Педагогическото взаимодействие с родителите се осъществява посредством 

                                                           
7
 По: Колева, И. Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие, РААБЕ, С, 2012, с. 8 



индивидуални и групови консултации, съвместни дейности на родителите с децата и  

учителите, семинари, училища за родители, социално-педагогически тренинги и др. 

Целта е повишаване на интеркултурната компетентност на всички участници в 

образователния процес, преодоляване на негативни стереотипи в етнокултурен план и 

изграждане на толерантни взаимоотношения. 

Разработена е и е апробирана рефлексивна ценностно-ориентирана дидактическа 

технология за учители и родители в условията на приобщаваща среда в системата на 

българското образование, кодирана в следните форми на педагогическо 

взаимодействие: 

-  за учители – професионално-педагогическия тренинг; 

- за родители – социално-педагогическия тренинг
8
. 

В условията на приобщаваща мултиетническа среда е необходимо да се прилагат 

форми на педагогическо взаимодействие с родителя, отговарящ на неговия 

етнопсихологически тип. Подходяща форма е социално-психологическият тренинг в 

условията на приобщаваща мултиетническа среда за родители от български и от 

ромски произход
9
. 

Необходимо е да се разработи и реализира програма за работата с родителите на 

национално равнище. 

 

3. Изпълнение на проекти за образователна интеграция на деца и ученици от 

етнически малцинства  

 Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство за периода 2009 – 2014 

 В качеството си на Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в 

риск“, МОН се стреми да изпълни целите, заложени от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство за периода 2009 – 2014 г., а именно 

намаляване на социалните и икономически различия в Европейското икономическо 

пространство, създаване на по-благоприятна среда за децата и младежите, особено тези 

в риск и засилване на двустранните взаимоотношения. Основен акцент, заложен в 

                                                           
8
 Колева, И. Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие, РААБЕ, С, 2012, с. 8 

9
 пак там, с. 9 
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Меморандума за разбирателство, подписан от Кралство Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн и Република България, е фокусът върху специфичните нужди на ромските 

деца.  

Въпреки неголемия финансов ресурс, програмата е насочена към изпълнението 

на много ефективни дейности в областта на ранното детско обучение, подкрепата на 

младежките дейности и социалното включване на деца и младежи в риск, включително 

от ромски произход.  

Програмата се изпълнява в партньорство със Съвета на Европа, който играе 

ключова роля в осигуряване на подготвени обучители, обучителни материали, насоки и 

планове за обученията на младежките работници, педагогическия персонал и ромските 

образователни медиатори, като особено място се отделя на проблемите на 

интеркултурното образование, правата на човека, демокрацията и върховенството на 

закона. Във всеки проект е предвидено назначаването на поне двама ромски 

образователни медиатори, които да спомогнат за осъществяването на стабилна връзка 

на доверие и взаимно разбиране между маргинализираните групи и обществените 

институции – детска градина, община, младежки център. До 2015 г. ромските 

образователни медиатори, обучени от експерти на Съвета на Европа и назначени от 

бенефициентите, са 33. 

Дългосрочната цел на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ е подобряване 

благосъстоянието на деца и младежи в риск и тяхното социално включване. Особено 

внимание е отделено на доброто управление, равенството на половете и социална 

устойчивост. Програмата изпълнява успешни мерки за приобщаване на ромите. В 

началото на 2015 е  подписан договор по предефиниран Компонент 4 с бенефициент 

район Красна Поляна. Във връзка с решение на Офиса на Финансовия механизъм след 

преразределение на средства бяха отпуснати допълнително 200 000 евро за Програма 

BG06 „Деца и младежи в риск“, насочени специално към Компонент 2. След оценяване 

през м. януари 2015 за бенефициент е избрана Столична община, като през м. юни 2015 

г. е подписан договор за изпълнение на проекта. 

 Оперативни програми  

По приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР в периода 2007-2015 г. са реализирани проекти по 

схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ, насочени към интеграция на 



представители на етнически малцинства в образователната система. Проектите са 

насочени към деца и ученици, предимно от ромски произход, които срещат 

затруднения с усвояването на учебния материал и са в риск от отпадане. В рамките на 

операциите са изпълнявани дейности за преодоляване на социалните пречки пред 

интеграцията и реинтеграцията на учениците, за наваксване на пропуснатия учебен 

материал, за подпомагане на по-успешната социална и трудова реализация, както и за 

засилване на мотивацията за участие в образователния процес. Освен допълнителна 

работа с децата и учениците по схемите са финансирани и дейности, свързани с 

родителите, както и с обучения на учители за работа в мултикултурна среда. 

Мерките по ОП РЧР за подобряване на процеса на образователна интеграция на 

представителите на етническите малцинства са допълващи спрямо националните 

политики в тази област. В този смисъл изпълняваните по приоритетни оси 3 и 4 на ОП 

РЧР проекти допринасят най-вече за намаляване на дела на рано напусналите училище. 

Голям дял в групата на преждевременно напускащите училище имат представителите 

на етнически малцинства, поради което такъв тип мерки и политики е необходимо да 

бъдат продължени и допълнително подкрепени.  

Анализът на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по оси 

3 и 4 на ОП РЧР през програмен период 2007-2013 г. показва, че устойчивостта на 

мерките по отношение интеграция на ромите зависи от ангажираността на местната 

власт към проблемите на тази общност. Има много добри примери в това отношение, 

които показват, че само с финансовата подкрепа на проекти, изпълнявани по 

оперативните програми, не може да се очаква трайно решение на проблема с 

недостатъчната интеграция на представители на ромския етнос. Необходимо е да се 

изследват спецификите по райони, области, населени места и да се търсят рационални и 

трайни решения, а възможностите на оперативните програми да бъдат допълващ ресурс 

към осъществяването на местните политики. 

 Дейности, насочени към образованието на ромите ще се осъществяват в рамките 

на Приоритетна ос 2 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.  

 През м. май 2016 г. стартира втора оценителна процедура на проектни 

предложения по операция ВG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила“ по ОП НОИР Операцията е насочена към подобряване на условията за равен 

достъп до училищно образование; засилване на мотивацията на ученици и родители за 
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участие в образователния процес; повишаване на качеството на образованието 

в  училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, 

търсещи или получили международна закрила; допълнителни занимания с ученици, за 

които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на 

учебния материал; 

Чрез реализиране на проект „Повишаване на капацитета  на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна среда“ по „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж /2015-2020/ /ОП НОИР/ през 2016 г. се цели да се 

осигурят условия за продължаваща квалификация за надграждане на интеркултурната 

компетентност на педагогически специалисти в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

През 2016 г.се предвижда  да бъдат публикувани покани за подаване на проектни 

предложения по следните  процедури: 

-  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час) – фаза 1” с бюджет 140 000 000 лв.; 

- „Квалификация на педагогическите специалисти – фаза 1“ с бюджет 20 000 000 лв. 

и  „Ученически практики – Фаза 1“ с бюджет 10 000 000 лв. 

Предвижда се стартиране на следните процедури през 2016 г.: 

- „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ с бюджет 25 000 000 лв. Операцията цели да 

подпомогне и изпълнението на национална цел "Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване" 

- „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ с 

бюджет 2 000 000 лв. Целта на операцията е създаване на отворена и гъвкава 

образователна среда, приспособена към нарастващите съвременни изисквания на 

пазара на труда и осигуряваща условия за ефективното използване на наличния 

човешки ресурс. 

- Изпълнение на Проект № BG 05M2OP001-2.001-0001 "Система за кариерно 

ориентиране в училищното образование" по ОП НОИР, който надгражда 

едноименния проект, финансиран по ОП РЧР и изпълняван през периода 31.01.2012 

г. - 31.12.2015 г. Насочен е към продължаване на реформата в професионалното 

образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и 



усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно 

ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през 

целия живот
10

. 

-  

 Изпълнение на проекти на Центъра за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

 Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (ЦОИДУЕМ) е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

министъра на образованието и науката и подпомага дейността на МОН по провеждане 

на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства. Създаден е с Постановление № 4 на МС от 11.01.2005 г. за да „разработва, 

финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до 

качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на 

децата и учениците от етническите малцинства в България.“ Дейността на ЦОИДУЕМ 

се основава на комплекс от специални стратегически мерки, формиращ политиката за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, зададен 

от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства и стратегическите цели и приоритети, определени в Тригодишната му 

програма (приема се с Решение на Министерския съвет).  

 От създаването на ЦОИДУЕМ до момента са изпълнени Тригодишната програма 

за периода 2007-2009 г. и Тригодишната програма за периода 2010-2012 г. В 

изпълнение е Тригодишната  програма за дейността на Центъра за периода 2013-2015 г.  

 В периода 2007-2014 г. ЦОИДУЕМ е финансирал 505 проекти по 13 конкурсни 

процедури. В проектните дейности  са включени 49 769 деца и ученици, 6 000 учители, 

17 264 родители
11

. През юни 2015 г. е обявена нова конкурсна процедура 33.14-2015, 

която все още не е финализирана. 

 През 2008 г. за първи път в историята на ЦОИДУЕМ Ромският образователен 

фонд, базиран в Будапеща, финансира в размер на 489 000 лв. изпълнението на 
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 Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. 

Актуализация 2016 г., http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=762 

 

11
 Информацията е без резултатите от последната конкурсна процедура (КП) 33.13-2014, която не е 

анализирана 
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стратегическия приоритет „Гарантиране на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците от етническите малцинства”. През 2010 г., във връзка с 

изпълнението на приоритет „Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез 

десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и 

създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях“ на 

Тригодишната програма, ЦОИДУЕМ спечели грант от 300 000 евро с 24 месечен 

период за реализиране на дейностите.  

 ЦОИДУЕМ продължава да бъде един от основните източници на финансиране 

на дейности за образователна интеграция в страната. Оценката на външните оценители 

е, че в редица малки училища и детски градини из страната извънкласните дейности за 

образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства се реализират 

само чрез проекти на ЦОИДУЕМ. Сътрудничеството, според тях е предпочитано, 

поради ясни правила и достъп до изчерпателна информация. Желанието за участие в 

конкурси на ЦОИДУЕМ е свързано именно с възможността да се осигурят 

допълнителни средства за детската градина/училището по посока на подобряване на 

материалната база и за привличане и повишаване интереса на учениците към 

образователно-възпитателната работа
12

. 

Глава 2. Политики в подкрепа на активното участие на ромите на пазара на труда 

1. Мерки в подкрепа на активното участие  

В изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на 

ромите (2012-2020 г.) основните направления на действие в подкрепа на активното 

участие на ромите на пазара на труда включват: активиране на продължително 

безработни и икономически неактивни лица с оглед ползване на интегрирани услуги, 

подкрепящи социално-икономическата интеграция на ромите; осигуряване на достъп 

до различни видове обучения (за придобиване на ключови компетентности и 

професионална  квалификация); насърчаване на заетостта, включително на „зелени” 

работни места чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване 
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на качествена заетост и опазване на околната среда; осигуряване на достъп до 

инструменти и инициативи за започване на самостоятелна заетост; прилагане на 

механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст 

заедно с представители на работодателите, синдикатите, общините и организациите на 

ромската общност; въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на 

работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез 

прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност и др. 

Целевата група на ромите е обект на специализирани услуги от страна на 

ромските медиатори. През 2016 г. е осигурено финансиране на заетост на трудови 

медиатори и др. специалисти в рамките на проект „Подобряване качеството и 

ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и 

работодателите” по ОП РЧР 2014-2020 г. Ромите ще бъдат и основна част от 

участниците в Регионалните програми за обучение и заетост, Програмата за обучение и 

заетост на продължително безработни лица и др.  

Агенцията по заетостта ще проведе през 2016 г. специализирани трудови борси, 

насочени към ромската общност. Целта на борсите е да се подпомогне наемането на 

работа на безработните от ромски произход, чрез улесняване на достъпа им до 

информация за свободни работни места и осигуряване на пряк контакт и договаряне с 

работодателите. 

Всички мерки залегнали в Националната стратегия за интегриране на ромите са 

с акцент към младите хора – осигуряване на образование, придобиване на професия, 

трудова заетост. 

Насоките за политиката в областта на заетостта предоставят общи приоритети за 

националните политики по насърчаване на заетостта, като развитие на квалифицирана 

и адаптивна работна сила, на адаптивни пазари на труда, реагиращи бързо на 

икономическите промени, предоставяне на адекватна на потребностите на хората 

социална защита. Целта е увеличаване на заетостта, намаляване на безработицата и 

бедността. Действия и мерки в изпълнение на насоките за политиката по заетостта  са 

включени в Националната програма за реформи в Националния план за действие по 

заетостта за 2016 г. и Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта 2014 - 2020 г. 

През 2016 г. ще продължи изпълнението на Европейската гаранция за младежта 

чрез реализация на действията, заложени в Националния план за нейното изпълнение. 

Изпълнението на съществуващите и новите програми, проекти и мерки, финансирани 
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от държавния бюджет и по ОП РЧР 2014-2020 г. ще даде възможност за включване на 

по-голям брой младежи в обучение и заетост. През 2016 г. усилията ще бъдат насочени 

към изпълнение на изискванията на Европейската гаранция за предоставяне на всички 

младежи до 25-годишна възраст, с престой до 4 месеца без работа и неучастващи в 

образование или обучение, на качествено предложение за работа, продължаване на 

образованието, чиракуване или стаж. За улесняване на преходите на младежите от 

безработица и неактивност към обучение/образование или заетост ще продължи 

използването на всички налични инструменти на активната политика на пазара на 

труда. 

Действията в контекста на Гаранцията за младежта включват от една страна 

работа с регистрираните безработни младежи, а от друга – с тези, които не работят и не 

учат, но не са регистрирани в бюрата по труда – неактивните. И през 2016 г. ще 

продължи работата и в двете направления, като ще се запазят доказалите своята 

ефективност дейности. По-конкретно, работата през 2016 г. ще включва: 

- Превенция и активиране на младежи, които не учат и не работят, но не са 

регистрирани в бюрата по труда: младежите, подобно на неактивните лица от 

останалите възрастови групи, ще бъдат включвани във всички активиращи дейности – 

ателиета за търсене на работа, трудови борси, психологическо подпомагане и 

индивидуална подкрепа от мениджъри на случай. В допълнение, младежките 

медиатори, назначени в общините с най-висок дял на младежи от групата NEETs, ще 

продължат предоставянето на индивидуални и групови услуги по информиране и 

консултиране на идентифицирани неактивни млади хора. Ще продължи стартиралата 

през 2015 г. работа по сключените на местно ниво споразумения с неправителствени 

организации и други институции и организации, имащи отношение към проблемите на 

младежката безработица за реализиране на Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта.  

- Включване в заетост и обучение: ще продължат действията за намаляване на 

младежката безработица и за подкрепа при прехода от образование към заетост. 

Ежемесечно ще се предоставят подходящи посреднически услуги на младежи чрез 

осигуряване на специализирано трудово посредничество. Ще се субсидира наемането 

на младежи, регистрирани в бюрата по труда – работодателите ще получават, както 

безплатни услуги по трудово посредничество (избор и насочване на подходящи 



младежи), така и финансови стимули (за покриване на част от работната заплата, както 

и за осигурителните плащания, дължими от работодателя). В условията на ограничени 

финансови средства от държавния бюджет ще се приоритизират действията и ще се 

работи с предимство с най-уязвимите групи младежи. Действията, финансирани с 

държавния бюджет, ще бъдат допълнени с операции по ОП РЧР 2014 – 2020 г., 

насочени към активиране и осигуряване на заетост на младежи. През 2016г.  стартират 

нови инициативи, сред които и въвеждане на „пътеки” за младите хора, под формата на 

комплекс от услуги и дейности, по време на изпълнението на които младият човек ще 

бъде подкрепян от обучен служител. 

Предвид прогнозите за развитието на пазара на труда, е налице необходимост от 

предприемане на навременни мерки за подготовката на работна сила, съответстваща на 

очертаните тенденции в търсенето на труд. Инвестирането в качеството на работната 

сила ще бъде сред основните приоритети на активната политика на пазара на труда през 

2016 г. чрез обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови 

компетентности в съответствие с потребностите на бизнеса. Дейностите ще се 

финансират със средства от държавния бюджет и по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

Обучението на безработни лица без осигурено работно място, организирано и 

финансирано от Агенцията по заетостта, ще се осъществява по професии от Списъка на 

професиите и специалностите за професионално обучение на безработни лица без 

осигурено работно място, разработен въз основа на проведеното от Агенцията по 

заетостта през периода май-юни 2015 г. проучване на потребностите на работодателите 

от работна сила. Обучението ще бъде тясно обвързано със заложените цели и действия 

в индивидуалния план за действие, изготвен за всяко безработно лице. Обучението на 

безработни лица за придобиване на професионална квалификация и за ключови 

компетентности ще се осъществява и чрез ваучери за обучение в рамките на схеми по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като обученията ще бъдат 

съобразно предварително събрани заявки от работодатели за наемане на конкретни 

работни места. 

Продължава да се предоставят възможности за обучение на работното място 

като стажуване на лица с образование и квалификация и без професионален опит за 

придобиване на практически умения, както и чиракуване под ръководството на 

наставник за лица без образование и квалификация за придобиване на професионални 

знания и умения. 
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В рамките на системата на Агенцията по заетостта се предоставя професионално 

ориентиране и консултиране на безработни, заети и учащи лица за кариерно развитие. 

Професиите, по които трудовите посредници извършват информиране и консултиране,  

обхващат всички области на икономическата и социалната сфера, предоставяйки 

информация за: извършвани трудови задачи и дейности; физически, психически и 

личностни качества, необходими за упражняване на професиите; възможности за 

обучение и кариерно развитие, като по този начин ще подпомогнат самостоятелния и 

съзнателен избор на търсещите работа и на учащи се лица. При индивидуалното 

професионално ориентиране ще се акцентира на същността на професиите, условията и 

изискванията за тяхното усвояване; състоянието и тенденциите в приложението и 

развитието на професиите с регионална значимост; професионалната реализация на 

пазара на труда. 

За развитие на интегрираните услуги през 2016 г. в Центровете за заетост и 

социално подпомагане по проект по ОП РЧР 2014-2020 г. се прилага нов модел на 

комплексно обслужване, отговарящ на потребностите на уязвимите групи. За 

подобряване качеството на живот и намаляване периода на социално подпомагане, в 

центровете се предлагат услуги по информиране, ориентиране и консултиране, 

улесняващи достъпа на безработни лица и лица, получаващи социални помощи, до 

заетост и възможности за социално включване. Предоставянето на комплексни услуги в 

подкрепа на уязвими групи лица и извършването на координирано взаимодействие 

между екипите на АЗ и АСП има за цел превенция на социалното изключване, както и 

изграждане на плавен преход от пасивно получаване на помощи към включването на 

лицата в трайна заетост. Реализацията на проекта е в подкрепа както за самите клиенти, 

така и на териториалните поделения на АЗ и АСП в страната. 

- Изграждане на мрежа от мобилни центрове за услуги, за предоставяне на всички 

услуги на търсещите работа лица и работодателите от отдалечените райони, с което ще 

се доразвие процесът на предоставяне на достъпни услуги. 

- С цел ограничаване на безработицата и осигуряване на по-висока заетост, през 2016 г. 

ще продължи сключването на споразумения за сътрудничество и подобряване обмена 

на информация между Агенцията по заетостта и работодателите, частните трудови 

посредници и предприятията, които осигуряват временна работа. 



2. Проекти и мерки с финансиране от държавния бюджет 

1.Национална програма „Активиране на неактивни лица“ 

Цел: Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени 

лица и младежи до 29 г., които не работят и не учат, посредством индивидуално и 

групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се 

регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение, връщане в 

образователната система и/или заетост. 

 

2. Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП „Българо-германски център 

за професионално обучение“ 

Цел: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в 

неравностойно положение на пазара на труда с цел успешна професионална реализация 

в реалната икономика, с особено внимание към групата на младежите до 29 год. 

възраст. 

 

3. Проект „Нови хоризонти“ 

Цел: Създаване на устойчива заетост на лица от най-уязвимите групи на пазара на 

труда и повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетентности, 

изисквани от работодателите. Удовлетворяване на нарастващите потребности на 

бизнеса от квалифицирана работна сила и постигане на баланс между търсенето и 

предлагането на пазара на труда. 

 

4. Проект „Качествена работна сила – стабилен пазар на труда“ 

Цел: Подобряване на пригодността за заетост и адаптивността на работната сила, 

създаване на нови възможности за заетост и социално включване в съответствие с 

потребностите на трудовия пазар 

 

5. Проект „Шанс за работа – 2016 г.“ 

Цел: Ускоряване на прехода от безработица към заетост, чрез обучения за придобиване 

на умения, компетентности и квалификация, търсени от работодателите, и стажуване на 

безработни лица над 50 г. и безработни младежи до 29 г. 

 

6. Проект „Квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие – 

КЛИПС“ 
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Цел: Подобряване на достъпа до пазара на труда с основен акцент върху 

неравнопоставените групи чрез адаптирани към техните потребности услуги. 

Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от целевите групи на 

проекта чрез инвестиране в умения за повишаване на тяхната конкурентоспособност и 

шанса им за реализация на пазара на труда. 

7. Проект „Хоризонти“ 

Цел: Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на 

труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи чрез инвестиране в умения. 

8. Схема за държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение - чл. 

51 ал. 1 от ЗНЗ 

Цел: Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица от неравнопоставените 

групи на пазара на труда. 

 

3. Програми и проекти финансирани по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 

 

1.Младежка Заетост 

Цел: В рамките на операцията се предоставя възможност на младежи до 29-годишна 

възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. Целта е да се 

повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за 

стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование 

към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален 

опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. 

 

2. Активни 

Цел: Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-

годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. 

не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Операцията е насочена към 

идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни 

младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна 

заетост, обучение или връщане в образование. Включените в операцията дейности ще 



помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с 

неуспешна реализация на пазара на труда. Ще бъдат предоставени също възможности 

за включване в обучение, първи/нов шанс за работа, както и придобиването на 

професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната 

система на младежите, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост. 

 

3. Обучение и заетост на младите хора 

Цел: Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст 

вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост 

при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. 

Операцията ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за 

безработни младежи, които щe получат първи или нов шанс за работа, нови или 

усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, 

както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности по 

чужд език и дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател). 

Натрупването на ценен професионален опит и възможностите за продължителна 

заетост на всички обхванати безработни младежи, ще помогнат за по-успешното им 

включване на пазара на труда. 

 

4. Ново работно място 

Цел: Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви 

работни места за безработни и неактивни лица посредством комбинация от мерки за 

осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и 

предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови 

работни места. Операцията поставя акцент върху интеграцията на едни от най-

уязвимите групи на пазара на труда. 

 

5. Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване 

Цел: Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите 

групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са с 

основно и по-ниско образование (под ISCED 3) или са без образование. Изпълнението 

на дейностите по нея ще допринесат за подобряване на шансовете за активно 

поведение на пазара на труда на безработни лица с ниска степен или без степен на 

образование чрез мотивация за полагане на усилия за повишаване на знанията и 



                                           

31 
 

уменията и  предоставяне на условия придобиване на професионална квалификация. 

Операцията ще се изпълни координирано и ще надгради и допълни постигнатите 

резултати по операция „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“, която ще се реализира 

по ОП НОИР, като обхване в дейности лицата, успешно завършили курсове по 

ограмотяване или курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за 

изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование. 

Предоставяйки възможност да придобият нови или да усъвършенстват 

професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще 

улесни наемането на тези лица.   

Операцията ще подпомогне изключително много и голямата група безработни 

младежи, особено продължително безработните млади хора, които са със силно 

ограничени шансове да се включат в заетост  именно поради липсата на грамотност, 

която прави и включването им в обучения за професионална квалификация 

невъзможно. 

4. Изводи и дискусия 

 

Въпреки многобройните мерки и проекти за подобряване на включването в пазара на 

труда  на младите хора от ромските общности , все повече се убеждаваме, че те не 

дават достатъчно успешен резултат, който от една страна може да подобри социално-

икономическото състояние на младите хора, а от друга да се осигури устойчивост на 

икономиката чрез включването на необходимата работна сила.  

Причините за това се дължат на огромното разстояние между възможностите на голяма 

част от младите хора в ромската общност и изискванията на пазара на труда. 

1.  Основната причина за тази ситуация са господстващите социални норми в 

общността; 

2. Липсата или ниското ниво и качество на образование за голяма част от 

младежите; 

3. Липсата на икономическа инфраструктура за продължителен период от време в 

големи географски райони в страната.  



Нашата практика и анализът на ситуацията показват, че социализацията на младите 

хора в културата на ромската общност започва във все по-ниска възраст, особено в 

големите градове. На практика подрастващите на възраст 14-18 години имат 

сравнително устойчиви вярвания, ценности, нагласи и поведение и което е най-

важно – сериозни дефицити в образованието си. От една страна, около една трета от 

младежите се ориентират към някаква трудова дейност в сивия сектор за 

увеличаване на доходите на семейството (за част от тях е въпрос на оцеляване) и 

прекъсват образованието си. Останалите на тази възраст срещат много сериозни 

трудности да се справят с изискванията на образователната система, поради 

сериозни образователни дефицити, натрупани от ранно детство, и са склонни да 

напускат формалната образователна система. Голяма част от младежите, които 

могат да разчитат на издръжката на родителите си развиват нагласи за живот без 

необходимост от полагане на усилие и поемане на отговорност за развитие и 

икономическа самостоятелност (както се случва и в други социални групи от 

нашето общество). В допълнение ниското качество на образованието на ромските 

младежи, дори когато води до дипломиране не води до  значима промяна на 

социалното и икономическо развитие и гарантиране на по-високи доходи. Това 

укрепва вярването, че образованието не е ценност и полагането на усилие за 

образование не се възнаграждава. Липсата на необходимите социални умения и 

качество на образование, изисквани от работодателите, води до предпочитане на не-

ромска работна сила, което се осъзнава като дискриминация на ромите. Това също 

затвърждава вярването, че дори да имаш диплома съществуващата дискриминация 

пречи на успешната реализация.  

Нагласите на работодателите по отношение на наемане на млади хора от ромската 

общност са много предпазливи. Някои работодатели имат неблагополучен личен 

опит или са чували за такъв от свои колеги: неспазване на времеви рамки, отсъствие 

без предупреждение, недостатъчно добро придържане към изискванията на 

трудовия процес, в редки случаи посегателство на имущество или манипулативни 

поведения. Това създава устойчиви дискриминационни нагласи. Част от 

работодателите имат и декларирани социално желателни нагласи, което не се 

подкрепя от реалното им поведение. В същото време има и работодатели (особено в 

по-малки населени места), които са много доволни от усърдието на своите 
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работници-роми (особено жени). Има и работодатели, които нямат личен опит и 

изразяват готовност да дадат шанс на младежи от ромската общност. 

Тази ситуация предпоставя сравнително ниската ефективност на мерки, насочени 

към обучение, професионално развитие, чиракуване, ангажиране с 

нискоквалифицирана и нископлатена работа на младежи от ромската общност във 

възрастта 16-24 години.  

В същото време нашата практика показва, че в обозрим период от 1-2 години и 

ефективни услуги за работа със социалните норми в общността е възможно да се 

променят ценностите и нагласите, да се въведе „мода“ за развитие, полагане на 

усилие и отговорно поведение, особено в по-малки и по-патриархални общности 

под 10 000 души, каквито са общностите в кв. Филиповци, София и кв. Изток, 

Кюстендил. Потенциалът и енергията, заключени в младите хора от ромската 

общност е огромен и с подходящи ранни интервенции могат не само да  се намалят 

социалните проблеми в страната, а и да се разчита на хора, които ще поемат 

сериозно грижата за семействата си и ще допринасят съществено за общественото 

благо. 

Неуспехите в интеграцията на ромската общност както и сериозната демографска 

криза  налагат да се предприемат по-задълбочени мерки с доказана ефективност за 

осигуряване на икономическа стабилност и социален мир в страната.   

Въз основа на многогодишния опит  по отношение на развитие и изграждане на 

социални умения у деца и младежи от ромска общност, както и работа със 

социалните норми в общността можем да направим следните препоръки за 

ефективна интеграция на младите хора от ромската общност: 

5. Препоръки 

o Ескалирането на ситуацията със социалната изолация на ромската общност и 

значителното увеличаване на дела на децата и младежите от ромската 

общност в общия брой на младото население на България изисква 



пилотирането на ефективни програми, които могат да осигурят желаното 

развитие в рамките на едно поколение.  

 

o Успехът може да се гарантира като интервенциите се насочат не само към 

институциите предлагащи образование (детски градини и училища), а и към 

непосредственото социално обкръжение на децата (родители, приятелски 

кръг и цялата общност), което определя нормата, в която ще се социализират 

децата и подрастващите. Ефективните програми в общността, проведени от 

професионалисти с опит, съвместно с обучен екип от общността, ще направи 

много по-ефективна взаимовръзката и ефективността с мейнстрийм 

услугите, предлагани от секторите на здравеопазването и образованието.  

 

o Програмите за развитие в общността могат да бъдат изключително 

ефективни, ако се прилагат в продължително време и се измерва 

ефективността от дейностите.  

 

o Изпреварващите/превантивните  мерки трябва да се предприемат преди да се 

появят проблемите (отпадане от образователната система, отпадане от пазара 

на труда, поява на рискови поведения, неглижиране на отглеждането на 

децата), които трудно могат да бъдат повлияни на този етап.  

 

o Програмите насочени към мотивиране и изграждане на социални умения при 

младежи в риск от отпадане от образованието и пазара на труда трябва да 

таргетират и по-ниската възраст, например 10-14 години., за да се повиши 

много по-значимо ефективността им.  

 

o Програмите за квалификация на младежи с ниско образование трябва да са 

по-адекватни към  възможностите на младежите и потребностите на пазара 

на труда и да има възможност да се предлагат при сформиране на групи от 

желаещи. В противен случай изграждането на социални умения и мотивация 

за професионално развитие се сблъскват с невъзможността за реализирането 

на перспективите и устойчиви разочарования, които лесно се превръщат в 

нежелани обществени нагласи в общността към полагане на усилия за 

развитие.  Добър пример в това отношение са гъвкавите програми за 
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образование на възрастни (над 16 г.), които открива Министерството на 

образованието. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета 

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.) Формите на обучение 

са: дневна; вечерна; задочна; индивидуална; самостоятелна; кореспондентска; 

дистанционна и комбинирана. 

(2) Училището организира дневна и/или вечерна форма на обучение. Училището може 

да организира и задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска, 

дистанционна и комбинирана форми на обучение. 

Чл. 79.  В дневна, вечерна и задочна форма на обучение учениците се организират в 

паралелки и групи, а за индивидуална, самостоятелна, кореспондентска и дистанционна 

форма обучението се организира за отделен ученик. 

(2) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за 

отделни учебни предмети - за отделен ученик. 

Чл. 80. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 

и 19 ч. в учебните дни. 

Чл. 81. Вечерната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда в 

подходящо за учениците време на учебните дни. Обучението се организира и провежда 

съгласно училищния учебен план. 

Чл. 82. (1) Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна 

подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план. 



(2) Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии. 

(3) Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен 

предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите. 

(4) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на училището. 

Чл. 83. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити 

или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния 

учебен план, утвърден от директора на училището. 

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за: 

1.  ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в присъствена форма 

за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да 

завършат в други срокове обучението си за един или повече класове. 

Чл. 84. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 

съгласно училищния учебен план. 

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за: 

1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2014 г., в сила от 23.05.2014 г.) 

ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не 

могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в 

задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет; 

2. лица, навършили 16-годишна възраст. 

Чл. 84а.  (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по 

реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. 
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(2) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални 

образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни 

програми и за които екипът по чл. 37, ал. 3 препоръчва тази форма на обучение. 

 Задочната форма е подходяща за завършване на средно образование за лица над 

16 годишна възраст, вкл. и преждевременно напуснали образователната система. 

  



СТРАТЕГИЧЕСКИ
13

 И НОРМАТИВНИ
14

 ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В 

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛЕН ПЛАН: 

1. Закон за народната просвета 

2. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета 

3. Закон за предучилищното и училищното образование 

4. Закон за професионалното образование и обучение 

5. Стратегия Европа 2020 

6. Рамкова конвенция за защита на националните малцинства  

7. Декларацията за правата на лица, принадлежащи към национални или 

етнически, религиозни и езикови малцинства/ 1992 г./ 

8. Декларация на европейските министри на образованието по въпросите на 

интеркултурното образование в новия европейски контекст -2003 г. 

/Атинската декларация/ 

9. Конвенция на ООН за правата на детето 

10. Европейска Програма за учене през целия живот  

11. Европейска квалификационна рамка 

12. Национална програма за реформи България 2020 

13. Национална квалификационна рамка на Република България 

14. Национална стратегия на Република България  

за интегриране на ромите / 2012-2020/ и План за действие за нейното 

изпълнение 

15. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите  

образователната система /2013-2020/ 

16. Национална Стратегия за учене през целия живот /2014-2020/ 

17. Националната Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 

(2014-2020 г.) 

18. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства /2015-2020/ 

                                                           
13 Стратегически документи за образование са достъпни на: www.strategy.bg, www.mon.bg, 

www.coiduem.mon.bg 

14
 Нормативна уредба за образование на Р България  е достъпна на: www.lex/bg 

 

http://www.strategy.bg/
http://www.mon.bg/
http://www.coiduem.mon.bg/
http://www.lex/bg
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Приложение 2 

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 
Чл. 16. Средствата за активна политика се изразходват за: 

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) програми и мерки за 

обучение на възрастни и за професионално ориентиране; 

2. програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта; 

3. програми и мерки за насърчаване на безработните към самостоятелна заетост; 

4. защита на вътрешния пазар на труда и за изпълнение на международни договори за 

обмен на работна сила, по които страна е Република България; 

5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) разработването на национални, браншови и регионални 

програми за заетост и обучение на възрастни; 

6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) реализация на проекти за социална интеграция на групи 

в неравностойно положение на пазара на труда; 

7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) рекламно-информационната и издателската дейност, 

свързани със заетостта, безработицата и обучението на възрастни; 

8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) изследване и прогнозиране на пазара на труда, както и за 

набирането, обработката и разпространението на информация за пазара на труда и 

оценка на ефекта от прилагането на мерките и програмите на активната политика; 

9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) финансиране дейността на центрове за професионално 

обучение, създадени с акт на Министерския съвет; 

10. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2008 г.) разходи за транспорт, 

квартира, стипендии и групова рискова застраховка за времето на обучението на 

безработни лица; 

11. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) възнаграждения на външни експерти за участие в 

комисии за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация; 

12. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) финансиране на 

дейностите, свързани с организиране на избора и оценката на лицензирани центрове за 

професионално ориентиране, както и на институциите за провеждане на обучение за 

придобиване на професионална квалификация, организирано и финансирано от 

Агенция по заетостта, в т.ч. възнаграждения, пътни и квартирни разходи на 

оценителите, обяви; 

13. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) финансиране на 

обучение на обучаващи, разработване и отпечатване на помагала и други материали за 

обучение; 

14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 26 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 

01.01.2009 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) други разходи за запазване и/или 

увеличаване на заетостта, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет; 

15. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г.) разходи по заповеди и 

договори по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по приоритетни оси 1 "Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар 

на труда, насърчаващ включването" и 2 "Повишаване на производителността и 

адаптивността на заетите" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 

когато тези разходи са верифицирани от Управляващия орган, платени са и са 

допустими по този закон; 

16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) контрол на качеството на професионалното обучение, 

организирано по този закон. 



СТРАТЕГИЧЕСКИ  И НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТТА  

1. Национална стратегия на република България за интегриране на ромите (2012 - 

2020) 

2. Национален план за действие по заетостта през 2016 г. 

3. Националната концепция за социална икономика и Планът за действие по 

социална икономика 2016-2017 г.е приет с Решение № 146 на Министерския 

съвет от 02 март 2016 г. 

4. Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г., 

приета с Протокол № 40.1 на Министерския съвет от 09.10.2013 г. 

5. Националната програма за реформи в Националния план за действие по 

заетостта за 2016 г.  

6. Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 

2020 г. 

7. Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020 г., приета с Протокол № 5.1 на Министерския съвет от 

06.02.2013  

8. План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната 

стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

2020 г. 

9. Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението 

в Република България (2012-2030 г.),  

10. Планът за 2016 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за 

демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е 

приет с Решение № 1036 на Министерския съвет  от 30 декември 2015 г. 

11. Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 

г.) 
12. Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.), 

приета с Протокол № 18.3 на Министерския съвет от 12.05.2010 г. 

 


