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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 
2016 – 2020 година в ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ 

    Образование:    
 
        На територията на община Кърджали се намират една  Гимназия с преподаване на чужди езици, 4 Средно общообразователни 
училища, 17 Основни училища,  26 Целодневни детски градини, 7 Обединени детски заведения с яслени групи. 
         За децата в предучилищният сектор се грижат екипи от квалифицирани специалисти: педагози и помощен персонал.Обучението 
се извършва съобразно държавните образователни  изисквания на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, 
изобразително изкуство, музика и физкултура. В детските градини на Кърджали – град се предлагат допълнителни дейности по 
желание на децата и родителите- английски език, народни и модерни танци, бойни изкуства. 
        В  училищата на Община Кърджали се съхраняват традициите и се развиват прогресивните идеи на образователното дело, давайки 
възможност на младите хора за развитие и усъвършенстване.Висококвалифицирани учители, с опит  и знания, обучават и възпитават в 
22 училища  6699 ученици,  по международните  образователни стандарти, валидни за Европейския съюз. Успешно се прилагат 
новите технологии в обучението по учебните предмети. 
     През последните години се промени облика на всяка една детска градина и училище, отговаряйки на европейските  стандартите за 
условия създаващи комфортна, естетическа и здравословна среда за подрастващото поколение. За учениците  от І до ІV клас по 
желание на родителите безплатно се предлага: целодневно обучение, чуждоезиково обучение ,организирана закуска и обяд. Обновената 
спортна база и откритите спортни площадки дават възможност на учениците да спортуват и извън учебно време.Децата на Кърджали 
развиват своите творчески способности в училищни клубове , секции, състави , школи.За здравето на учениците се грижат медицински 
работници и психолози.Проектите, по които работят училищата, дават възможност на учениците да се потопят в друг свят, света на 
науките, бизнеса, езиците, а обмена между училища е добра основа за изява. 
        Програмата извежда като основна цел на системата, равния достъп до качествено образование, като изрично отбелязва, че равният 
достъп “не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности”.  Това 
означава, че за “онези  деца, които нямат условия за равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното 
пълноценно участие в образователния процес” 
         Цели: 
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1. Гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. 
2. Съхраняване  и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.  
3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.  
4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване  и духовно развитие на подрастващите и за 

създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство, както и за формиране на подходящ социално-
психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата Програма.  

 
ІІ.Общински план за действие : 

 
 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финасови 
средства 

1.Гарантиране на равен 
достъп до качествено 
образование на децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства. 

1.Приемане на общинска програма за действие от Общински съвет за 
периода 2016/2020г. 

Образование” 
 

 

 1.1.Поддържане на картотека на подлежащите ученици и деца за ДГ и І 
клас Идентифициране и регистриране на деца в задължителна училищна 
възраст, които не са обхванати или са отпаднали от образователната 
система и подаване на коректна и своевременна информация в отдел 
“Закрила на детето” и РИО  за всеки конкретен случай. 

Училища и детски 
градини 
 

 

1.2 Формиране на групи: 
• за наваксване /ученици до 16г. възраст,пропуснали един или повече 

класове/ 
• групи за ограмотяване в приемните училища и детски градини 

 

МОН, МТСП, Общини,  програми и 
проекти 

2.Интегриране и 
адаптиране на децата и 
учениците от ромски 

2 Запазване на статута на приемните учебни и детски заведения и 
включване на нови такива  

“Образование” в 
сътрудничество с 
училища и детски 

МТСП, МОН 
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произход в етнически 
смесени учебни 
заведения  

градини, общински 
съветници, родители, УН 

2.1 Осигуряване на транспорт за ромските деца до интегрираните училища 
и ДГ 
 

 Община  Кърджали 
Срок:постоянен 

В рамките на 
утвърдения 
републикански 
бюджет 

2.2 Разкриване на полуинтернатни форми на обучение в приемните 
училища за компенсиране на образователните пропуски 
. 
 

Ръководства на учебни 
заведения 
Срок:постоянен 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет  

 2.3. Сътрудничество с институции и НПО, работещи по проблемите на 
децата от етническите малцинства 
 

 Община Кърджали, 
НПО, Областен съвет по 
интеграционните 
въпроси 
Срок:постоянен 

 

 2.4 Разработване на проекти по програма на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и други 
Оперативни програми. 

Община Кърджали, 
Ръководства на учебни 
заведения 
Срок:постоянен 

Програми и 
проекти 

 
3.Съхраняване  и 
развитие на културната 
идентичност на децата 
и учениците от 
етническите 
малцинства  

1 Стимулиране на училищата, които работят по десегрегационния процес 
/проектна форма/ 

Общинска 
администрация, училища, 
РИО 
Срок: постоянен 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет на 
училищата 

1.2.Сътрудничество с отдел”Закрила на детето”и МК за БППМН за 
задържане на децата застрашени от отпадане. 
 

Общинска 
администрация, училища 
и детски градини, 
Ресурсен център 
Срок:постоянен 

 

1.3. Осъществяване на архитектурно адаптиране на детски градини и Общинска администрация Проекти към 
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училища. Срок:постоянен МОН 
 

1.4.Провеждане на обучение за повишаване квалификацията на 
педагогическите и управленски кадри за работа с деца и ученици със 
специални образователни потребности в обща образователна среда. 
Информиране и консултиране на родители на деца със СОП за 
възможностите на интегрирано образование. 
 
 

Община Кърджали, РИО, 
Ръководствата на детски 
градини и училища. 
Срок:постоянен 

Съгласно 
нормативната 
уредба на 
МОН 
 

 1.5.Разработване и защита на проекти за работа с деца с увреждания / за 
индивидуална работа, за интегрирано обучение , за социалната интеграция 
и други/.  

Общинска 
администрация, НПО 
Срок:постоянен 

МТСП, МОН 
 

1.6. Организиране на различни форми за  изучаване културата и историята 
на различните малцинства /като честване на празници и дати/.  
 

ОДК, училища ДГ 
Срок:постоянен 

 

 

4.Създаване на 
подкрепяща и 
привлекателна среда в 
интегрираните 
училища. 

1.Подпомагане на деца и ученици от социално слаби семейства Общинска 
администрация, 
Ръководства на  училища 
Срок:постоянен 

 

2.Подобряване на материалната база в интегрирани училища и детски 
градини  

Общинска 
администрация, 
Ръководства на училища 
Срок:постоянен 

МОН 

 3.Обогатяване на оборудването  в ИКТ кабинети според специфичните 
потребности на училищата. 

 Проекти и 
програми  

 4.Обогатяване на материалната спортна база-физкултурен салон,спортни 
площадки,игрища 

 МОН 
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5.Превръщане на 
културното 
многообразие в 
източник и фактор за 
взаимно опазване и 
духовно развитие на 
подрастващите и за 
създаване на атмосфера 
на 
взаимоуважение,толера
нтност и формиране на 
подходящ социално-
психологически 
климат,който 
благоприятства  
 
реализацията на Плана. 

1.Провеждане на курсове за допълнителна квалификация на учителите. 
 
1.1.Запазване на групите,обучаващи се в СИП ”Ромски фолклор” и СИП 
или ЗИП по майчин език в ОУ и въвеждане на групи в СОУ. 
1.2.Изготвяне на етнокултурен календар 
1.3 Тематични екскурзии за опазване на етнокултурите в България. 
1.4 Провеждане на екскурзии, лагери, плен ери, състезания 
 
 
 
 
1.5. Провеждане на традиционно годишни етно - концерти 
1.6. Провеждане на седмица на толерантността 

 РИО, Община  
Кърджали 
Кърджали,ОДК 
Срок: Постоянен 

В рамките на 
програмата  

 1.7. .Откриване и стимулиране на  талантливи деца и участието  им в 
извънучилищни дейности. Съвместни мероприятия с родители , деца и 
ученици от етническите малцинства. 
 
 

Директори на СОУ ,ОУ, 
ДГ психолози, 
педагогически 
съветници, Община 
Кърджали 
Срок: Постоянен 

Награди за 
талантливи 
деца и ученици  
от общинския 
бюджет 

1.8..Създаване на групи от активни родители за подпомагане на културните 
изяви на децата. 
 

Ръководства на училища, 
Община Кърджали 
Срок: постоянен 

 
 
 
 

 1.9. Организиране на кръгли маси по въпросите на интеграцията в 
съответните училища и ДГ. 
 

Община Кърджали, 
Ръководства на училища 
Срок: Постоянен 

от общинския 
бюджет 

 1.10. Системно отразяване в медиите на дейността на плана. Община Кърджали 
Срок: Постоянен 
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 .2.Организиране на състезания, викторини, конкурси, забавни игри, 
свързани с прилагане на правилата за безопасност на движението по 
пътищата. 

Ръководства на училища, 
РУП Кърджали, РЗИ 
Срок: Постоянен 

от общинския 
бюджет 

 3.Организиране на отдих за деца от етническите малцинства, социално 
слаби, деца в неравностойно положение, в бази предлагащи подходящи за 
децата условия. 
 

Община Кърджали 
Срок: постоянен 

 

 
 
 
Програмата за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства 2016-2020 г. е приета   
с Решение № 32 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Кърджали. 
 


