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ОТЧЕТ
НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
НА РОМИТЕ ЗА 2020 Г.

С Решение №475/26.02.2015 г. на Общинския съвет – Болярово е приет
Общинския план за интеграция на ромите за периода 2014-2020 г. Изпълняват
се заложените в плана приоритети в съответствие с Националната и Областна
стратегия за интеграция на ромите.
Всяка етническа общност притежава определени ценностни представи за
образованието на своите деца. Противно на мнението, че за ромските групи
образованието не е ценност и приоритет трябва да се има предвид, че представите на
ромите за образованието се различават от тези на представите на българското население.
Това не означава, че те нямат положително отношение към образованието на децата си.
Детската градина и училището са институции, които са съставна част от
обкръжаващия ромите социум. Възприемат се от тях като принудително, като още
едно задължение. За различните ромски групи е много по – важно децата им да бъдат
възпитани в собствената семейна среда, да спазват общоприетите в общността норми на
поведение и морал. Колкото по – запазена е една ромска група, толкова по – добре са
съхранени традиционните представи за добро образование на децата в общността.
В последните години на промяна както в икономическия статус на страната, така
и в социалния се наложи нова политика по отношение работата с малцинствените
етнически групи. Беше изработена нова стратегия за работа с малцинствените групи,
чиято основна цел е интеграцията и приобщаване на ромската общност. По отношение
на образованието също бяха направени изменения, следвайки новата философия.
Тези теоретични постановки са свързани с приобщаването и възпитаването на
децата от ромски произход, както и организирането на учебно-възпитателния процес.
Затова преди всичко трябва да се познава ромския етнос и да се изградят предпоставки
на доверие и доброжелателност.
Приоритетните области за интеграция на ромите са образование, заетост,
здравеопазване, жилищни условия, антидискриминация и култура и медии.
1. Образование
Съвременният свят е мултикултурен. Той представлява сложно разнообразие от
хора с различна етнопринадлежност, култура. Намаляването на противопоставянето и
осъзнаването на различията в интернационален и интеркултурен план имат огромно
значение. Това влияе и върху българската образователна система. Все повече се апелира

за интеркултурно образование и приоритети, ориентирани към демокрация,
хуманизация, цялостно развитие потенциала на личността, социална справедливост и
приобщаване.
Интеркултурното образование е свързано със съвкупност от знания и
компетентности, които водят до истинска промяна в начина на мислене.
Мултикултурната задача в предучилищното и училищно образование изисква
развитие на детската личност в условията на демократично общество – формиране на
самосъзнание за „различното”, което носи всеки човек както у самия себе си, така и у
тези , които го възприемат.
Интеркултурното образование насочва към една все още „търсена” област от
възпитателната сфера, с основна характеристика интеркултурността не като самоцел, а
като основно средство за реализирането на равните възможности в образователната
сфера.
Освен това интеркултурното образование се базира на определени теоретични
принципи, заимствани от антропологията, етнологията и от социологията на
образованието.
В община Болярово функционират две училища - в гр.Болярово и с.Стефан
Караджово и една детска градина в гр.Болярово с два филиала в селата Воден и Стефан
Караджово.
В тях се обучават деца и ученици както следва:
№

ДГ/училище

Общ брой деца/ученици

От тях роми

1.

ДГ „Здравец”- Болярово

87

74

2.

ОУ „Стефан Караджа”с. Стефан Караджово
СУ „Д-р Петър Берон” –
гр. Болярово

61

60

152

116

3.

Дейностите,върху които се работи в детските градини са следните:
Основни задачи:
Приоритет в работата с деца в задължителна предучилищна подготовка и
обучение е пълно обхващане на децата от ромски произход. През последните години
няма необхванати в предучилищното обучение и възпитание деца от ромски произход.
Привличане на родителите,ангажирането им с образованието на техните деца и
с живота на ДГ.
Подобрена среда за отглеждане,възпитание и обучение на всички деца
посещаващи ДГ”Здравец” и филиали.
Реализирани дейности: срещи с родителите, обхождане на семействата, разговори
и убеждаването им, че децата ще получат по-добра подготовка за училище. Осигурен
равен достъп до качествено образование.
В община Болярово от месец септември 2014 г. с Решение на Общинския съвет е
отменена таксата за всички деца в детските градини.
Отпаднали деца през учебната 2019/2020 г. няма.
Върнати в образователната система деца през изминалата учебна година – 2 деца.
Дейности:

- Мотивиране на семействата чрез срещи, разговори, анкети, консултации,проекти;
Осъзнаване значимостта на задължителната предучилищна подготвителна група .
- Овладяването на правилен български език и подготовка за училище по
образователни направления чрез допълнителна групова и индивидуална работа с децата.
- Социализиране и подготовка за приспособяване към новата училищна среда, към
живота с приятелите на улицата на път за училище и обратно, чрез включване в
разнообразни и интересни дейности в групата, детската градина, на общинско ниво.
Допълнително обучение:
Организират се и се провеждат допълнителни занятия с деца, изоставащи с материала
и деца, за които българският език не е майчин. Осигурява се богат илюстративен
материал в различните дейности: рисуване на разказ /приказка/ по картини, разглеждане
на илюстрации, разговор за любими приказки, съставяне на изречения по картини ,
назоваване на предмети от околната среда, познати персонажи от приказки, оцветяване
на букви чрез игрова дейност – скрита картина, драматизация, заучаване на
стихотворения, песни, танци и т.н. Така се предоставя възможност на децата да усвоят
предвиденото учебно съдържание непринудено, забавно, увлекателно .
Родителски срещи:
Родителите се запознават не само с нормативните документи, но и със
съдържанието на учебната и възпитателна дейност и очакваните резултати, дават се
разяснения и указания как да се работи в домашни условия, информират се за
състоянието на познавателното, интелектуалното и социалното развитие на децата.
Учителите имат възможност да оказват съдействие на родителите от ромските
малцинства при мотивирането на децата за различни дейности и да им помагат при
решаване на проблеми, научават какви хобита имат децата у дома и какви са
индивидуалните им потребности и интереси.
Дни на отворените врати:
Те са част от дейността на целодневна детска градина „Здравец” и филиали всяка
учебна година. Тези срещи приобщават родителите към случващото се в детската
градина, повишават културата им на общуване, растат стремежите им към постигане на
по-високо ниво за подготовка на децата им за училище. Показвайки работата открито,
родителите виждат и оценяват усилията на учителя, те все повече им вярват. В тези дни
родителите се информират за постиженията на децата и за това, което предстои. Правят
се актуални съобщения, правят се кътове, изложби , табла, театър, драматизация,
концерти и др.Чрез наблюдението на задължителните регламентирани ситуации,
родителите придобиват представа за формите и методите на работа, за качеството на
преподавания учебен материал, отношението и подхода на учителите.
Празниците:
Те са най- очаквани от децата, а и от техните родители. По време на празник падат
бариерите от етническо разделение.Те са място за изява на детето пред публика.

Разказвайки пред аудитория децата се научават свободно да говорят с емоция и
артистизъм.
Чрез празниците децата-билингви най- успешно получават равен достъп на
образование и се реализират като бъдещи личности в обществото.Чрез тях те стават
отговорни, възпитани, преодоляват пречките и се интегрират в обществото.
Организираните празници са както на ниво детска градина, така и на общинско
ниво и участвайки в тях децата и от двата етноса имат възможност да изявят своите
таланти.
Проекти:
Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“, наричан по-нататък Проекта, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР),
съфинансирана от Европейския социален фонд.
Основна цел на Проекта е навременно ранно обхващане и образователното
приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на
достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и
сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална,
социална и личностна реализация.
Проектните дейности са свързани с допълнително обучение по български език за
деца, които не владеят добре български език.
И през изминалата учебна година бе реализиран Проект за физическо възпитание
и спорт за деца от ДГ „Здравец” и филиали. Благодарение на него бяха закупени спортни
консумативи. Създадоха се предпоставки за подобряване на условията за спорт в
детската градина. Намаляване заболеваемостта на децата в резултат от активна
двигателна дейност.
В училищата също се извършват редица дейности, които съдействат за
образователната интеграция на учениците от ромския етнос:
Ежегодно в началото на учебната година община Болярово с решение на
Общинския съвет осигурява средства за закупуване на дрехи и учебни помагала на деца
от ромския етнос. За 2020 година са осигурени 3 685 лв.
Разкриване на полуинтернатни групи с включване основно на ромски ученици.
Осигурен е безплатен обяд на учениците по проект „Подобряване качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес”.
При провеждане на училищни и общински мероприятия и празници се привличат
и участват всички ученици, в т.ч. и самоопределилите се като роми. Участие в
олимпиади, състезания и други мероприятия на училището на общинско, областно и
национално ниво – олимпиада по математика, състезания на сдружението на началните
учители.
В училищата се отбелязват всички български празници и обичаи, както и такива от
календара на ромския етнос. Проведени са и редица мероприятия посветени на
Седмицата на четенето, Деня за споменаване на жертвите от ПТП, екологични кампании
и др. Редовно се организираха посещения в библиотека, екскурзии до близки
исторически и археологически обекти, участия на конкурси и инициативи.

Включване на децата от ромски произход в извънучилищни дейности – общината
ежегодно финансово поддържа функционирането на детски танцов състав с участие на
ромски деца от двете училища.
През учебната 2019/2020 г. основно образование са завършили 6 ученици от ОУ
„Стефан Караджа и 12 от СУ „Д-р Петър Берон“. Дипломи за средно образование от СУ
„Д-р Петър Берон“са взели 10 ученици.
Участие на деца роми в проекти от ОУ „Стефан Караджа“ с. Стефан Караджово:
Проект „Образование за утрешния ден“ бе сформирана една група за обучение по
дигитални компетентности. Учениците бяха от прогимназиален курс общо 11 на брой.
Целта на Проекта бе да се надграждат знанията по информационни технологии, като се
изучава материал, който не е включен в учебното съдържание. Проекта е започнал през
месец декември с продължителност 70 учебни часа. Поради затварянето на училищата
от месец март до края на учебната година и невъзможността да се преподава
дистанционно по-големия брой часове бяха взети през месеците юни, юли и август.
През изминалата учебна година ОУ „Стефан Караджа“ с. Стефан Караджово
продължи да работи по Проект „Подкрепа за успех“. По проекта бяха сформирани 7
групи за допълнително обучение по математика и български език. Насочен е към
ученици с отсъствия от училище и пропуски в знанията. През месец юни по този проект
бяха сформирани още 4 групи за оказване на обща подкрепа на изоставащи ученици и
овладяване на пропуските, заради дистанционното обучение. По този начин се обхванаха
всички ученици от училището. По Проекта имаше възможност за закупуване на
оборудване и така се закупиха 15 единични чина за една класна стая. Голям брой от
часовете се проведоха през месеците юни и юли, поради невъзможността да бъдат
проведени през учебно време дистанционно.
Също в ОУ „Стефан Караджа“ с. Стефан Караджово по Наредба 12 за
Приобщаващото образование се сформираха 4 клуба за занимания по интереси – Клуб
„Шах“, Клуб „Природен свят“, Клуб Религии“, Клуб Технологии, моделиране, игра и
творчество“. Обхванати бяха 24 ученици.
Проект „Топъл обяд“ предостави обяд на всички 61 ученици. Той е партньорски
проект между Община Болярово и БЧК-Ямбол. Осъществява за трета поредна година.
Във връзка с обявеното извънредно положение в Р България и последваща
извънредна епидемична обстановка ОУ „Стефан Караджа“ избра и работи чрез разнасяне
на материали на хартия по домовете. Това бе съчетано с ежедневна връзка на учителите
по телефона с родителите или учениците, които притежават такъв.
Участие на деца роми в проекти от СУ „Д-р. Петър Берон“ гр. Болярово:
Проект „Подкрепа за успех“ – намаляване и предотвратяване на
преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до
висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и
самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и
системата на обучение. Подобряване на равния достъп до учене през целия живот,
усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и
насърчаване на гъвкави начини на учене. Целевите групи по Проекта са ученици в риск
от отпадане от училище, педагогически специалисти, родители, образователни
медиатори и др. Основните дейности по Проекта са:
1.Осъществявяне на обща подкрепа за личностното развитие на учениците в
съответствие с чл.17 и чл.27 от Наредбата за Приобщаващото образование чрез
допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения
и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание,
както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на
обучителни затруднения по определени предмети.

2.Допълнително обучение във втори гимназиален етап за преодоляване на
пропуските при усвояване на учебното съдържание с цел успешно полагане на
държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и по други предмети
от общообразователната подготовка.
3.Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори,
ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други
заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничество с
педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на
образователната система от учениците.
През изминалата учебна година в СУ „Д-р. Петър Берон“ гр. Болярово бяха
създадени 16 групи с общо 82 ученици.
Проект „Образование за утрешния ден“- основната цел на Проекта е отваряне на
образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез
внедряване на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи
на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен
учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелно обучение и
самооценка, включително извън класната стая. Специфичните цели са усвояване на
знания и умения за работа в дигитално общество, подобряване на достъпа до
образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни
приложения, намаляване на различията от ученето в различните училища и населени
места, повишаване качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на
учащите се с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда. Основните дейности
по Проекта са насочени към:
1.Изграждане на облачна среда и внедряване на платформата за образователни
услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители –
педагогически кадри, ученици и родители.
2.Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата базирана на
съвременни съоръжения /оборудвани и онагледяване/ представяне на учебния материал
чрез ИКТ.
3.Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата
на извънкласни дейности , клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови
дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране.
През изминалата учебна година в СУ „Д-р. Петър Берон“ гр. Болярово бе създаден
1 клуб по интереси участието на 18 ученици.
През изминалата учебна година 18 ученици от СУ „Д-р Петър Берон” са получили
стипендии.
През изминалата учебна година от училище са отпаднали 5 ученици от СУ“Др.П.Берон“/ 3 по семейни причини и 2 заминали в чужбина/, а от ОУ“Стефан Караджа“
няма.
Чрез многобройните дейности, мероприятия и проекти се работеше по обхващане
и задържане на учениците в училище, но все още не може да се говори за интегриране
на ромите по отношение на характера, манталитета, навиците, ценностната и морална
система. За това се изисква комплексна отговорност от страна на образование,
здравеопазване, социална и културна сфера.
Във връзка с обявеното извънредно положение в Р България и последваща
извънредна епидемична обстановка СУ „Д-р Петър Берон” въведе онлайн обучение.
Всички учители работят чрез съвременна класна стая, която осигурява социалната мрежа
Microsoft Teams. Чрез тази платформа се осъществява дистанционно обучение.
Учителите изнасят уроците си на живо онлайн, показват презентации и споделят екрана
на своя компютър, а учениците виждат през техните устройства. Всички могат да

участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записани и достъпни
онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа по всяко време. Всички
учители са обучени и могат да използват тази социална мрежа, а на учениците им бе
помогнато да изтеглят това приложение и да работят с него. Тези ученици, които не
разполагат с устройства и интернет им се разнасяха материали на хартия.
Предвид битовите и социални възможности на учениците и техните семейства,
както и липсата на устройства и интернет в някои населени места в нашата община
дистанционното обучение не е ефективно.
Други проекти, реализирани от община Болярово
-”Топъл обяд” - ” проекта е за деца в неравностойно социално положение, основната
цел на проекта е повишаване на здравния статус и качеството на живот на децата чрез
обезпечаване на рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез
организиране на трапезария, в която да се предлага топъл обяд на деца от социално
слаби семейства с доход на член от семейството 80% от минималната работна заплата,
сираци и полусираци, деца на самотни родители, деца с физически или психически
увреждания, ученици, на които един или двамата родители са с физически или
психически увреждания, осигуряване на топъл обяд и създаване на условия за
подобряване на хигиенните и хранителните навици на учениците от ОУ“Стефан
Караджа“/партньорство с ОС на БЧК Ямбол/.
- Осигуряване на топъл обяд в Община Болярово – целеви група са лица и семейства
на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; лица с доказана липса
на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност. В допълнение към
разпределянето на храна на потребителите се предоставят съпътстващи мерки, които
целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални
ситуации по еманципиращ и устойчив начин.
- ПМС 332 – Предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален
асистент” и „Домашен помощник”- Бяха осигурени работни места на лица предоставящи
интегрираните социални услуги – за лична помощ, комунално-битови дейности и
подкрепа за социално включване в дома на потребителите, обгрижващи лица с
увреждания и хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване, живеещи
в малките населени места на територията на община Болярово.
- Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово. –
Целта на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално
включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от
услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
Дейностите са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа
подкрепа, консултиране и др.
- Социална услуга Личен асистент за включване в Механизма Лична помощ. - На
база на влезлите в сила Закон за личната помощ и Наредба за включване в механизма
лична помощ се регламентира кой има право на тази помощ и как ползвателите да се
включат в механизма. Според Закона за лична помощ до 31 декември 2020 г.
ползватели на лична помощ са хората с право на чужда помощ с определени 90 и над
90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Ползватели са и децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Децата без
право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност също са ползватели съгласно закона.
Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.
2. Заетост
Тенденцията в общината е увеличаване дела на възрастните хора.
Към 31.12.2020 г. са регистрирани общо 200 безработни лица, 6 от тях са висше
образование, 73 – със средно, 49 – с основно и 82 с начално и по-ниско образование. 95
от общия брой регистрирани безработни лица са продължително безработни, а 46 са се
самоопределили като роми. 29 от регистрираните безработни са младежи до 29 години
вкл. Постъпилите на работа безработни лица в Община Болярово през 2020 г. са 126, като
с посредничеството на ДБТ Елхово, филиал Болярово в заетост са включени общо 99
безработни лица - 31 лица са започнали работа по Национални програми за заетост и 7
– по схеми на ОП РЧР, а 61 са били устроени на първичен пазар на свободни работни
места. Безработните лица, които сами са търсили работа и успешно са се реализирали на
трудовия пазар са 27.
Подпомогнати лица по чл. 9 от ППЗСП за 2018 г. – 65, за 2019 г. –53, за 2020 г. 56.
3. Здравеопазване
Здравното обслужване в община Болярово се осъществява от три
общопрактикуващи лекари и Център за спешна медицинска помощ. Ромите в общината
получават равен достъп до здравни услуги. На територията на общината не е
регистрирана детска смъртност, за предпазване от нежелана и ранна бременност, се
провеждат беседи в училищата, които обхващат, както учениците, така и родителите,
бременни със спешно състояние се транспортират до болнично заведение от спешна
помощ.
В училищата, водени от класните ръководители и здравно лице се провеждат
часове по здравеопазване на подрастващите с определена тематика: профилактика на
полово предаваните болести, здравословно хранене и здравословен начин на живот,
хигиена, начини за предпазване от нежелана бременност. Всички деца обхванати от
задължителна ваксина са имунизирани по Националния календар. Провеждат се
профилактични прегледи и се следи здравното им състояние. Ежегодно текат и
кампании на БЧК, които са свързани със здравето, хигиенните навици, алкохола,
тютюнопушенето и борбата с наркотичната зависимост. В кампаниите се включват,
както деца, така и родители. Качеството на здравеопазването в училището е добро, това,
което е необходимо да се направи е изграждането на стоматологичен кабинет, където
децата да получават навреме дентална помощ. Ромите нямат навици да посещават
стоматолог, както и да потърсят дентална помощ за децата си. Училището е сигурно
място за получаване на качествено здравеопазване.
Проблем има при по - възрастните роми. Ниската култура и нежеланието им да се
информират, води до отказ за посещение при медицинско лице. Повечето нямат избрани
лични лекари, поради което не се подлагат на профилактични прегледи и не полагат
достатъчно грижи за здравето си. Заболяванията при ромите основно са в резултат от
лошите жилищно – битови условия на живот, неспазване на хигиенни навици, бедност,
липса на средства и безотговорно отношение за здравето си.
В община Болярово имаше назначен здравен медиатор до 30.09.2020 г..
Дейността на медиатора способстваше за:
- Подобряване здравния статус на ромите

- Повишаване на тяхната информираност по различни здравни въпроси
- Извършване на профилактични прегледи
- Проведени са беседи за ранните бракове и др.
Ежедневно работеше на терен- срещаше се със семейства от ромски произход,
разговаряше с тях, че здравето, образованието и възпитанието са важни, за да успеят в
живота, да имат добра работа. Разговаряше с децата от училище за семейно планиране,
сексуално здраве и ранни бракове. Липсата на достъп до система на здравните услуги,
често води до трайни увреждания на здравето ( повишена детска и майчина смъртност,
ниско имунизационно покритие)
Нашата община е малка, но със своята работа здравният медиатор допринасяше
за преодоляването на редица негативни проблеми.
Един от основните проблеми при ромите е бременността. Това е движение, което
не може да се обхване изцяло от личните лекари в общината и с това те попадат в
рисковите групи бременности. В тази насока е необходимо повишаване на здравните
знания и информираност на ромското население и развиване на медиаторство и на
различни форми на работа за и в общността. През 2020 г. на територията на община
Болярово са родени 35 деца като на 3 от тях майките са родили преди да навършат 18
години.
За подобряване на физическото и здравословно състояние на ромското население
посредством спорт, в общината ежегодно се организират спортни състезания с участието
на деца и родители. Провежда се и традиционен Национален ромски футболен турнир за
младежи до двадесет годишна възраст, спортните площадки в общината са напълно
достъпни за ползване и от ромските граждани.
4. Жилищни условия
В община Болярово няма обособени ромски квартали, както в града , така и в
останалите населени места.
На територията на общината няма дискриминация на населението в областта на
жилищната политика. Жилищният фонд, с който разполага общината е добър. В
жилищата са настанени ромски семейства. Ползват жилищна площ на член от
семейството съгласно нормативната уредба. В жилищата има санитарни възли, които са
свързани с водопроводната и канализационна мрежа на съответното населено място.
5. Антидискриминация
В РУ на МВР – Елхово, участък Болярово се предприемат мерки при работа с
населението, съобразени със законодателството на държавата – защита на обществения
ред и недопускане на прояви на нетолерантност по отношение на малцинствата.
Успоредно с органите на полицията, в община Болярово работи и Местна комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните са отражение
на социалните и нравствени проблеми на обществото, което в много случаи е пряко
отговорно за извършените деяния на децата.
Ето защо основна цел на МКБППМН е постигането на позитивна промяна и
възпитателен ефект в поведението на млади личности, отклонили се от нормите за
непристойни прояви , както и превенция на противообществените прояви за свеждането
им до минимум.
През изминалата 2020 година ,Община Болярово продължи своята превантивна
дейност ,насочваща главно вниманието към положителното развитие на всички
обхванати деца и техните родители в общината. За тази цел взе участие и състава на
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни непълнолетни

,включително със съвместната работа с местните институции : УКБППМН-СУ,,Д-р
Петър Берон‘‘гр.Болярово и ОУ,,Стефан Караджа‘‘с.Стефан Караджово; служителите на
ДСП-гр.Болярово ;служителите на Участък Полиция и Гранична Полиция -гр.Болярово;
училищен медицински фелдшер; гостуващи инструктори; обществени възпитатели,
класни ръководители, педагогически съветници и директори на училища , детска градина
и филиали .С целия този ресурс се организираха редица беседи, дискусии ,конкурси,
представления, забавни и спортни мероприятия, свързани с превенция за борба с
противообществени прояви, за обогатяване на знания и социална адаптация ,с цел да се
разнообрази ежедневието им и да се сведе до минимум непристойното поведение ,което
да обогати, възпитава , предпазва и насърчава младите в едно по-спокойно и отговорно
ежедневие без насилие , с повече толерантност, уважение , подкрепа, взаимопомощ и
личностно развитие.
14 Февруари 2020г. В СУ ,,Д-р Петър Берон '' се проведе урок на тема ,, Игра без
агресия" с учениците от 1-4 ти клас ,с което се разясни на учениците как да правят
разлика кое е игра и кое не е . Освен практичната част се заформи и дискусия с
учениците,които дадоха различни мнения и разсъждения за това как правилно да играят
и как да не прибягват до конфликти ,употреба на обидни думи ,както и спречквания
помежду си.В края на часа децата запомниха важните неща за недопускане на влизането
в конфликтни ситуации и да помнят ,че бутането ,обиждането и агресивното поведение
не прави играта ИГРА
На 26.02. 2020 г.МКБППМН-Община Болярово, за пореден път се включи в Деня на
розовата фланелка по повод : 26-ти Февруари ,,Световен ден против тормоза в
училище“, под мотото:,,УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТОРМОЗ“ като предостави на двете
училища в общината и ДГ,,Здравец“ и филиали розови балони и постери, символизиращи
добротата ,която всеки един от учениците трябва да притежава за изграждане на
добронамерените взаимоотношения измежду тях.
Месец Март 2020г МКомисия провежда информационна кампания сред ученици и
родители, като е изготвен и плакат с ясни послания, посветени на различните рискове в
интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция.Също така беше включено и
обучителен филм от Националния център за безопасен интернет, базиран на 14 кратки
видео материали, които учителите могат да включат като част от дистанционната работа
с учениците в часа на класа или в други часове, както и да ги използват в комуникацията
с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн
живота на децата нуждата от разговори по тези теми.
Месец Юни 2020г. Във връзка с онлайн обучението ,поради епидемичната обстановка
в страната МКБППМН- Болярово, предостави на двете училища в общината уроци по
превенция на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни на теми:
Вандализъм, Кражба и Грабеж.,които да се разгледат в Часа на класа и да се запознаят
,както учениците ,така и родителите.Във връзка с предстоящата лятна ваканция
,Комисията отправи апел към родителите за по-засилен контрол над децата им в тяхното
ежедневие и свободно време ,което прекарват навън с приятели и на обществени места
,както и да опазват общинската собственост ,сгради,паркове ,детски уреди и площадки .
Месец Юли 2020г. комисията организира в цялата община ,информационна кампания, с
която отправи ясни насоки за предпазване от извършване на противообществени прояви
свързани с палежи в гористи и тревни площи, тъй като предстоящата лятна ваканция е
през горещите и ветровити условия през тези месеци на годината.С призив : ,,Пази
природата на България“ , кампанията премина в социалните мрежи , както и бяха
раздадени постери на кметовете и кметските наместници за информираност на
населението в община Болярово.

Август 2020 г. Летни занимания по инициатива на общинското ръководство на Община
Болярово се включи и МКБППМН,като се проведоха футболни срещи за малки и големи
и състезания по ДОДЖБОЛ и ПЕТАНК за малки и големи.
Октомври 2020г. в началото на месеца се проведе анкета в двете училища на
територията на община Болярово,като темата беше свързана с нагласата и употребата на
наркотични вещества от малолетните и непълнолетните .
Октомври 2020г в края на месеца във връзка с празника на град Болярово 26 Октомври
-,,Димитровден‘‘ се проведе с учениците на СУ,,Д-р Петър Берон“-Болярово ,
СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА ,включваща състезание по Доджбол ,Блитбол,
Стрийтбол,Бягане спринт и щафета,както и игри и здравно –развлекателен фитнес с
балони с децата от ДГ,,Здравец“
Октомври 2020г. в края на месеца се проведе и анкета в СУ,,Д-р Петър Берон“,като
темата за установяване на наличието и вида на тормоз сред учениците
Ноември 2020г. във връзка
с 16-ти Ноември- ,,Международен ден на
толерантността“ , МКБППМН-община Болярово организира следните мероприятия:
1/ Конкурс за изработване на картичка с послание за учениците от 1-12 клас на
СУ,,Д-р Петър Берон“-гр.Болярово;
2/ Състезание по Бягане спринт и Доджбол за учениците от 1-7 клас на ОУ,,Стефан
Караджа“-с.Стефан Караджово
За 2020 година възпитателен надзор и превантивни дейности извършваха 4
обществени възпитатели, назначени с Решение от Протокол №1/14.01.2020г.,т.5 от
Дневния ред и със Заповед № РД-5-31/28.01.2020г.,от кмета на община Болярово ,в
състав:
1.Мария Стоилова Маринова
2.Милена Радева Манолова
3.Любослав Пламенов Ценов
4.Димитър Йорданов Дичев
които през перода 01.01-31.12,2020г. работеха общо със 9 малолетни и 2 непълнолетни
на територията на община Болярово.
За Оперативно бюро ,е определено с Решение на комисията, от Протокол №
1/14.01.2020г., т.6 от Дневния ред в състав:
1.Мария Чанева
2.Милена Манолова
3.Любослав Ценов
За Общинска комисия по превенция на противообществените прояви
са
определини със Заповед № РД-5-30/28.01.2020г. в следния състав :
Председател: Мария Янева Чанева - Секретар на Oбщина Болярово
Секретар:
Любослав Пламенов Ценов – Специалист
Членове :
1.Георги Дженков Дженков - Адвокат работещ по договор за правна помощ с Община
Болярово;
2.София Димитрова Минева – Учител по БЕЛ вСУ“Д-р Петър Берон“-гр.Болярово;
3.Васил Иванов Гаджуров - Директор в СУ”Д-р П.Берон” – гр.Болярово ;
4.Милена Радева Манолова-Учител по БЕЛ в СУ”Д-р П.Берон” – гр.Болярово ;
5.Дора Кирилова Карагьозова –Директор в ОУ”Стефан Караджа”- с.Стефан Караджово;
6.Живко Колев Койчев – Полицейски инспектор в РУ на МВР Болярово
7.Йорданка Димитрова Трифонова –Социален работник в Отдел „Закрила на детето“
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява, чрез
възпитателни дела.МКБППМН -Община Болярово,продължи да работи усилено в

усъвършенстването на координацията между институциите и по-задълбочената
съвместна работа с работещите в системата на образованието ,по проблемите на
малолетни и непълнолетни .Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел – да
не се допуска конфликт между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите,
които водят до извършване на асоциални прояви. Координиране на всички социално –
педагогически фактори на територията на Общината в борбата срещу насилието,
престъпността, защита правата на децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на
асоциалното и девиантно поведение, превенция на наркомания, тютюнопушене и
алкохол. Засилена подкрепа в борбата за противообществени прояви имаше и от
представителя на Дирекция социално подпомагане,служителите на Участък ПолицияБолярово,директорите на училищата от с.Стефан Караджово и гр.Болярово,класни
ръководители и учители и педагогически съветници и обществени възпитатели
.Съвместната взаимопомощ ,оказа голям положителен ефект за разрешаването на
проблеми и казуси ,за предотвратяване на бъдещи прояви от подрастващите.През
изминалата 2020г. има регистрирани 3 Възпитателни дела,с което има спад в
сравнение с 2019г. -с 6 Възпитателни дела и 2018г -с 15 Възпитателни дела.
Извършените противообществени деяния за 2020 г.са свързани с:
- кражба на бали от частен имот;
- хулиганска проява –счупване на прозорец в частен имот;
- хулиганска проява –счупване на прозорец и влизане в частен имот.
Общо регистрираните деца са 6-ма, от които 4 малолетни момчета и 2 непълнолетни момчета. Мерките предприети от комисията и взетите решения по
възпитателните дела от Закона за БППМН са : ‘‘ПОСТАВЯНЕ ПОД ВЪЗПИТАТЕЛЕН
НАДЗОР НА РОДИТЕЛИТЕ ИЛИ НА ЛИЦАТА ,КОИТО ГИ ЗАМЕСТВАТ,СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАСИЛЕНИ ГРИЖИ“ и “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“.

Комисията е участвала активно
заедно Училищните комисии за
противообществени прояви ,като за периода 2020 г.в СУ,,Д-р Петър Берон‘‘гр.Болярово и ОУ,,Стефан Караджа-с.Ст.Караджово е работено с 50 –ма малолетни и
31 непълнолетни ученици ,които често са проявявали поведение на неприемливи
действия ,лоша дисциплина , агресия,нарушаване на училищния правилник и бягства от
училище,както и извършени консултации с тях .Работено и с 9 родителя,които срещат
трудности при възпитанието на децата си.
Местната комисия за БППМН оказва пълно съдействие на органите на
образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за
тяхното не отпадане от училище като участва в ''Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст‘‘.В него участват
обществени възпитатели и членове от комисията за противообществените прояви на
територията на общината . Целта на механизма е ,да се подобри
междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията
на всички отговорни страни, за да се постигне по-пълен обхват и задържане в системата
на образованието на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна
възраст. Успешната съвместна работа с институциите ,оказа положителен ефект ,като
голяма част от децата на община Болярово ,които са отпаднали , незаписани или не
посещават училище ,бяха върнати обратно в образователната система.Обходите в цялата
община за прибирането обратно в училище на учениците беше съпровождано и с
насърчаване на родителите да наложат сериозно отношение към децата си ,за тяхната
образованост. При подаден сигнал до МКБППМН, нейните членове провеждат срещиразговори и корекционно – възпитателна работа с тях, установяват се причините и в
голяма част от случаите, децата се връщат в училището. За 2020г. секретаря на

МКБППМН ,който е член на екипа в механизма по обхват е обходил 7 малолетни
и непълнолетни учащи, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия от
училище.Проведени са консултации,както с децата ,така и с техните родители за по –
сериозно отношение към училищния процес и засиления родителски контрол.

