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Двудневно обучение за местни лидери 

за не по-малко от 20 (двадесет) участника на тема:  

„Обществено включване на уязвимите групи в  

прилагането на Стратегията за ВОМР.  

Процес на подготовка,  

кандидатстване и изпълнение на  

проекти към Стратегия за ВОМР“. 

 
 Дата: 16 и 17 декември,  

събота и неделя 

 Място: гр. Лясковец, ТК“Лесопарка“ 
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Видове уязвими групи и техните потребности на 

територията на МИГ  
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Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение 

на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите 

групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, 

които предлагат обществото и икономиката и стават жертава или попадат в 

ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване.  

Причините за това са различини и разнообразни като: живот в крайна бедност 

или ниски доходи и материални лишения; влошени финансови условия; 

социални  и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови 

проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение 

към тях, основано на предръсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни  

услуги и т.н 

Уязвимите групи от хора имат право на зачитане, уважение и закрила от закона. 

Отношението на МИГ към тях е основано на признаване на тяхната 

равнопоставеност и равни възможности. За МИГ те са важна и пълноценна част 

от обществото и затова МИГ ще  работи за тяхната социална интеграция и 

социално включване. 

МИГ следва за приема уязвимите групи от хора като хора със способности и 

потенциал, а не като хора единствено с проблеми и ограничения.  
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Равните възможности означават различните сфери на обществото и жизнената 

среда /услуги, дейности, информация и т.н/ да бъдат достъпни за всички, 

включително и за уязвимите групи от хора. Равните възможности означават да 

се отстранят всички социални бариери – физически, финансови, социални, 

психологически, които ограничават пълноценното участие на уязвимите лица и 

групи от хора в живота на обществото. За гарантирането на техните права е 

необходимо осигуряването на достъп до социалните, здравните и 

образователните услуги, които са за всички останали граждани. Необходимо е 

да бъдат създадени условия, които да осигурят достъп и участие в пазара на 

труда и за пълноценно участие във всички сфери на обществения живот.  

  

МИГ разбира социалната интеграция като съвместен живот, обучение и живот 

на всички заедно, включително и за хората от уязвимите групи. Социалната 

интеграция на уязвимите групи означава тяхното активно участие/вграденост 

във всички сфери на обществения живот. Като  част от обществото мнението на 

уязвимите групи от хора е необходимо да бъде взимано предвид при 

формирането на различните политики.  
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За МИГ социално включване означава всички хора, въпреки 

бедност или други проблеми да взимат участие в 

обществения живот, наравно с другите. Като процес 

социалното включване означава създаването на условия за 

равнопоставеност и равни възможности пред уязвимите 

групи от хора в различни сфери на обществения живот 

/образование, трудова среда, религиозна дейност, свободно 

време, развитие на живот в общността, политика и т.н/  

които да осигурят и улеснят тяхното пълноценно участие в 

зависимост от техните възможности, желания и избор. 
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На територията на двете общини (особено в община Стражица) живеят 

компактни групи от уязвими етнически малцинства – роми от различни 

ромски етногрупи (бургуджии, хорохане-рома, миллет, рудари, калдараши, 

музиканти) турци и власи. В някои от селата те представляват мнозинство 

от населението, а в други са голям процент.  

Голямата част от тях живеят в състояние на социална изключеност, 

характеризиращо се с лошо ниво на образование, високи стойности на 

безработица, влошен здравен статус, неучастие в културния и 

обществения живот. 

 

На територията на община Лясковец за последното преброяване през 2011 

година като жители с турска етническа принадлежност са се определили 

307 човека, с ромска принадлежност - 263 човека, с друга принадлежност 

- 59 човека, други които не се самоопределят – 46 човека. Като 94,7% от 

населението в община Лясковец се определя като принадлежащо към 

българската етническа група.  



Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г.за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

Този дял е с 4,4 процентни пункта по-висок в сравнение със стойността за 

област Велико Търново и почти 10 процентни пункта по-висок от средния дял 

за страната. Турската и ромската етнически общности са съответно 2,4% и 2,1% 

от населението в общината. 

На територията на община Стражица с турска етническа принадлежност са се 

определили 1758 човека, с ромска принадлежност са 456 човека, с друга 

принадлежност са 159 човека. Като 71.72% от населението в община Стражица 

се определя като принадлежащо към българската етническа група. Турската и 

ромската етнически общности са съответно 13,82% и 3,58%  от населението в 

общината. 

Това са предимно селата Добри дял, като делът на населението самоопределило 

се като принадлежащо към българската етническа група е 68,6% и съответно в 

турската и ромската – 15,2% и 15,1%, в село Асеново и Кесарево живеят 19% от 

представителите на ромската общност, останалата част са в град Стражица. 

Особено висока е безработицата сред представителите на етническите 

малцинства, голяма част от които принадлежат и към групата на неактивните и 

немотивирани лица. 
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Сериозна слабост в културния живот и на двете общини е неучастието и 

невключването на етническите малцинства: етническият фолклор не е 

представен в дейността на читалищата, представители на малцинствата не са 

включени в читалищата и културните програми на общините (изключение 

прави с. Виноград). Друга сериозна слабост е отсъствието на младежки клубове 

и други форми на изява на младите хора в селата. 

През последните години броят на населението с основно и без образование в 

двете общини остава високо. По-висок е неговият относителен дял в община 

Стражица. Въпреки че дела на населението с ниска степен на образование се 

очаква да намалява през следващите години, той ще остане сравнително висок. 

Това особено важи за малцинствените групи, където се наблюдава и тенденция 

на изолираност, липса на участие в културния и обществения живот на 

населените места. Липсата на подходящо образование и квалификация на 

значителна част от населението води до висока степен на безработица, особено 

при малцинствата. Характерно за групата на ромите е тяхното позитивно 

отношение към земеделските дейности. 
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Все още проблем е ранно напускане на училище, като проблемът се 

задълбочава поради периодичната миграция на част от ромските 

семейства в чужбина.  

Рисковите фактори са първични /начин на живот, неблагоприятна околна 

среда и други/ и вторични /някои болестни състояния с хронично 

протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или 

други заболявания/. Рисковите фактори създават условия и повишават 

вероятността от възникване на заболяване. 

Повишава се броя на безработните лица с намалена трудоспособност. 

Бенефициенти на социалните услуги, предоставяни на територията на 

МИГ са най-уязвимите групи хора – лицата с увреждания, социално 

слаби възрастни хора, ученици със специфични 

образователни потребности, деца в риск, лицата напускащи 

институциите. 
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Ниски и недостатъчни доходи – за повечето лица с увреждания основният източник 

на доход е пенсията за инвалидност. Липса на алтернативни форми за заетост, 

съобразени с хората с увреждания, задоволяващи нуждите им от битово и 

медицинско обслужване, социална рехабилитация, подкрепа в семейната среда чрез 

осигуряване на лични и социални асистенти, домашни помощници. Недостатъчен 

брой социални услуги в общността за хората с увреждания – дневна, почасова, 

мобилна, резидентна. Недостатъчна подкрепа на семействата на лицата с 

увреждания за социализация, развлечения, общуване и контакти за преодоляване на 

социалното изолация. Занижено качествено медицинско обслужване и 

рехабилитация. Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията. 

Основни уязвими групи: 

- Група – деца, живеещи в семейства в неравностойно социално положение – 

непълни семейства /разведени родители, самотни майки, родители в чужбина/, 

многодетни семейства, социално слаби семейства, трайно безработни родители. 

Основните фактори, които поставят в риск децата от тази неголяма група са: нисък 

социален статус, неграмотност сред родителите, продължителна безработица, 

утвърден маргинален начин на живот и етнически традиции. 
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- Група – деца с физически и психически увреждания, с емоционални и 

поведенчески затруднения и деца със специални образователни 

потребности. 

Съвсем малка част от децата с увреждания се отглеждат в семейна среда, 

тъй като част от тях не са освидетелствани от ТЕЛК, а други – не приемат 

увреждането на детето. Незначителна част от тези деца посещават детски 

заведения и училища. Почти нямат никаква възможност за рехабилитация 

и подобряване качеството на живот.  

- Рискова група - хора с увреждания. В групата на хората с увреждания 

могат да се обособят следните специфични групи, които имат нужда от 

диференцирана подкрепа. Хора с увреждания, в т. ч. хората с психични 

заболявания, които имат нужда от придружител, подкрепа във 

всекидневния живот. Основни причини за тези проблеми са изоставянето 

им по един или друг начин в болници, в домовете им и други; 

неспособност да полагат грижи за себе си и необходимост от 

положителни емоции. 
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- Хора, чакащи за настаняване в специализирани институции, за които трябва да се 

потърси форма за предоставяне на социални услуги в общността; 

- Самотни възрастни хора с увреждания; 

- Хора, за които възниква спешна нужда от предоставяне на социални услуги, 

поради това, че са изпаднали в критична ситуация – претърпяли бедствие, внезапно 

влошаване на здравословнао състояние и липса на необходими документи за 

настаняване в специализирана институция - лична карта, ТЕЛК, здравни 

осигуровки и др. Особено критично е положението на лицата с психични 

заболявания, които нямат необходимите документи. 

Хората в трудоспособна възраст с тежки увреждания и хора в надтрудоспособна 

възраст, които в следствие на възрастта и заболяванията са придобили увреждане, са 

една сложна целева група. Проблемите на тази група са свързани с възможностите 

за социално включване – получаване на образование, ефективен достъп до пазара на 

труда, качествена здравна грижа, общуване и придвижване. Голяма част от хората с 

увреждания имат нужда от допълнителна подкрепа извън паричното подпомагане. 

Наличните социални услуги са крайно недостатъчни, защото от подкрепа се 

нуждаят и семействата на хора, които изискват непрекъснати грижи. 
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Основни уязвими групи, за които се очаква Стратегията да има принос: 

-Етнически малцинства на територията на МИГ; 

- Група – деца, живеещи в семейства в неравностойно социално положение; 

- Група – деца с физически и психически увреждания, с емоционални и 

поведенчески затруднения и деца със специални образователни потребности; 

- Рискова група - хора с увреждания; 

¬- Хора, чакащи за настаняване в специализирани институции; 

¬- Самотни възрастни хора с увреждания; 

¬- Хора, за които възниква спешна нужда от предоставяне на социални услуги; 

Потребности: 

- Разширяване на обхвата на социални услуги за деца и семейства от етническите 

малцинства; 

- Развитие на устойчиви мобилни социални услуги за населението от цялата 

територия на общината; 

- Създаване на мобилен център за обществена подкрепа на деца и семейства в 

неравностойно положение; 
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- Повишаване на статуса на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация; 

- Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблемите си; 

- Включване на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация във всички 

форми на обществения, икономическия и културния живот на Общината; 

- Активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастно към 

маргинализираните групи; 

- Осигуряване на достъп до консултации и преглед на деца с увреждания; 

- Насочване на деца в риск и техните семейства към социални услуги; 

- Благоустрояване на детски площадки в населени места с население от 

малцинствени групи, където има училище или детска градина; 

- Услуги по информиране и консултиране на ромското население за наемане на 

работа, според образованието и квалификацията им; 

- Включване на лица от ромски произход в курсове за квалификация и 

преквалификация; 
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- Продължаване и разширяване на дейността на Центъра за развитие на общността 

чрез формиране на местни клубове и назначаване на местен модератор; 

- Създаване на ресурсен център по предприемачество за предоставяне на бизнес 

консултации и съвети за етнически малцинства, които искат да развиват 

самостоятелна дейност и самонаемане; 

- Създаване на социално предприятие за заетост на ромски жени в традиционни 

дейности (организиране на обучения за подготовка на бизнес план и разкриване на 

малка фирма; безплатни юридически и счетоводни консултации за стартиране на 

бизнеса); 

- Популяризиране на ромската култура и традиции / празници, конкурси, фестивали/; 

- Усъвършенстване и разширяване спектъра на дейностите по предоставяне на 

социалните услуги на възрастни хора в неравностойно положение; 

- Оптимизиране и разширяване на дейностите и целевите групи, обхванати в центъра 

за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/; 

- Информационно обслужване на лицата с увреждания и създаване на предпоставки за 

успешната им реализация на пазара на труда; 
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- Осигуряването на преференциални условия, на данъчни облекчения за 

работодатели, наемащи хора с увреждания, ще стимулира разкриването на такива 

работни места; 

- Адаптиране и социализация на места за отдих, обществени и публични сгради и 

пространства чрез достъпна архитектурна среда; 

- Необходимо е обновяване и на вътрешната архитектура на обектите, като 

подходящи санитарни възли, специализирани места за хора с увреждания и т.н. 

Архитектурните, транспортните и комуникационни бариери пораждат и 

психологически, което допринася за самоизолацията на лицата с двигателни 

проблеми. 

- Съобразяването с европейските стандарти при изграждането на инфраструктурата 

е задължително условие за преодоляване на изолацията, несигурността, чувството 

за непълноценност и безпомощност на лицата с увреждания. Това ще гарантира 

достъпа до качествено образование, осигуряването на равни възможности за спорт, 

отдих, туризъм и участие в културния живот. Тези ограничения на околната среда 

поставят в неравностойно положение и други групи хора като майки с детски 

колички и възрастни хора; 
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- Осигуряването на специализиран транспорт за децата с увреждания до училища, 

детски градини и др. ще им гарантира в най- голяма степен интегрирането им в 

обществото, повишаването на качеството на живот, индивидуален подход при 

работа с тях под ръководството на квалифицирани специалисти.  

- Предоставяне на услугата „от врата до врата” за хора с тежки двигателни и 

множествени увреждания, ще им позволи да бъдат равностойни граждани на 

обществото, осигурявайки им възможност да участват в различни дейности от 

обществения живот като: да упражнят правото си на глас, да присъстват и участват 

в различни мероприятия, чрез които могат да защитят правата и интересите си, 

както и да осъществяват контрол върху дейността на изпълнителните органи. 

В контекста на ВОМР, МИГ ще използва средства от ЕСФ за: 

-Осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа чрез обучение и мерки, 

пригодени към нуждите на пазара на труда;  

-Подобряване устойчивото интегриране на младите хора, които не работят и не 

учат;  

-Намаляване ранното отпадане от училище;  
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- Насърчаване равенството между мъжете и жените в достъпа до 

заетост и кариерно развитие чрез борба със стереотипите в 

образованието и обучението, намаляване на разграничаването по пол 

на пазара на труда, развитие на женското предприемачество и 

насърчаване на съчетаването на работата с личния живот при мъжете и 

жените;  

- Развитие на индивидуални пътища за интегриране и повторно 

навлизане в трудовия живот за хора, отдалечили се от пазара на труда;  

- Подобряване интегрирането на маргинализирани общности като 

ромските и борба с дискриминацията по пол, раса, етнически 

произход, религия или вяра, увреждания, възраст или сексуална 

ориентация;  

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия. 
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В рамките на социалните предприятия ще се насърчават стопански дейности в 

социалната сфера, които прилагат нови подходи за адресиране на установените 

нужди на подкрепяните от тях уязвими групи от населението. Ще бъдат 

подпомогнати действия на бенефициентите в създаването и успешната 

реализация на мрежи и партньорства за внедряване на социални иновации, като 

например, доказали се дейности и модели на социални предприятия, активиране 

на маргинализирани и социално изключени групи, модели за предоставяне на 

междусекторни и интегрирани услуги, за да могат те да бъдат апробирани на 

територията на МИГ.  

Всеки финансиран проект по заложената мярка „Социални иновации за активно 

социално включване“ с финансиране от ЕСФ следва да допринася за прилагане 

на социалните иновации на местно ниво. Това означава, че проектите 

задължително трябва да включват нови форми на организация и 

взаимодействие, които дават отговор на обществените очаквания за нови и по-

добри начини за решаване на социалните проблеми и удовлетворяване на 

социалните нужди. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!  
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развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 

Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на 
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