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В броя:

[Фокус: 

ØС  у с п е х  п р и к л ю ч и х а  
разговорите, относно програма 
Образователна интеграция на 
деца и учениците от етническите 
малцинства, финансирана от 
ОПРЧР

[Наблюдател:

ØПроекти за заетост сред 
етническите малцинства
ØСреща на Световната банка в 
София
ØСъвета на ЕС прие заключения 
относно „Рамка за национални 
стратегии за интегриране на 
ромите до 2020г.“
ØЗ ап оч н а  и з гот вя н е то  н а  
текстовете на новия Закон за 
училищното образование
ØВ Созопол се проведе обучение 
на тема „ Услугите за деца-
процедура за лицензиране, 
стандарти при предоставянето на 
услуги в общността“
ØСеминар на тема:“Лидерство в 
общността“ се проведе в Пловдив

[Училище:

ØЕксперти от РИО дискутираха 
Концепцият а  за  Закон  за  
училищното образование и 
образователната интеграция на 
ромските деца.
ØЗам. министър Дамянова 
посети ОУ „Ц. Церковски“ -
с.Средище
ØФ е с т и в а л  н а  д е т с к а т а  
креативност
ØП р и к л ю ч и  Ш е с т о т о  
Н а ц и о н а л н о  у ч е н и ч е с ко  
състезание „135 години от 
подвига на Априлци“ 

[Кхере (у дома):

ØЦентър „Амалипе“ беше 
д о м а к и н  н а  с р е щ а  с  
представители на Британското 
посолство
ØП р о л е т н а  к а м п а н и я  
„Презерватирай се!“  - посветена 
на 15 май - Международния ден за 
съпричастност със засегнатите от 
HIV/СПИН
ØС т а н о в и щ е  н а  ц е н т ъ р  
„Амалипе“  по  Анализ  на  
с о ц и а л н о - и ко н ом и ч е с кото  
развитие на РБългария към 
Н а ц и о н а л н а  п р о г р а м а  з а  
развитие.

[Шарена черга:

ØГергьовден в с.Балван

[Ромско здраве:

ØЗдравен Анализ

Център Амалипе
Информационен бюлетин

ФОКУС
ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ БЕШЕ 

ДОМАКИН НА СРЕЩА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

БРИТАНСКОТО ПОСОЛСТВО

“Националните правителства трябва да поемат ангажимента 
за изготвяне на стратегии за интеграция на ромите според 
изискванията на Европейската комисия. Но за да се промени 
създаденият в 
Европа образ 
на  ромите ,  
трябва да се 
п о к а з в а т  
д о б р и  
практики от 
общността.” 
Това каза на 
с р е щ а  в  
Ц е н т ъ р  з а  
междуетниче
ски диалог и 
толерантност 
“Амалипе” във Велико Търново Катрин Барбър -  временно 
управляващ Британското посолство у нас. Тя бе придружавана 
от Уейн Даймънд – началник на отдел “Стратегическа 
политика“ към посолството. Срещата се проведе на 27 май в 
офиса на Център Амалипе. Добри практики при  
интеграцията на ромите в образователната сфера, 
превенцията на ранните бракове, приносът си като 
гражданска организация за създаването на ромската стратегия 
у нас представи пред гостите екипът на център “Амалипе“. 
“Особено важно е участието на гражданското общество в 
процеса на изготвяне на националната ромска стратегия. 
България вече има един стратегически документ, който е 
сравнително добър – Рамковата програма, която беше 
обновена през 2010. Оттук нататък, това, което ни е 
необходимо е оперативен документ, който да стъпва на 
Рамковата програма, но да показва много ясно връзката на 
дейностите за интеграция на ромите със структурните 
фондове и националните стратегически документи като 
Националната програма за реформи.  В него 

ЗАМ.-МИНИСТЪР ДАМЯНОВА 
ПОСЕТИ ОУ „Ц. ЦЕРКОВСКИ” 

 С. СРЕДИЩЕ

Н а  1 0  м а й  
Заместник-министърът на 
образованието Милена 
Дамянова, Началникът на 
РИО – Силистра Габриела 
Миткова и Председателят на 
Център „Амалипе” Деян 
Колев посетиха Основно 
у ч и л и щ е  „ Ц а н к о  
Церковски” – с. Средище,  
з а  д а  н а б л ю д а в а т  
д е й н о с т и т е ,  к о и т о  
училището реализира за 
превенция на отпадането на 
р о м с к и т е  д е ц а . Те  с е  
запознаха с дейността на 
групите по СИП «Фолклор 
на етносите –  ромски 
фолклор», Ученическия парламент и Родителския клуб, 
наблюдаваха подготвителния клас и полуинтернатните групи, 

С УСПЕХ ПРИКЛЮЧИХА РАЗГОВОРИТЕ 
ОТНОСНО ПРОГРАМА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, ФИНАНСИРАНА ОТ 

ОПРЧР

Българското правителство ще активизира допълнително 
изпълнението на политиката за образователна интеграция на 
ромската общност чрез заделянето на допълнителни 
финансови ресурси от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Основен приоритет в тази политика ще 
бъде стимулиране на обучението в мултикултурна среда чрез 

д е с е г р е г а ц и я  н а  
обособените квартални 
„ромски”  училища  и  
паралелки и въвеждане на 
и н т е р к у л т у р н о  
образование. Политиката 
ще бъде изпълнявана в 
реално партньорство с 
н е п р а в и т е л с т в е н и т е  
организации, които през 
п р е д хо д н и т е  г о д и н и  
доказаха своя капацитет и 
експертиза в дейности за 
образователна интеграция.
Това бяха част от основните 
изводи от срещата,  в която 
участваха Министъра по 
управление на средствата 

от ЕС Томислав Дончев, Заместник-министъра на труда и 
социалната политика и Председател на Комитета за 
наблюдение на ОП РЧР Красимир Попов, Заместник-
министъра на образованието Петя Евтимова, директорите на 
ресорните главни дирекции в МТСП и МОМН, 
наблюдателите от неправителствения сектор в Комитета за 
наблюдение на ОПРЧР Деян Колев и Георги Богданов и 
представители на организации, работещи за образователна 
интеграция на ромската общност (Ромска младежка 
организация, Дром, С.Е.Г.А., Арете, Междуетническа 
инициатива за човешки права, Коалиция за устойчиво 
развитие, Евромодел, Свят без граници, Амалипе и 
Национална мрежа за децата). Срещата се проведе на 16 май 
по повод петиция на 125 граждански организации срещу 
използването на средства от европейските фондове за 

УЧИЛИЩЕ

СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПО АНАЛИЗ 
НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ

Център „Амалипе” се включи в обявеното обществено 
обсъждане на Анализа на социално-икономическото развитие 
на Република България, който е първа част от Националната 
програма за развитие „България 2020”. Общественото 
обсъждане бе обявено на Единния информационен портал за 
Структурните фондове на ЕС  / /                       
В становището на Център Амалипе по предложения текст е 
посочено, че той съдържа обстойна и ценна информация за 
настоящото състояние на макросредата, човешкия капитал, 
инфраструктурата,  административния капацитет,  
регионалната политика и икономиката. В същото време 
Анализът съдържа два сериозни пропуска, които следва да 
бъдат своевременно попълнени:

 Становището съдържа конкретни 
предложения за преодоляване на посочените слабости. 
Становището можете да намерите на:

 

www.eufunds.bg

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=807

1.Предложения текст не включва информация и анализ за 
едно от ключовите предизвикателства пред устойчивото 
развитие на България – интеграцията на ромската общност;
2. Регионалният анализ в предложения текст е изграден преди 
всичко върху ниво 2 и частично върху ниво 3 (NUTS 2, NUTS 
3). Не е предоставена информация и не е направен анализ на 
потребностите на по-малки териториални единици, в резултат 
на което са пропуснати изключително важни териториални 
диспропорции.

Продължава на стр.2

Продължава на стр.2

Продължава на стр.3
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ФОКУС

НАБЛЮДАТЕЛ

С УСПЕХ ПРИКЛЮЧИХА РАЗГОВОРИТЕ ОТНОСНО 
ПРОГРАМА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, 
ФИНАНСИРАНА ОТ ОПРЧР

сегрегация на ромските деца. Участниците постигнаха съгласие по основните 
принципни въпроси и необходими конкретни действия:
- конкурсът за избор на проекти по програма BG051PO001-4.1.03 „Интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” е  
проведен по начин, неотчитащ в нужната степен приоритетите, заложени в 
Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства на Министерството на образованието, младежта и науката от 2010 г. 
и препотвърдена в Концепцията за новия закон за образованието. Поради това 
изпълнението на одобрените проекти ще бъде внимателно оценявано както от 
гледна точка на постигането на индикаторите в ОПРЧР, така и на приоритетите и 
основните ценности на образователната интеграция, заложени в споменатия 
стратегически документ.  В оценката ще се включат и гражданските 
организации;
- ще бъде обявена нова програма за проекти „Образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства”, отворена за училища, общини 
и НПО. Първоначалният бюджет от 6 млн. лв. ще бъде увеличаван до края на 
програмния период в случай на заявен интерес и подадени качествени проекти. 
Изпълнението на проекти по тази програма ще стартира от втория срок на 
учебната 2011/2012 година;
- неправителствени организации, работещи в общността ще бъдат включени 
като потенциални водещи партньори в новата програма „Реинтеграция на 
отпаднали ученици”;
- през септември работната група за интеграция на ромите към Комитета за 
наблюдение на ОПРЧР ще изготви план за обявяване на програми, насочени към 
интеграция на ромите по приоритетни оси 1,4 и 5 на ОПРЧР: тези програми ще 
бъдат в изпълнение на Националната програма за развитие „България 2020” и 
Националната ромска стратегия, чието одобряване се очаква до края на 2011 г. 
Програмите ще бъдат финансирани от наличните спестявания по ОПРЧР да 
края на настоящия програмен период, като предпоставки за тяхното 
разширяване ще бъде заложено в оперативните програми за следващия 
програмен период;
- наблюдателите от неправителствени организации в Комитета за наблюдение 
на ОПРЧР ще получат статут на членове на Комитета.

ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ СРЕД ЕТНИЧЕСКИТЕ 
МАЦИНСТВА.

.
На 26 май Агенцията по заетостта започна набирането на проектни 
предложения по схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ „Вземи 
живота си в свои ръце”. Схемата е насочена към неактивни и немотивирани лица 
с фокус върху дълготрайно безработните роми и представители на другите 
етнически малцинства. По схемата могат да кандидатстват НПО, образователни 
институции, обучаващи институции, работодатели, Центрове за 
професионално образование. Ако НПО, работещо в общността не е водеща 
организация, то трябва да е партньор по проекта „Вземи живота си в свои ръце” 
бе обявена в резултат от усилията на ромските организации и партньорството с 
Управляващия орган на ОПРЧР и Междинното звено АЗ. Идеята за схемата бе 
формулирана на среща на регионалните партньори по проект ПЛАТФОРМА, 
организирана от Център „Амалипе” през юли 2009 г. Предложените критерии за 
избор на операции бяха внесени в Комитета за наблюдение на ОПРЧР от 
наблюдателя от групата на ромските организации Деян Колев през май 2010 г.
ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:  
идентифициране и мотивиране на обезкуражените и неактивни лица; 
професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции;  
предоставяне на посреднически услуги за осигуряване на възможност за 
стажуване при работодател; включване в стажуване на успешно завършилите 
обучение.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
1. Идентифициране от НПО на обезкуражените лица сред маргинализираните 
общности (особено в районите с компактно ромско население);
2. Мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация в Дирекции 
„Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост; 
3. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми; 
4. Предоставяне на обучение:
-за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно 
Списъка на професиите до не по-висока от втора степен на професионална 
квалификация;
-за придобиване на ключови компетенции.
5. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три 
месеца на успешно приключилите курса на обучение;
6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, 
преминали мотивационно обучение.
Краен срок за представяне на предложенията е 16:30 ч. на 05.08.2011 г. в ДБТ в 
областните градове по планирано място на изпълнение на проекта.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните 
интернет адреси: http://www.az.government.bg, http://ophrd.government.bg

УЧИЛИЩЕ

ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КРЕАТИВНОСТ

Потънали в удобството и ежедневието, сетивата ни са слепи да оценят тези 
изначални бисери на небесните съкровища, които поддържат един скрит за 
погледа ни живот , по-неповторим от нас. Приготовленията бяха започнали 
месец преди, поканите бяха разпратени седмица по-рано, а вълнението по 
детските лица и в учителите никога няма да ги напусне... На 20 май бе 
реализирана последната дейност в програмата на училищните екипи СОУ 
„Христо Ботев” гр.Камено, ОУ „Христо Ботев” с.Росен и ОУ „Христо Ботев” 
с.Равна Гора, работещи по проект „Намаляване отпадането на ромски деца от 
училище” реализиран от Център Амалипе и Фондация Америка за България.
Домакините в село Росен, училищния екип на ОУ „Христо Ботев” ни 

посрещаха с много слънце, 
училище изпълненено с 
много грейнали лица. Деца, 
учители, родители и гости 
нямаха търпение фестивалът 
да  започне.  Топлите и 
чувствени приветствените 
думи на  директора  на  
училището  –  домакин ,  

Стефана Черноглазова и 
Деян Колев, председател на 
Център Амалипе, дадоха 
началото на най-дългото 
о ч а к в а н о  с ъ б и т и е  -  
фестивалът на детската 
креативност. В рамките на 
няколко часа бяха поставени 
задачи чрез които децата 
п о к а з а х а  с в о и т е  
възможности. Викторини, песни и танци, драматизации, възстановки на 
обичаи, превърнаха този ден в една истинска приказка с реални личности и 
роли.  Всички се представиха отлично и получиха заслужени награди. 
Родителите, изпълнени с гордост, наблюдаваха своите деца а учителите 
удовлетворени от своята работа се наслаждаваха на творческия дух, който са 
успели да предадат на учениците си. Училищния двор бе изпълнен с 
рисунки, балони, разнообразни пана с морски мотиви напомнящи и 
предшестващи лятото. Интересът, който тържеството събуди предизвика 
едно спонтанно сближаване. Работата на децата създаде още по-голямо 
доверие, уют, добро настроение, прозрачност и чистота у всеки присъстващ 
там. 
В действителност успехът се корени в силата на въображението, в 
упражняването на ума и във вярата в себе си. Знаем, че децата от тези три 
училища са на добър път и им пожелаваме единствено  късмет.  Към Вас, 
учители... хубаво е да знаем кой ни придружава в живота, дори когато вървим 
сами. А също така и да ценим оригиналната ценност на собствените си 
стъпки. И знайте, щастливия финал винаги е свързване, а не раздяла. Той 
гради, а не разрушава. 

ЗАМ.-МИНИСТЪР ДАМЯНОВА ПОСЕТИ 
ОУ „Ц. ЦЕРКОВСКИ”  С. СРЕДИЩЕ

разговаряха с осмокласниците, като по този начин се 
докоснаха до духа на една училищна общност, която е успяла да 

постигне една от основните цели – пълно обхващане на всички ученици в 
задължителна училищна възраст. «Нашата тайна се крие в упоритата 
работа и доверието, с което се отнасяме към учениците и техните родители: 
възлагаме им отговорности и те ни помагат – сподели Румяна Върбанова, 
заместник-директор на училището. Тя подчерта, че в Средище от 2004 г. 
въвеждат на практика интеркултурно и гражданско образование – чрез 
СИП «Ромски фолклор» и др., което е променило из основи учебния 
процес. През настощата учебна година в рамките на проект «Намаляване на 
отпадането на ромските деца от училище» е изграден Ученически 
парламент, който активизира допълнително учениците, както и Родителски 
клуб, чрез който активни родители помагат на учителите в усилията за 
задържане на децата. В резултат на всичко това ОУ «Ц. Церковски» - 
Средище може да се похвали, че няма нито един отпаднал или неприбран 
ученик: учениците прекарват с интерес целия ден в училище, постигат 
добри резултати на тестовото оценяване, изградени са връзки с 
родителската общност. ОУ «Ц. Церковски» е средищно училище, което 
обучава деца от 4 села в община Кайнарджа, обл. Силистра. В рамките на 
проект «Намаляване на отпадането на ромските деца от училище» 
училището е базово, а пилотното училище, с което партнира се намира в с. 
Професор Иширково.
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УЧИЛИЩЕ

ЕКСПЕРТИ ОТ РИО ДИСКУТИРАХА 
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА

Експертите, отговарящи за образователната интеграция в 24 
Регионалните инспекторати по образование в цялата страна се срещнаха, 
за да дискутират новия Закон за училищното образование, как той може да 
подпомогне образователната интеграция на ромските деца и успешните 
примери в тази насока. Събитието се проведе в град Враца в дните между 
2 и 4 май и бе оргатизирано от Център за междуетнически диалог и 
толерантност Амалипе и Министерство на образованието, младежта и 
науката. В него участваха и Зам.-министър Милена Дамянова, както и 
съветника за образователната интеграция в политическия кабинет проф. 
Ирина Колева. 
През първия ден експертите дискутираха успешни примери за ефективно 
задържане на ромските деца в класните стаи. Сред тях се открои 
програмата „Намаляване на отпадането на ромските ученици от 
училище” на Център Амалипе, която се реализира в 34 училища през 
настоящата учебна година. Екипът ни ги запозна с цялостна идея на 
проекта, както и с дейностите, заложени в училищата, участници в 
програмата през първата година. Обсъдихме ефективните методи на 
задържане на децата в класните стаи. Те бяха представени от базови 
учители и директори от област Враца / Евгени Ангелов, директор на НУ 
„Хр.Смирненски”, Бяла Сланина; Димитър Костов, директор на ОУ „Св. 
Кл.Охридски, село Тишевица/, които практически обясниха за 
отношенията между базови и пилотни училища, за методите, които 
прилагат в своите училища, които са доказани и могат да бъдат 
адаптирани и в други училища. От тях можем да откроим и някои 
основни, като: въвеждане на СИП „Ромски фолклор”, създаване на 
ученически парламент, обособяване на активен родителски клуб, 
индивидуална работа със застрашени от отпадане ученици (вкл. чрез 
определяне на съученик – ментор), ежемесечно обучение на всички 
учители за успешна работа с ромските ученици (реализирано от техни 
колеги – учители в базовите училища). Имаме цялостен модел за успешна 
интеграция, който променя напълно училищата ни – бяха категорични 
участващите директори. Теодора Крумова ги допълни с цифри, сочещи че 
през първия учебен срок във включените в проекта училища процентът на 
отпаднали ученици е бил по-нисък от 0,5 %..
През вторият ден от семинара посетихме няколко училища в областта, за 
да запознаем участниците с практическите постижения на училищата и 
да дискутираме там бъдещия Закон за училищното образование. 
Експертите имаха възможност за един ден да се включат в живота на ОУ 
„Христо Ботев”, село Баница; „ОУ „Св. Климент Охридски”, село 
Тишевица; ОУ „Кирил и Методий”, гр. Враца. В посещенията участва и 
зам.-министър Дамянова.
ОУ „Христо Ботев” в село Баница ни запозна с работата си по въвеждане 
на СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. Усетихме духът и 
иновативните идеи на ромските ученици, наблюдавайки работата на 
техния Ученически съвет, както и фейсбук групата, която те сами са 
направили и активно поддържат. От събралите се родители разбрахме за 
новоучредения родителски клуб и егистрираното училищно 
настоятелство. Тези дейности са се случили в училището, благодарение 
на участието му в програмата по задържане на ромските деца в класните 
стаи.  Училището в село Баница участва в програмата, като пилотно 
училище, имащо проблеми със ефективното задържане на ученици. В 
края на първата година от участието му в програмата ОУ „Христо Ботев” 
може да се похвали с нито един отпаднал ученик и само две застрашени от 
отпадане деца, с които се работи усилено за тяхното задържане. „В 
началото училището срещаше сериозни затруднения, от гледна точка на 
това, че учениците му са пътуващи от 4 околни села, а връзката с 
родителите им бе трудно осъществима, сподели директора Т. Тончовска. 
Съществените промени, които се забелязват в живота на училището са 
резултат от съвместната ни работа с базовото училище в Тишевица и от 
това, че повярвахме в успеха!”.
Обиколката ни продължи с посещение на ОУ „Св.Климент Охридски”, 
село Тишевица, което участва като базово в проекта, т.е. училище с 
доказано добри практики при задържането на ромски ученици. И този път 
не ни разочароваха. Бяхме посрещнати от група ученици, участници в 
СИП „Ромски фолклор”, които ни изнесоха възстановка на празника 
Гергьовден. След програмата зам.-министър Милена Дамянова, заедно с 
Деян Колев, председател на Център Амалипе, се срещнаха с ромски 
родители, за да чуят тяхното мнение за състоянието на образованието и в 
частност за националната политика за образователна интеграция. Бяха 
зададени много интересни въпроси, на които зам.-министър Дамянова с 
радост отговаряше, защото, както спомена самата тя: „Всеки един от нас е 
родител, всеки родител трябва да може пряко да участва и да се ангажира с 

образованието на своето дете. Все по-често трябва да чуваме мнението на 
родителите в различните населени места, защото така образователните 
промени ще бъдат реално отнесени към съществуващата ситуация”.
След това експертите и зам.-министър Дамянова дискутираха 
концепцията за новия Закон за училищното образование и 
образователната интеграция на ромските деца. Наложи се възгледа, че 
Концепцията включва текстове, които благоприятстват превръщането на 
образователната интеграция в национална политика: напр. чрез 
въвеждането на Стандарт за интеркултурно образование, чрез 
предоставяне на възможност за допълнително финансиране на 
училищата чрез реализация на училищни програми за образователна 
интеграция и т.н. Тези текстове, включени благодарение на активността 
на ромските организации, трябва да бъдат развити в текстовете на закона.
В последният ден от нашата интересна среща посетихме ОУ „Васил 
Левски, село Видраре, което се намира в София-област и което участва, 
като пилотно в програмата за намаляване на отпадането на ромските 
ученици. На негова територия г-жа Мая Пенчева, директор на училището 
ни запозна с постигнатите резултати до момента. Срещнахме се с децата, 
участници в Училищния съвет, както и с активни родители от 
родителския клуб. Ситуацията в село Видраре е особена от гледна точка 
на това, че като средищно училище, то събира при себе си деца от няколко 
села, някои от тях отдалечени на повече от 10 км, но въпреки това, 
училището успява да поддържа активна връзка и позитивни отношения с 
родителите. В това ни убеждава и участието на висок процент ромски 
родители в организирането на празници, извънкласни дейности, 
регулярни срещи на родителския клуб. В края на първата година ОУ 
„В.Левски” са намалели двойно безпричинните отсъствия, което е 
показател за повишаване на ангажираността от страна, както на деца, така 
и на родители. 

УЧИЛИЩЕ

СЪВЕТА НА ЕС ПРИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО 
„РАМКА НА ЕС ЗА НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ ДО 2020 Г.“

На 19 май министрите приеха заключения относно „Рамка на ЕС 
за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“, с които 
държавите-членки се приканват да си поставят цели в областта на 
образованието, заетостта, здравеопазването и жилищната политика, за да 
отстранят различията между маргинализираните ромски общности и 
останалото население.
Държавите-членки трябва да разработят национални стратегии или 
интегрирани пакети от мерки до края на 2011 г. Те се приканват също да 
отчитат, че е необходимо да отстояват социалното и икономическото 
приобщаване на ромите в процеса на разработване, прилагане и 
наблюдение на националните си програми за реформа в контекста на 
стратегията „Европа 2020“. По-конкретно, държавите-членки следва да 
подобрят достъпа на ромите до качествени образователни и здравни 
услуги, както и до жилища и работни места. Необходими са 
взаимосвързани действия във всичките четири приоритетни области и 
държавите-членки следва да отделят специално внимание на въпросите на 
равенството между половете и да подпомагат десегрегацията.
За да се подобри положението, държавите-членки се приканват да 
набележат изпълними национални цели, да уточнят кои са микрорегионите 
или сегрегираните общности в най-неблагоприятно положение, да заделят 
достатъчно финансови средства от националните си бюджети, да си 
сътрудничат тясно с ромското гражданско общество и с регионалните и 
местните власти и да определят национални звена за контакт. Освен това от 
тях съвместно с Комисията се очаква да използват по-добре фондовете на 
ЕС, предназначени за финансиране на проекти в областта на интеграцията 
на ромите.

НАБЛЮДАТЕЛ

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ БЕШЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БРИТАНСКОТО 

ПОСОЛСТВО

трябва да е ясна и ролята на местните власти, както и механизмите за 
мониторинг и оценка.» Сподели на срещата Теодора Крумова – програмен 
директор на център “Амалипе”. Според Уейн Даймънд всеки има право на своя 
идентичност, култура, самочувствие и на свободното им  изразяване, за да се  
чувства желан гражданин на страната си, а не да търси своето място в други 
държави от Европа.  Представителите на Британското посолство посетиха и 
клуба на местната група в село Балван, създаден от Център Амалипе. Те бяха 
особено впечатление от активността на младите хора, желанието им да 
създават и да търсят своето място в обществото.
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НАБЛЮДАТЕЛ

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РОМСКО ВКЛЮЧВАНЕ БЯХА 
ОБСЪДЕНИ НА СРЕЩА НА СВЕТОВНА БАНКА

Работна среща на тема „Успешно разгръщане на дейностите за 
ромско включване: предизвикателства и добри практики” се проведе на 
16 май в гр. София. Тя бе организирана от Представителството на 
Световна банка в България и от НССЕИВ. Участие в нея взеха 
представители на Европейската комисия, Световна банка, посолства на 
страни от ЕС в България, българското правителство, десетки ромски 
организации от цялата страна. Център Амалипе бе представен от Деян 
Колев. 
Срещата бе открита от Н. Пр. Юдит Ланг, посланик на Република  Унгария  
и от Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС. И 
двамата подчертаха необходимостта от прагматичен подход при 
осъществяването на политиките за ромска интеграция, както и 
изцключителната важност на Рамката на ЕС за национални стратегии за 
интеграция на ромите. Шанс за България е и предстоящата среща на 
високо равнище по въпросите на структурните фондове и ромското 
включване, която Европейската комисия организира в България на 21-24 
юни. 
Презентации направиха някои от знаковите имена, свързани с ромската 
интеграция на европейско ниво: Катарина Матернова (главен съветник на 
директора на Световната банка за Централна Европа), Ян Яраб 
(регионален представител на  Служба на върховния комисар на ООН за 
правата на човека), Доминик Бе (представител на Европейската комисия, 
Главна дирекция „Заетост, социална работа и равни възможности”). След 
това разделени в малки групи участниците дискутираха основните 
проблеми, с които се сблъскват ромите в сферите заетост, образование, 
здравеопазване, жилищна политика, обществени комуникации и 
върховенство на закона. Те идентифицираха и успешни практики за 
разрешаването на посочените проблеми. Направените изводи ще бъдат 
използвани при изготвянето на Националната ромска стратегия.
Събитието бе важна положителна стъпка към изработването на бъдещата 
Национална ромска стратегия. Присъствието на известни европейски 
лица като Катарина Матернова, Ян Яраб и Доминик Бе безспорно ще 
заостри чувствителността към необходимостта от широки консултации с 
гражданското общество и ромската общност при изработването на 
Ромската стратегия. В същото време добавената стойност от събитието в 
чисто прагматичен аспект едва ли може да бъде надценена. Проведените 
дискусии не родиха нещо ново. От една страна полезното време за 
дискусиите бе малко, а от друга страна – само преди година – две имаше 
далеч по-обстойни дебати по изготвянето на новата Рамкова програма за 
интеграция на ромите. В тях участваха същите хора и с оглед на това, че за 
година средата не се е променила кардинално, едва ли можеше да се 
очаква появата на нови проблеми или решения. 
Събитието отново показа, че Националната ромска стратегия не трябва да 
е поредния хартиен стратегически документ, а оперативен план, който да 
посочи как конкретно Рамковата програма за интеграция на ромите ще 
бъде приложена в практиката – чрез средства от оперативните програми и 
от държавния бюджет. Както и това, че ромското участие не бива да се 
свежда до една-две дискусии, а до ефективно включване на ромски 
експерти и организации в целия процес – от формирането на визията за 
документа до разписване на конкретните му текстове.

ГЕРГ ОВДЕН В С. БАЛВАН

На 05 май 2011г. в с.Балван Област-В.Търново  момичетата от местния 
младежкия клуб създаден по идея на ЦМЕДТ „Амалипе“  пресъздадоха 
обичая Пеене на пръстени. Повече от двадесет момичета и момчета от 
с.Балван се събраха в младежкия клуб, където само едно от момичетата 
наричаше пренощувалите в менче пръстени пред погледите на родители и 

приятели. Обичаят е част от 
традиционната палитра на 
жителите на с.Балван за 
отбелязването на Гергьовден. В 
деня на празника се става 
сутрин рано, жени и деца отиват 
до нива посята с жито и всички 
се въргалят в житото за берекет.  
След това се ходи до селската 
чешма, където си умиват лицата 

за здраве и късмет. На Георгьовден в с.Балван задължително се прави 
люлка, на която всеки се люлее и си пожелава нещо. Гергьовден (Ерделез) 
е един от най-големите празници на различните етнически групи в 
България. Празнуването на Гергьовден е свързано с вярването, че Свети 
Георги е спасител (Нунев 2000:111-112). Освен това Ерделез се е 
празнувал и като начало на пролетта, на истински топлото време, поради 
тази причина целият ритуал изобилства с пролетна символика. 
Празнуването на Гергьовден е различно не само при различните 
етнически групи, но също така 
варира при представителите на 
една и съща група, живеещи на 
различни места. Въпреки 
многото различия в различните 
г р у п и  н а  е т н и ч е с к и т е  
малцинства у нас, могат да се 
о т к р и я т  и  н я ко и  о б щ и  
елементи.

Ь

ШАРЕНА ЧЕРГА

ЗАПОЧНА ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕКСТОВЕТЕ НА 
НОВИЯ ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Работна група на Министерство на образованието, младежта и науката 
започна изготвянето на предложението за Закон за училищното и 
предучилищното образование, който да опредмети Концепция за закон, 
публикувана на 22 март. В групата участват и представители на НПО. От 
кръга на организациите, работещи за образователна интеграция на 
ромската общност в групата са включени Румян Сечков (С.Е.Г.А.) и 
Деян Колев (Център Амалипе).

Работната група проведе първото си заседание на 2 май. На него бяха 
дискутирани първите членове от предложенията за нов закон. По 
предложение на широк кръг от ромски организации в тях са включени 
текстове, гарантиращи превенцията от дискриминация и защитата на 
етническата и културната идентичност на децата чрез средствата на 
образователната система.
Следващото заседание на работната група ще се проведе на 13 май.

НАБЛЮДАТЕЛ

СЕМИНАР НА ТЕМА: "ЛИДЕРСТВО В ОБЩНОСТТА", 
ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА „ЗЕМЯТА ИЗТОЧНИК НА 

ДОХОДИ“

В дните 20-21 май се проведе семинар на тема: "Лидерство в общността", 
част от програмата “Земята източник на доходи“  организиран от Агро 
инфо център гр.Пловдив.

 

 Тя предоставя нови възможности на 
безимотни, предимно ромски семейства да станат собственици на 
земеделска земя и да упражняват ефективна селскостопанска дейност.  
Осигурява достъп до информация, консултации и обучения, и достъп до 
ресурси чрез две организационни звена на фондацията – Агро център и 
Земя и доходи ЕООД. 
От май 2010 г стартира продължението на програмата с тригодишният 
проект ”Интеграция на ромски общности чрез икономически 
инициативи”, който се реализира в партньорство и с финансовата 
подкрепа на фондация ”Америка за България”.
Семинара имаше за цел да направи анализ на ромските семейства и 
процеса на формиране на знания и умения в тези от тях с изразена 
инициатива, към развиване на селскостопанска дейност. Беше 
представена важната роля на консултанта и неговите основни 
характеристики. Лице което да е в постоянен контакт с хората, да 
внушава доверие и да индивидуален подход при работата си с всяко едно 
семейство отчитайки неговите специфики, нужди и идеи.  Също така 
бяха проведени консултации за неселскостопански инициативи, от които 
се наложиха следните изводи: преди всичко идеята трябва да бъде 
правилно формулирана, да има предварителна оценка, икономическа 
обосновка, допълнително проучване и последващо наблюдение върху 
реализацията на проекта. Целта на специализираните обучения и 
предоставената от тях информация е да се задълбочат знанията на 
семействата, за технологията на производство и управлението на 
стопанството. Беше дискутирана работата с общината, училищата, 
читалищата и други партньори за изграждане на доверие към 
програмата. Изграждането на доверие с ромските семейства и 
определяне на  тяхното влияние и интерес към модела са от 
изключителна важност за  привличане на средства от Европейския съюз 
за развитие на човешкия капитал, споделиха в заключение Таня 
Андреева и Валентин Василев в качеството им на представители от 
страна на ЦМЕДТ „Амалипе“ В. Търново след приключилото обучение. 
Предвидени са последващи обучения, които ще се проведат респективно 
през месеците юни и юли на 2011 година

НАБЛЮДАТЕЛ
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ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ „ПРЕЗЕРВАТИРАЙ 
СЕ!” ДЕЙНОСТИ НА КЛУБ К7 – ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО ПОСВЕТЕНИ НА 15 МАЙ – 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС 

ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ HIV/ СПИН

Дейностите, които Център Амалипе със своя Клуб К7 и Регионална 
здравна инспекция организират във Велико Търново по повод 15 май – 
Международен ден за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН 
предвиждат няколко събития в различни дати и провеждани в 
сътрудничество с Община Велико Търново, Регионален инспекторат по 
образованието и КАБКИС.
На 14 май, събота се проведе семинар на открито с елементи на тренинг 

з а  ч л е н о в е т е  н а  
доброволчески Клуб К7, 
к о й т о  с е  с ъ с т о я  в  
местността около хижа 
Божур. Срещата имаше за 
ц е л ,   п л а н и р а н е  н а  
д е й н о с т т а  п о  п о в о д  
централното събитие,  
посветено на 15 май, което 
се състоя на 29 май в парк 
Ксилифор. Групата беше 
п р е д в о ж д а н а  о т  
професионален планински 
водач.

На 15 май, неделя в 15.30 в градинката пред Европейски център – Велико 
Търново членовете на Клуб К7 засадиха дърво в памет на жертвите на 
HIV/ СПИН и в знак на съпричастност със засегнатите. Дървото е 
предоставено от Регионална дирекция по горите, която даде на 
младежите указания как да 
се грижат за дръвчето.
На 29 май – неделя се 
проведоха спортни игри с 
образователна цел. Една от 
игрите беше щафета с 
отбори от по трима души, 
събрани от  различни 
училища в града. Всички 
п у н к т о в е  в  и г р а т а  
п р е д с т а в л я в а х а  
о б р а з о в а т е л н и  и  
практически задачи, които 
касаят  контрацепция,  
HIV/СПИН, сексуално-предавани инфекции, рисково поведение, 
психоактивни вещества и др. Освен това игрите предвиждат и 

п р е д и з в и к ат е л с т в а  с  
физически упражнения. На 
всеки от пунктовете в 
щафетата имаше по двама 
обучени съдии – членове на 
Клуб К7, които  следяха за 
точното изпълнение на 
задачите. 
В  с ъ с т е з а н и е т о  с е  
в к л ю ч и х а  в с и ч к и  
п р е д в а р и т е л н о  
регистрирани отбори като 
единственото условие беше 
участниците да не са по-
малки от 8 клас и да имат 

познания в областта на анатомия и физиология на мъжката и женската 
полова система, СПИН и сексуално-преносими инфекции, 
контрацепция и други. Редът на участие на отборите се определи чрез 
жребий преди началото на състезанието.
Отборите бяха оценени на базата на показаните знания и умения по 
репродуктивно здраве и съответно награди получиха първите три 
отбора събрали най-много точки. 
Дейностите по повод Международния ден за съпричастност със 
засегнатите от HIV/СПИН са в рамките на Компонент 7: „Намаляване на 
уязвимостта към HIV на младите хора в най-голям риск (15-24) чрез 
увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите” 
на Програма „Превенция и контрол на HIV/СПИН на Министерство на 
здравеопазването.

„УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЦА- ПРОЦЕДУРА ЗА 
ЛИЦЕНЗИРАНЕ, СТАНДАРТИ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”

В периода  20-22 май 2011 г. в гр. Поморие се проведе обучение на тема : 
„Услугите за деца - процедура за лицензиране, стандарти при 
предоставянето на услуги в общността” по покана на Сдружение с 
нестопанска цел « Свят без граници», гр. Стара Загора. Обучението се 
организира в рамките на проект „Платформа за създаване на проекти” и 
се осъществява в рамките на инициативата „Максимални ползи за 
ромското включване от структурните фондове на Европейския Съюз”, 
която се ръководи от Инициатива местно управление и реформа на 
публичните услуги на Институт „Отворено общество”- Будапеща.
 В тридневното обучение участие взеха представители на ромски НПО 
от страната, настоящи и бъдещи доставчици на социални услуги за 
деца. Обучител беше представителят  на Държавната агенция за 
закрила на детето – г-жа Галина Стоянчева. От страна на ЦМЕДТ „ 
Амалипе „  участва г-жа Силвия Боянова.
В първият ден от обучението, участниците дискутираха най – вече 
върху темата „ Какви видовете са социалните услуги и има ли  разлики 
между социалните услуги предоставяни за деца и социалните услуги за 
възрастни? „ Какъв е регламента за получаване на лиценз за доставчик 
на социална услуга за деца? „ .  През следващите два дни се обсъди 
самата процедура по кандидатстване за лиценз – необходими 
документи, подготовка, нормативна уредба, срокове за стартиране на 
услугата, процедура по отнемане на лиценз.
 В хода на обучението  участниците бяха разделени на две групи и всяка 
от групите представи  своето виждане за видовете социални услуги за 
деца и необходимите ресурси, с които трябва да разполага една 
организация, за да се лицензира като доставчик на социални услуги за 
деца. От направените презентации на работните групи, като извод се 
очерта, че към настоящия момент повечето от присъстващите  НПО  
имат желание да подготвят необходимите документи за започване на 
процедура по лицензиране, но към настоящия момент повечето от 
ромските организации, работещи по социални проекти, нямат нито 
необходимата материална база, нито така необходимия човешки 
капацитет. Във връзка и с така направените изводи се стигна и до 
следния въпрос: „ Трябва ли за да извършваме  теренна социална работа 
в ромската общност,  непременно да разполагаме със специално 
обучени ромски младежи – ромски социални работници, ромски 
педагози и ромски лекари. Съществуващите на този етап социални 
услуги – ЦОП, ЦСРИ и др. не са ли услуги за всички нуждаещи се лица, 
без оглед на пол и етнос.?„  Сашо Ковачев от Сдружение „ Ларго „ , гр. 
Кюстендил изказа мнение, че общността трябва да се развива и 
модернизира, но ако се тръгне към  създаване на социални услуги в 
които да работят само представители на ромската общност , то тогава се 
рискува да се стигне до поредната сегрегация, този път на социалните 
услуги. Представителят на ДАЗД сподели, че при своите супервизии и 
посещения в  страната, от местни ромски активисти се споделя най – 
вече виждането, че за да се помогне за развитието капацитета на 
общността, е необходимо това да стане с помощта на хора от самата 
общност, които познават проблемите и спецификата на  общността, а не 
с намеса отвън.
По време на обучението представителя на ДАЗД, г-жа Галина 
Стоянчева подробно обясни процедурата по подготовка за 
кандидатстване  за лиценз пред ДАЗД. Г-жа Стоянчева обясни, че 
лиценз се издава само за социални услуги, разписани в Закона за 
Социално подпомагане и ППЗСП. След издаването на лиценз от ДАЗД, 
доставчика е необходимо да има и вписване в регистъра на АСП. 
Социални услуги, които не са разписани с ЗСП и ППЗСП не могат да 
бъдат лицензирани от ДАЗД. Необходима е следната процедура – 
дейността по даден проект да бъде представен като добра практика 
пред министъра на МТСП, за искане на регламентиране на нов вид 
социална услуга. Следствие на това да се сформира  Работна група,  
представена от представители  на МТСП и на различни министерства 
разглежда направеното предложение и при одобрение се утвърждава от 
МТСП и АСП . След което обаче е необходимо и разкриване на 
финансов стандарт за гарантиране на услугата като държавно 
делегирана дейност.
В края на тридневното обучение, участниците бяха убедени, че на този 
етап много малко от тях ще успеят да се похвалят с лиценз за доставчик 
на социални услуги за деца, но си тръгват убедени, че трябва да се 
работи за развитие и укрепване капацитета на общността, за да има по-
добър старт за нашите деца и близки.

НАБЛЮДАТЕЛ



3200 българки ще получат пари за ин витро

Център "Фонд за асистирана репродукция" започна връчването на 
заповеди за провеждането на ин витро процедури за 2011 г., 

Одобреният бюджет за ин витро процедури е 15 млн. лв. Очаква се до края на 
годината финансиране да получат около 3200 кандидатки. Фондът дава до 5 хил. лв. 
за провеждането на една процедура. Кандидатките имат право на до три опита. С 
предимство се ползват жените, които са навършили 42 години, тъй като в момента 
това е пределната възраст у нас за провеждане на процедурите. През тази година 
Фондът за асистирана репродукция има сключени договори със 17 медицински 
центъра. Фондът за асистирана репродукция беше създаден през 2009 г. До края на 
2010 г. в него са подадени над 10 хил. заявления. През 2010 г. са финансирани 4360 
пациенти в размер на 15 000 000 лева. Една трета от тези случаи, или 1386, са 
завършили с бременност. От тях досега са родени 648 деца. Доплащането за ин 
витро процедури, които се финансират от “Фонд за асистирана репродукция”, вече 
няма да бъде възможно.  Прекратява се практиката болниците да искат доплащане 
от пациентите над сумата, която фондът дава – 5000 лв.
С промените се оптимизира и дейността на Обществения съвет към фонда, като се 
предвижда да се обновява половината от състава му на всеки 2 години. Също така 
представителите на пациентските организации ще участват в неговата работа 
безвъзмездно.

Закриха фонда за трансплантации в чужбина
Правителството закри фонда за трансплантации в чужбина. Функциите му ще се 
поемат от други структури в здравеопазването. Фондът започна работа в средата на 
миналата година, като трябваше да подпомага българските граждани за 
извършване на трансплантации в чужбина. От основаването си до края на февруари 
тази година фондът е одобрил за лечение 27 души. Те няма да загубят правото си на 
финансиране и занапред. Със закриването на фонда дейността му няма да се 
прекрати, а ще се прехвърли към други две съществуващи структури. Това са 
Комисията за лечение в чужбина в Министерството на здравеопазването за 
пациентите над 18 години и Център „Фонд за лечение на деца". Пациентски 
организации съобщиха, че администрацията на фонда миналата година е върнала 
неусвоени 4,7 млн. лв. от общо 5 млн. лв., отпуснати от правителството за 
присаждане на органи в България и чужбина. 

Над 1 900 000 са здравноНЕосигурените у нас
Над 1 900 000 са здравнонеосигурените лица у нас по статистиката на здравната 
каса. Според пациентските листи на лекарите обаче те са 1 200 000  Данните изнесе  
здравната федерация към КНСБ  и фондация "Фридрих Еберт".  По данни на 
синдиката най-големият консуматор на здравни услуги са неработещите – 
възрастни хора и деца. В същото време за работещите здравните вноски са средно 
53 лв. на човек месечно, а за осигурените от държавата – едва 19 лева  . В момента 
600 000 българи нямат достъп до личен лекар. Една от причините са и 424-те 
свободни позиции за лекарски практики в малките села и градове. Броят на 
неосигурените нараства заради неудовлетвореност от системата, емиграция, 
безработица и други причини.

От тази година  онкоцентровете в страната  се финансират от здравното 
министерство: От началото на тази година Министерството на здравеопазването е 
поело финансирането на 12 бивши диспансера. До края на април обаче договори са 
сключени само с 10 от тях, без тези във Велико Търново и Шумен-. подписалите 10 
лечебни заведения са получили над 7 млн. лв. за дейността си за първите четири 
месеца на годината. 

313 са болниците в България
В края на 2010 г. в страната функционират 347 заведения за болнична помощ с 48 
944 легла в тях. Болниците са 313 с 45 842 легла, сочат данните на Националния 
статистически институт. Заведенията за извънболнична помощ са 1 613 с 938 легла, 
а другите лечебни и здравни заведения – 183 с 4 570 легла.  

През 2010 г. 52,4% от болниците са многопрофилни, като в тях е съсредоточен 
71,1% от легловия фонд на всички болници в България. Броят на леглата в тях 
варира от 13 до 1 345, като най-голяма е цифрата в университетските болници. 
Специализираните болници за активно лечение са 96 с 5751 легла, а лечебните 
заведения са 5 с 247 легла. В края на годината в страната функционират 14 
специализирани болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация 
с 1025 легла и 22 специализирани болници за рехабилитация с 3685 легла. 
Д ъ р ж а в н и т е  п с и х и а т р и ч н и  б о л н и ц и  с а  1 2  с  2 5 5 8  л е г л а .

Броят заведенията за извънболнична помощ е 1613. В тях са разкрити 938 легла за 
краткосрочно лечение. В сравнение с 2009 г. броят им намалява с 5,9%, но се 
увеличава броят на леглата в тях – с 9,6%. Увеличението се дължи най-вече на 
увеличения брой легла в медицинските центрове – от 541 на 624.В края на годината 
в страната функционират 289 самостоятелни медико-диагностични и 613 
самостоятелни медико-технически лаборатории. Осигуреността с лекари в края на 
2010 г. е 37,3 на 10 000 души от населението, а стоматолозите – 8,5 на 10 000 души.
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ПРИКЛЮЧИ ШЕСТОТО НАЦИОНАЛНО 
УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "135 ГОДИНИ 

ОТ ПОДВИГА НА АПРИЛЦИ"

Наградените със специалната награда на Синдиката на 
българските учители - учителката Светлина Вълчева и 

нейните ученички Ива, Виктория, Емилия, Даниела и Станка от 
ОУ "Христо Ботев", град Дунавци, област Видин споделиха: "За нас 
участието ни в Националното ученическо състезание по повод 135 г. от 
подвига на Априлци е изключително вълнуващо събитие. Благодарни сме 
на организаторите за предоставената ни възможност, особено благодарим 
на г-жа Янка Такева за това, че оцени по достойнство нашето представяне. 
Пожелаваме от сърце на Синдиката на българските учители и занапред 
много успехи и професионализъм."
На 30 и 31 май т. г. град Разград бе домакин на национално ученическо 
състезание на тема "135 години от подвига на Априлци". Проявата се 
организира от Националния клуб "Родолюбие", със съдействието на 
Министерството на образованието,младежта и науката, националния 
дворец на децата. В надпреварата се включиха близо 270 ученици от 
различни краища на страната ни, разделени в три възрастови групи. 
Някои от тях се бяха преборили с връстниците си на регионални 
състезания и излизаха на сцената с повече увереност. Някои от отборите 
бяха облечени в национални носии, други се бяха превъплътили в 
четници, въстаници и други герои на Възраждането. Всички пламенно 
демонстрираха знанията си за събитията и личностите, останали в 
народната памет. 

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ”
Велико Търново 5000,  п.к.113

Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com, http://amalipe.com
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РОМСКО ЗДРАВЕ

АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ    В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  И 
ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

В  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

"Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в България“.
Основните проблеми в системата са ясни: времето за реакция, координацията на 
сигналите, кадровият дефицит, несвойствените функции, които вършат 
медицинските екипи.
Критерият за време за достъп :  Новият стандарт вече се налага на центровете за 
спешна медицинска помощ и е свързан с един от основните проблеми в сектора. 
Само в 57% от населените места в страната спешната помощ достига до конкретен 
пациент за 20 мин. За останалите – времето е над 30 мин.  Целта е при 90% от 
случаите да се стигне до 20 мин. От Центровете с най-големи проблеми в това 
отношение са отдалечените райони около Смолян, Добрич, Бургас, както и най-
големите градове – София, Варна и Пловдив.
Координация:Проблемът с координацията на екипите има няколко измерения: 
разпределянето на дежурните екипи, сливането на телефоните 112 и 150 и кадрите, 
които ги обслужват. На практика получените на телефон 112 сигнали се препращат 
към тел. 150, което допълнително увеличава времето за реакция на екипите. 
Според последните разпоредби след 30 септември те трябва да се слеят и да остане 
само 112. За това бяха отпуснати и усвоени допълнително средства от държавния 
бюджет. В екипите се появява длъжността парамедик. Те ще заменят работещите в 
момента фелдшери, които са 30% от работещите в системата в момента. 
Парамедиците ще преминават специално обучение по програма, която тепърва ще 
се уточнява. Тя ще влезе в системите на университети с акредитация, т.е. ще трябва 
да се търсят и хора, които да обучават желаещите. В същото време от Концепцията 
за спешната помощ става ясно, че основните кадри, на които ще се разчита за бърза 
реакция, ще бъдат именно тези долекарски екипи. Те ще поддържат живота на 
пациентите до намесата на лекар. Друго нововъведение са т.нар. транспортни 
екипи. Те само ще пренасят пациенти от едно населено място до друго или до 
първата болница, оборудвана с нужната апаратура. Естествено, лекарските екипи 
ще покриват най-тежките случаи. За да се спази това пожелателно разграничение 
обаче, трябва сигурна и бърза координация. Основната тежест е върху 
първоначалното решение какъв вид екип да се прати на место. В системата работят 
6887 души при налични 7113 щата. Лекарите са 1146, фелдшерите – 1508, а 1103 са 
медицинските сестри. Причините за свободните места са няколко: ниски заплати, 
неравномерна натовареност на екипите, лоши условия на труд. 
Естествено, основната тежест пада върху държавата, засега здравната каса може да 
покрива само странични за спешната помощ дейности, като транспортиране на 
пациенти между лечебни заведения. За частно финансиране все още не може да се 
говори докато здравно осигурените лица в България не станат 90% от населението. 
За сравнение в момента те са около 60%. Бюджетът на министерството в момента е 
70 млн. лв. Следващите три месеца Концепцията ще е подложена на обществен 
дебат. Това е времето, когато ще се правят корекции, предложени от пациентски 
организации и работещите в сектора. Най-рано през 2012 г. готовият текст може да 
влезе в Народното събрание


