
ОТЧЕТ ЗА 2016 Г.  
на дейностите по реализация на Плана за изпълнение на Стратегията за  

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
Дейности Резултати от изпълнението на 

дейността 

Мотиви за 

неизпълнение 

Планиране и реализиране на общинско 

равнище на поетапен процес на 

десегрегация и за преодоляване на 

вторичната сегрегация 

           Успешно интегрирани деца и 

ученици в мултикултурна 

образователна среда в приемните 

детски градини и училища, 

осигурен равен достъп до 

качествено образование. 

           На 30.04.2016 г. приключи 

изпълнението на Проект ,,BG06-

218 „Превенция и 

реинтеграция на деца в риск“ 

по Програма BG06 „Деца и 

младежи в риск“. Основна цел 

на проекта беше по-добра 

подготовка за училище за деца в 

уязвимо положение, по-добри 

социални умения на децата на 

възраст между 3 и 6 години  и 

 по-добри езикови умения при 

деца, говорещи различен от 

българския език. В проекта бяха 

обхванати  деца от местната 

общност, деца в риск, 

 представители на социално 

слабите, включително ромската 

етническа група, изложени 

повече от останалите на риск 

от социално изключване и 

бедност, деца, живеещи в малки 

и отдалечени населени места. 

Дейностите по проекта 

стартираха  в осем детски 

градини на територията на 

община Исперих и бяха включени 

19 педагози от осемте детски 

градини, двама ромски 

 



образователни медиатори, 

психолог и  логопед, които 

активно участваха в 

изпълнението на проектните 

дейности. 

През учебната 2015-2016 

година детски градини бяха 

включени в проект „Готови за 

училище“. По проекта се 

покриваха такси за детска 

градина за семейства от 

уязвими общности с деца от 3 

до 6-годишна възраст, с цел 

увеличаване на записването и 

посещаемостта на децата в 

детските градини, подобряване 

на познавателните и социални 

умения, повишаване на тяхната 

училищна готовност, което да 

доведе до увеличаване 

шансовете им за по-добро 

образование и по-добри работни 

места в бъдеще. 

ОУ „Христо Ботев” гр. 

Исперих е партньор на Община 

Исперих по проект 

„Образователна интеграция 

на учениците от етническите 

малцинства в община 

Исперих”, съфинансиран от 

Европейския съюз. Целта на 

проекта е привличане и 

задържане на учениците в 

училище през учебната година 

чрез желанието им да 

практикуват любими спортове 

и чрез включването им в 

допълнителни извънучилищни 

занимания.  

 

 



   

   

Назначаване  на „помощник на учителя“ и 

на „помощник-възпитатели“, където има 

необходимост от допълнителни 

образователно-възпитателни дейности с 

деца и ученици от етническите 

малцинства 

 

             Липса на 

бюджет и 

недостиг на 

специалисти, 

притежаващи 

квалификация за 

работа в 

мултикултурна 

образователна 

среда. 

   

 


