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СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА:  ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ БЕДНОСТ 

ЧРЕЗ ЗАЕТОСТ И ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕН ТРУД 

 

BALANCED SCORECARD 

 

ПЛАН 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 

 
ЗАДАЧИ 

 
ИНИЦИАТИВИ 

 
БЮДЖЕТ 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

 
 
 
 
 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЯВАН 
 
РИСК ОТ БЕДНОСТ 
 
 
 
 
 

 

 … намаляващи риска 

от бедност и трайно 

попадане в групата на 

„работещите бедни“. 

 

 Намаляване на относителния дял на 

ромите в риск от бедност, 

включително на „работещите бедни“ 

 

 

o Относителен дял на лицата (ромите) в риск от 

бедност 

o Относителен дял на бедните, самоопределили се 

като заети, по етническа принадлежност (роми) 

o Тежест на разходите за жилища според 

състоянието на бедност (при ромите) 

o Неудовлетворени потребности от медицинска 

помощ в квинтила от най-ниски доходи 

  

 Осигуряване на медицинска 

помощ и здравни услуги, 

включително и чрез трудова 

медицина за заетите роми, с 

гарантирано чрез ефективен 

контрол здравно осигуряване 

  
РЗОК, РЗИ, ИТ, 
НАП, 
работодатели, 
медиатори 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВО НА 
ТРУД 
 
 
 
 
 
 
 

 

 … достъп до заетост с 

качество на труд и 

справедливо 

възнаграждение … 

 

 Увеличаване на коефициентите на 

заетост на мъжете и на жените роми 

на възраст 20-64 години 

 

 

o Коефициенти на заетост на мъжете и на жените – 

(роми) - на възраст 20-64 години 

o Относителен дял на ромите на възраст 16 и 

повече години, които са били дискриминирани (в 

която и да е област/причина – вкл. заетост) през 

последните 12 месеца и са подали сигнал за това 

o Брой разкрити социални предприятия/Брой заети 

(роми)  

  

 Насърчаване и подкрепа на 

заетостта, с особена грижа за 

ромските жени, вкл. в социални 

предприятия за производство и 

услуги  

 

  
Общини, МТСП, 
МЕ, НПО 

 
 
 
 
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ И 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 

 

 … насърчаваме, 

подкрепяме и провеждаме 

обучение и квалификация 

на ромските младежи за …  

 

 Увеличаване на относителния дял на 

младежите роми (на 20-24 навършени 

години) със завършено най-малко 

средно образование  

 

 

 Относителен дял на младежите (на 20-24 

навършени години) със завършено най-малко 

средно образование 

 Ранно напуснали образование и обучение 

(относителен дял на лицата на възраст 18 - 24 

навършени години, завършили най-много основно 

образование и неучастващи в образование и 

обучение, от населението на същата възраст.) 

 

  

 Насърчаване и подкрепа на 

ромските младежи за 

завършване на средно (вкл. 

професионално) образование 

под различни форми 

 Насърчаване и подкрепа на 

обучение за заетост, с особена 

грижа за ромските жени 

  
РУО, училища, 
общини, ДБТ, 
НПО, медиатори 

 
 
 
 
 
ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ И 
КОМУНИКАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 С гарантиран достъп до 

интернет и комуникации и 

културно-образователни 

услуги и участие …  

 

 Увеличаване на дела на 

домакинствата с деца под 16-годишна 

възраст с достъп до интернет, 

включително мобилен (смартфон) 

 

 Дял на основни или над основни общи цифрови 

умения на лица на възраст от 16 до 74 години, 

живеещи в домакинство с деца под 16-годишна 

възраст 

 Относителен дял на домакинствата с достъп до 

интернет  

 Относителен дял на активни членове на местни  

културно-образователни центрове (вкл. народни 

читалища) 

 

  

 Безплатен Wi-Fi с широколентов 

интернет в ромските квартали и 

в местните културно-

образователни центрове (вкл. 

народни читалища) 

  
Общини, Народни 
читалища 
(филиали),  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА:  ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНА БЕДНОСТ И 

СЕГРЕГАЦИЯ НА РОМИТЕ  

 

BALANCED SCORECARD 

 

ПЛАН 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ 

 
ЗАДАЧИ 

 
ИНИЦИАТИВИ 

 
БЮДЖЕТ 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

 
 
 
 
 
 
ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ 
ОТ ПО-ВИСОКА СТЕПЕН 
 
 
 
 
 

 

… с цел успешно завършване 

на средно образование, 

включително професионално, 

ориентирано към успешна 

реализация на пазара на 

труда в областта или 

продължаване на 

образованието във висше 

училище. 

 

o Увеличаване на нетния коефициент на записване на 

ромите в образователната система (V-XII клас) 

 

o Нетен коефициент на 

записване на населението 

(ромите) в образователната 

система (V-ХІІ клас) 

o Относителен дял на 

завършили средно 

образование 

o Относителен дял на 

завършили висше 

образование 

o   

o Насърчаване и подкрепа за 

записване и посещаване на 

различните форми на 

образование, включително 

професионално, след успешно 

завършено основно 

образование 

  
Общини, Бизнес, 
Висши училища, 
НПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ДЕСЕГРЕГАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

… с последващо, под 

условието за 

образователна 

десегрегация, 

насърчаване и подкрепа в 

местната общност, 

получаване на основно 

образование, … 

 

o Намаляване на относителния дял на децата роми на 

възраст 6-14 години, посещаващи училища, в които 

„всички или повечето съученици са роми“  

 

o Относителен дял на децата 

на възраст 6-14 години от 

домакинства, в които поне 

един член се е 

самоопределил като ром, 

посещаващи училища, в 

които „всички или повечето 

съученици са роми“ 

o   

o Насърчаване и подкрепа за 

записване и посещаване на 

несегрегирани училища от 

възрастта на задължително 

начално образование до 

завършване на основно 

образование 

  
Общини, РУО, 
училища, екипи 
по ПМС 100, 
медиатори 

 
 
 
 
 
 
 
ЕФЕКТИВНО 
ПРЕДУЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
 

 

… осигуряваме ефективно 

предучилищно 

образование … 

 

o Увеличаване на относителния дял на ромските деца 

от 4 години до начална възраст на задължително 

начално образование, които получават 

предучилищно образование 

 

o Дял на деца на възраст от 4 

години до начална възраст 

на задължително начално 

образование, които 

посещават предучилищно 

образование 

o   

o Насърчаване и подкрепа за 

записване и посещаване на 

ОДЗ от ромските деца на 

възраст от 4 години до възраст 

на задължително начално 

образование 

  
Общини, ОДЗ, 
ДСП, ДБТ, 
училища, РУО, 
медиатори 

 
 
 
 
 
 
 
БИТОВИ УСЛОВИЯ 
 
 
 
 
 

 

В подобрени битови 

условия на отглеждане на 

ромските деца … 

 

o Намаляване на относителния дял на ромските деца, 

живеещи в материални лишения, лоши жилищни 

условия и риск от бедност 

 

o Относителен дял на децата 

под 18 години в риск от 

бедност 

o Относителен дял на децата 

(0-15 години), живеещи в 

материални лишения 

(лишени от поне един от 13 

показателя) 

o Относителен дял на 

лицата/децата живеещи в 

лоши жилищни условия 

o   

o Благоустрояване на ромски 

квартали 

o Използване на пустеещи 

жилища и сграден фонд 

o Обществен ред и сигурност в 

ромските квартали 

  
Общини, НПО, РУП 
на МВР 

 


