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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112653526 ДЕВИ ЕООД 

Наименование на проекта Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в 

община Велинград 

Идент.№ BG05M9OP001-2.021-0001 

Договор № Договор №  BG05M9OP001-2.021-0001-C02/18.03.2019г. 

Финансираща програма ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) 

Процедура BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград - 

социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград/ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ 

Приоритет 3 – Осигуряване на социално включване за уязвими 

групи и подобряване достъпа до по-висока заетост за населението 

Специфична цел 3.2 „Насърчаване на социалното включване” 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

 гр.Велинград, общ.Велинград 

Продължителност на проекта 01.04.2019-01.08.2020 (16 месеца) 

Общ бюджет на проекта 93 495.79 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 93 495.79 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи 
условия за устойчивата интеграция на социално изключени роми, 
хора живеещи в риск и бедност, като се цели увеличаване на броя на 
лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, 
образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху 
ромите на територията на община Велинград и по-конкретно в 
гр.Велинград и с.Драгиново. 

Специфични цели - 
 

Дейности по проекта 1. Активиране на икономически неактивни лица 
2. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда 
3. Осигуряване на заетост 
4. Работа в общността за формиране на подкрепяща среда 
5. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги 
6. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 
стереотипи 
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Очаквани резултати 1. Активиране на икономически неактивни лица 
- Проведено Професионално информиране и консултиране, 
психологическо подпомагане. 
- Попълнени въпросници, определящи знания, умения и интереси на 
20 лица. 
- Изготвени лични карти на потребностите на 20 лица. 
- 20 лица получили професионално информиране и консултиране.. 
2. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда 
- Проведено мотивационно обучение на 1 група. 
- 10 лица получили мотивационно обучение за активно поведение на 
пазара на труда. 
3. Осигуряване на заетост 
- Наети лица от целевите групи – 3 души/6 месеца. 
4. Работа в общността за формиране на подкрепяща среда 
- Проведени 3 броя информационни кампании, като са обхванати по 
30 души на кампания - общо 90 лица от целевата група 
- Създаден 1 брой Клуб на родителите с участници 15 родителя от 
целевата група 
- Проведени 6 сесии на Клуб на родителите  
- Проведено 1 брой събитие с 40 участника - роми и нероми 
5. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги 
- функциониращ център за осигуряване на информация и достъп до 
социални и здравни услуги; 
- сформирана и обучена в базисни експресивни умения селекция от  6 
ромски младежи за участие в клиповете с послания; 
-подготвени 5 продукта- клипове с послания; 
-представени 5-те клипови послания в център за обществена 
подкрепа, евангелска църква, ОУ "Г.С.Бенковски" - Велинград и ОУ 
"Методи Драгинов" с.Драгиново 
- представени клипови послания и образователни общодостъпни в 
интернет пространството на всички посетители на Центъра; 
- предоставен достъп и умения да боравят с информация за социални 
и здравни услуги в Център " За равен старт" на 40 души от целевата 
група 
6. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 
стереотипи 
- Организирани и проведени две събития - празници 
- Постигнати положителни стъпки за сближаване между етносите 
- Изготвен доклад с изводи, мерки и препоръки от проведените 
събития 
- Привлечени за участие не по-малко от 80 представителя на целевите 
групи на всяко мероприятие. 

Индикатори 1. Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят 
работа, или имат работа, или образование/обучение или са получили 
квалификация или са включени в социални и здравни услуги: 25 броя 
 
2. Роми: 101 броя 

Обща стойност на изплатените по проекта суми: 93 495,79 лв. 
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Линкове към видео клиповете: 
https://youtu.be/js43zkYFENA 

https://youtu.be/aGqaGTX7BxM 

https://youtu.be/rs7wAM4QMvw 

https://youtu.be/B3DFIQREuZg 

https://youtu.be/vnJexd7NKLg 
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На състоялото се на 22.01.2021г. от 14:00 часа Общо събрание на МИГ - Белово, Септември, 
Велинград в голяма заседателна зала НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1927“ /гр. Белово, ул. „Орфей” № 
2А/, присъства г-жа Цвета Антонова, която представи изработени клипове от изпълнението на 
приключен вече проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община 
Велинград“, с регистрационен номер в ИСУН 2020 - BG05M9OP001-2.021-0001 и сключен тристранен 
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG05M9OP001- 
2.021-0001-C02/18.03.2019г. по процедура BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград - 
социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от Стратегията за 
водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансирана от ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

Изработените видеоклипове са качени на сайта на МИГ – Белово, Септември, Велинград в секция 
„Проекти“ , „Досиета на проекти по РЧР“. 
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