ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ОДОБРЯВАМ:
АТАНАС КАМБИТОВ
Кмет на Община Благоевград

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
/2013-2014/

Планът за действие на Община Благоевград за интегриране на ромите е
изготвен в съответствие с Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите /2012-2020/, приета с Решение № 1 от 5 януари 2012
година на Министерски съвет и Решение от 1 март 2012 година на Народното
събрание. Настоящият план определя и планира задачите и усилията на Община
Благоевград към проблемите на ромската общност на територията й. Той e
неразделна част от Областната стратегия на Област Благоевград за интегриране
на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация /2012-2020/.
Целите и дейностите, които си поставя настоящият план са съобразени с
Националния план за действие по изпълнението на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите /2012-2020/ и с местната
специфика на проблемите на ромската общност.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
По данни на ТСБ Благоевград от преброяването на населението и жилищния
фонд през 2011 година, като роми са се самоопределили 1836 души в община
Благоевград. Ромската етническа група е съсредоточена в град Благоевград, като
в селата на територията на общината попадат едва 23 лица, които се
самоопределят като роми.
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Ромска етническа група по възрастови групи на територията на община
Благоевград към 01.02.2011 година
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Общият брой на лицата в Благоевград, самоопределили се за роми е 1836. От тях
905 са мъже, жени са 931 лица. Населението на възраст между 0 и 19 години,
съставлява 40.3% от общия брой на ромите в гр. Благоевград, за сравнение,
попадащите в същата възрастова група българи са 12.9% от общия брой на
населението. Положителният естествен прираст при ромите е над три пъти повисок от този при останалата част от населението.
По неофициални данни, ромското население в гр. Благоевград наброява 3000
души, но за голяма част от тях трудовата миграция извън граница е често
срещана в последните 10 години.
В трите ромски махали в Благоевград, ромите се различават помежду си по ред
показатели - образование, здравеопазване, традиции и култура, жилищни
условия. Две от махалите в Благоевград са със смесено население. Там ромите
живеят в масивни сгради, децата посещават редовно училище, а лицата в
трудоспособна възраст в последните 10 години са се ориентирали на работа в
чужбина, като най-предпочитани страни са Италия, Гърция и Испания. Много
често работещите в чужбина издържат останалата част от семействата си в
България.
Друга част от ромите в Благоевград живеят при изключително тежки жилищни
условия. По данни на НСИ от последното преброяване на населението и
жилищния фонд от 2011 г., на национално равнище етническите българи
разполагат средно с 23.2 кв.м жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва
10.6 кв.м, за Благоевград средната жилищна площ на едно лице от ромски
произход е 9.18 кв. м.
Много ромски семейства обитават жилища, които не отговарят на
елементарните жилищни стандарти. От 330 жилищни сгради, обитавани от
роми, 165 не отговарят на жилищните стандарти. Налице е пренаселеност на
жилищата, най-вече в махала «Предел», както и в някои улици от Старата
ромска махала. Хората там се характеризират с най-неизгодно положение на
пазара на труда, тъй като голяма част от тях са неграмотни или с ниска степен на
образование, без квалификация и професионални умения, което допълнително
затруднява реализирането им на пазара на труда и ги поставя в изключителна
бедност и крайно лоши битови условия. Сред тях не се наблюдава миграция с
цел работа. Голям процент от ромите, живеещи в махала „Предел” са заети в
сферата на чистотата. Официално регистрирани като безработни в Бюрото по
труда, самоопределили се за роми са 100 лица. Много от трайно безработните не
са регистрирани, като такива.
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По данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд през
2011 година, ромската общност се характеризира с по-ниско образователно ниво
сред останалата част от населението. Висок е процентът на необхванатите и
отпадналите от образователната система деца и ученици. Статистиката сочи, че
от учащите І – VІІІ клас, напуснали общообразователните и специални училища
през учебната 2009/2010 г. за Благоевград са 97 ученика. По неофициални
данни, според наблюденията на експерти, участващи в процеса на интеграцията,
процентът на отпаднали ученици от образователната система за последните 5
години е нараснал. Голям е броя и на необхванатите от образователната система
деца на възраст 8 – 14 години. Един от важните проблеми, водещи до тези
фактори е по-ниското равнище на записване на ромските деца в детски градини
спрямо децата от мнозинството. За 2012/2013 година от 801 тригодишни деца,
записани в детска градина са 675. За същата година от 71 деца на 3 години от
ромския квартал, записани в детска градина са 40 деца, като 28 от тях в
обособената детска градина, намираща се в ромския квартал – ЦДГ № 11 и по 6
деца в ЦДГ № 6, намираща се в новата ромска махала и ЦДГ № 2 в жк
„Еленово”, в сградата на ХІ ОУ „Христо Ботев”.
От лицата, принадлежащи към ромския етнос на възраст от 7 до 18 навършени
години по степен на образовани в гр. Благоевград, средно образование са
завършили - 2, основно – 78, начално – 319, никога не са посещавали училище
19 лица от ромски произход. По-голям е делът на ромите, завършили начална
степен на образование. По неофициални данни, броят на непосещавалите
училище в тази възрастова група е по-висок.
Население от ромски произход в Благоевград на 7 и повече навършени
години по степен на завършено образование
общо
1566

висше

средно

19

166

основно
556

начално
394

незавършено никога не
начално
посещавали
училище
302
119

Незавършилите начален етап на образование и тези, които никога не са
посещавали училище, в по-голямата си част са лица от старата ромска махала и
квартал «Предел». Допълнителна работа с децата и учениците от този квартал се
налага с цел постигане на добри резултати в училище, тъй като наблюденията
сочат, че поради недостатъчното владеене на български език сред тези ученици,
успеха в училище е по-нисък. Задържането на учениците от ромски произход в
образователната система до завършване на средно образование, също
представлява приоритет в работата по образователната интеграция. Необходимо
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е и мотивиране и стимулиране за продължаване на обучението след завършване
на средно образование.
Масовото и дълбоко обедняване, високата безработица, неблагоприятната
околна и жилищна среда, в която живеят голяма част от ромите в Благоевград,
повишават вероятността от възникване на заболявания. Върху здравното
състояние на лицата от ромски произход, косвенно влияние оказва и по-ниското
им образователно равнище. Голяма част от ромите са здравнонеосигурени. Покъса е средната продължителност на живот сред ромската общност. От общия
брой - 1823 лица от ромски произход в гр. Благоевград, най-възрастните лица
над 60 години са 108 души, т.е 5.9 %, като над 80 годишни са едва 7 души. При
лицата от останалата част на населението в града, над 60 години са 20.2 % от
общия им брой.
Проблем сред ромската общност е недостатъчното обхващане на децата със
задължителните имунизации съгласно Националния имунизационен календар и
свързаните с това случаи на заболявания. Епидемия от морбили бе пламнала в
ромската махала „Предел” през месец май 2010 година, което се дължи на
негативното отношение към имунизациите сред ромската общност, населяваща
този район. Ето защо е необходимо осигуряването на висок имунизационен
обхват сред ромските деца там. Съществува и необходимост от реализация на
програми и проекти в областта на семейното планиране, сексуалното и
репродуктивно здраве сред ромите.
В съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране
на ромите и във връзка с проблемите, които стоят за решаване в община
Благоевград, приоритетите, по които ще се предприемат конкретни мерки и
дейности са:
• Образование
• Здравеопазване
• Жилищни условия
• Заетост
• Върховенство на закона и недискриминация
• Култура и медии
Община Благоевград има Програма за образователна интеграция на децата и
учениците от ромската общност, приета с Решение № 439/24.10.2012г . на
Общински съвет – Благоевград. Мерките и дейностите, които си поставя
програмата са включени и в настоящия документ, в приоритет „Образование” и
приоритет „Култура”.
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Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1.Създаване на
условия за всички
деца и ученици от
ромския квартал
на град
Благоевград да се
обучават в
етнически смесени
класове в
училищата и да
посещават
етнически смесени
групи в детските
градини

Източник

Индикатори

1.1 Пълно обхващане
на учениците от
ромски произхад в
системата на
образованието

1.1.1. Създаване на
регистър с база данни
за всеки ученик с
възможност за
актуализация при
преместване

Община Благоевград

2013 - 2014

Не са
необходими

Максимално
обхващане на
учениците в
задължителна
училищна
възраст

1.2 Идентифициране
на приемните училища
и приемните детски
градини

1.2.1 Привличане на
повече училища и
детски градини, в
които да се
осъществява прием на
деца от ромски
произход
1.2.3.Стимулиране на
детските градини и
училищата, които
работят по
интеграционния
процес
1.2.4. Работа по
разпределението на
деца от ромски
произход, подлежащи
за постъпване в първи
клас в приемни

Община Благоевград
РИО Благоевград

2013 - 2014

Не са
необходими

Брой училища и
детски градини,
в които се
обучават деца от
ромски произход

Община Благоевград;
ЮЗУ „Неофит
Рилски”
РИО Благоевград;
НПО;

2013 - 2014

248000 лева

Община Благоевград
РИО – Благоевград
НПО

2013 - 2014

Не са
необходими

Проект „Заедно в
подкрепа на
различието и
равния шанс за
всички деца” по
ОПРЧР

Благоприятна
мултикултурна
учебна среда

Брой записани
деца в първи
клас в етнически
смесени
паралелки
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1.3 Повишаване
качеството на
образование в ЦДГ №
11 „Здравец”

1.4 Реинтеграция на
отпадналите ученици в
системата на
образованието

училища чрез
организиране на
серщи с техните
родители
1.2.5. Осигуряване на
училищен автобус за
учениците, записани в
приемни училища,
отдалечени от
ромския квартал
1.3.1 Подпомагане на
деца от социално
слаби семейства за
закупуване на
помагала за І и ІІ
група
1.3.2 Осигуряване на
музикален педагог за
ЦДГ № 11 „Здравец”

Община Благоевград

2013 - 2014

6 120 лева
годишно

Община
Благоевград

Брой ученици,
посещаващи
редовно
училище

ОПРЧР
Община Благоевград

2013 - 2014

800 лева

Общински бюджет

Брой деца,
получили
помагала за
работа в
детската градина

Община Благоевград

2014/2015

1100 лева

Общински бюджет

Община Благоевград;
РИО Благоевград;
Дирекция „Социално
подпомагане”
Благоевград;
НПО;
Училища;

2013 - 2014

Брой деца,
включени в
обучението с
музикален
педагог
База данни за
подлежащите за
реинтегриране в
образователната
система

1.4.2. Работа, свързана
с мотивиране за
връщане в училище на
отпадналите учeници
чрез срещи с техните
семейства

Община Благоевград;
Дирекция „Социално
подпомагане”
Благоевград;
МКБППМН;
НПО

2013 -2014

1.4.3. Подпомагане на
отпадналите по
социални причини
ученици чрез

Община Благоевград;
Дирекция „Социално
подпомагане”
Благоевград

2013 -2014

1.4.1 Идентифициране
деца, отпаднали от
училище

ОПРЧР
Брой ученици,
реинтегрирани в
образователната
система
ОПРЧР
5 000 лева
годишно

Общински бюджет
ОПРЧР

Брой ученици,
преодолели
социалните
пречки за
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закупуване на учебни
пособия, материали и
други.
1.4.4. Организиране на
класове за ученици в
задължителна
училищна възраст,
отпаднали от
училище, които да
спомогнат
завръщането им към
системата на
задължителното
образование
1.4.5. Дейности по
ограмотяване на
младежите, които не
посещават училище
2.1.2. Срещи с
родителите на 3годишните деца с цел
тяхното мотивиране
да записват децата си
в детски градини

БЧК
Община Благоевград;
РИО Благоевград;
Училища;
НПО;

2013 - 2014

10 000 лева
годишно

Общински бюджет

редовно
присъствие в
училище
Брой ученици
наваксали
пропуснатия
материал

ОПРЧР

Община Благоевград;
РИО Благоевград;
НПО;

2013 2014

Община Благоевград

2013 - 2014

2. Насърчаване на
ранното детско
развитие и
образование

2.1. Създаване на
регистър с база данни
за деца на възраст 3
години

3. Превантивни
мерки за
недопускане
отпадането на
децата от
основното и
средно
образование

3.1 Назначаване на
двама помощникучители/образователни
медиатори от ромски
произход

3.1.1. Работа на
образователните
медиатори с всички
деца в училищна
възраст и с техните
семейства

Община Благоевград

3.2 Постоянно
наблюдение на
учениците за тяхното
редовно посещаване в
училище и добър
успех

3.2.1. Срещи с
директори на
училища, ученици,
индивидуални срещи
със семействата им в
ромския квартал и др.

Община Благоевград

ОПРЧР
„Нов шнас за
успех”

Брой ограмотени
младежи
Брой 3-годишни
деца, записани в
детска градина

ОПРЧР

2013 - 2014

9 600 лева
годишно

Общински бюджет
ОПРЧР

2013 - 2014

Не са
необходими

Брой назначени
образователни
медиатори;
Брой ученици и
семейства, с
които работят;
Успешна и
устойчива
социализация на
децата от ромски
произход
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3.3. Ограничаване
броя на отпадналите
ученици

3.3.1. Работа с
учениците,
застрашени от
отпадане и с техните
семейства

Община Благоевград;
Дирекция „Социално
подпомагане”;
МКБППМН

2013 - 2014

3.3.2. Включване на
по-голям брой ромски
деца в целодневна
форма на обучение

Училища

2013 - 2014

3.3.3. Дейности по
превенция на ранната
женитба сред
ромските младежи
чрез провеждане на
срещи, беседи и др.

Община Благоевград;
Дирекция „Социално
подпомагане”
МКБППМН;
Училища;
НПО

2013 - 2014

3.3.4. Формиране на
групи за
допълнителна работа в
училищата с деца с
нисък успех и със
слаба предучилищна
подготовка

Училища

2013 - 2014

Община
Благоевград
МКБППМН;
Оперативни
програми

750 лв
годишно

Брой ученици и
родители, които
са включени в
превантивните
мерки

МОМН
Програма
„Целодневна
организация на
учебния ден”

Брой ученици от
ромски
произход,
включени в
целодневна
организация на
учебния ден

Общински бюджет

Брой младежи,
осъзнали
необходимостта
от завършена
степен на
образование и
премахване на
тенденцията с
ранната женитба
Брой включени
ученици за
допълнителна
подготовка

Външно проектно
финансиране

МОМН
Програма „С грижа
за всеки ученик”
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4. Обучение в дух
на толерантност и
недискриминация
в детските градини
и училищата

4.1. Възпитание в дух
на толерантност и
добро отношение на
учениците спрямо
връстниците си от
ромски произход

3.3.5. Изготвяне и
одобряване на
Училищна програма
за превенция на
отпадането на ромски
деца от училище

Училища;
РИО Благоевград

2013

Община Благоевград;
РИО Благоевград;
Училища;
Детски градини;
КЗД

2013 - 2014

Училища;
Детски градини;

2013 - 2014

Община Благоевград;
РИО Благоевград;
НПО;

2013 - 2014

Община Благоевград;
РИО Благоевград;

2013 - 2014

5. Допълнителна
квалификация на
педагогическите
специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна
среда

5.1. Формиране на
интеркултурна
компетентност на
директори, учители и
други педагогически
специалисти

4.1.1 Разясняване на
недопустимостта на
прояви на
дискриминация в
училищата и детските
градини чрез срещи с
родителите на
учениците и децата,
които не принадлежат
към малцинствените
групи
4.1.2. Включване на
разпоредби в
правилниците на
детските градини и
училищата за
гарантиране на
толерантно отношение
към децата от
ромската общност
5.1.1. Квалификация
на учители, директори
и други педагогически
специалисти за работа
в мултикултурна
среда

6. Приобщаване на
родителите на

6.1. Работа с
родителите

6.1.1.Организиране на
кампании за

Не са
необходими

Брой училища,
изготвили и
приели програма
за превенция на
отпадане от
училище

ЦОИДУЕМ
ОПРЧР

Не са
необходими

400 лева
годишно

Благоприятна
среда за
ромските деца и
ученици в
училище и в
детската градина

Брой учебни
заведения,
изготвили
разпоредби и
правилници за
етническа
толерантност
ОПРЧР
и други

Брой обучени
педагогически
специалисти

Общински бюджет

Брой лица
участници в
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ромски деца към
образователния
процес и засилена
работа с тези,
които не
подкрепят
образованието на
техните деца

повишаване на
осведомеността на
ромските родители
относно ползите от
образование още от
най-ранна детска
възраст

НПО

6.1.2. Включване на
родители роми в
Училищните
настоятелства

Училища

дейностите
Брой дейности

ОПРЧР
ЦОИДУЕМ

2013 - 2014

Не са
необходими

Брой родители
от ромски
произход,
включени в
Училищните
настоятелства

ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1.Повишаване на
здравната култура
сред ромите

1.1 Повишаване на
здравната и хигиенна
култура сред
маргинализираните
групи в Благоевград

1.2.Подобряване на

Източник

Индикатори

Община
Благоевград
Национална мрежа
на здравните
медиатори

2013 - 2014

6 300 лева
годишно

МФ
Национална
мрежа на
здравните
медиатори

Назначени двама
здравни медиатори

Община
Благоевград;
Национална мрежа
на здравните
медиатори

2013

2 000 лева

1.1.2. Обучение на
здравните медиатори
в Медицински
университет -София

Обучени здравни
медиатори

1.2.1.Осъществяване

Община

2013 - 2014

Община
Благоевград;
Национална
мрежа на
здравните
медиатори
Държавен

1.1.1. Назначаване на
двама здравни
медиатори

Брой проведени

10

профилактичните
дейности сред
ромското население

1.3. Превенция и
контрол на
ХИВ/СПИН,
сексуално
предаваните
инфекции и
туберкулозата

1.4. Намаляване на
бременостите в
юношеска възраст

на акушерогинекологични
прегледи с мобилен
кабинет в ромския
квартал «Предел».
Предоставяне на
контрацептивни
средства на
желаещите лица
1.2.2. Провеждане на
ранна диагностика и
скринингови
изследвания с
мобилен мамограф за
превенция на рака на
млечната жлеза
1.2.3. Провеждане на
ранна диагностика и
скирнинг за
артериална
хипертония, сърдечно
съдови заболявания,
белодробни
заболявания, захарен
диабет и други
1.3.1 Подобряване на
контрола на
ХИВ/СПИН,
сексуално
предаваните
инфекции и
туберкулозата сред
ромската общност
1.4.1 Провеждане на
беседи с подрастващи
и млади хора и
техните родители за
начините за
предпазване от

Благоевград –
здравни медиатори;
РЗИ Благоевград;

РЗИ Благоевград;
Община
Благоевград Здравни медиатори;

2013 - 2014

РЗИ Благоевград;
Община
Благоевград –
Здравни медиатори;

2013- 2014

РЗИ Благоевград;
НПО;
СБАЛ на Пневмофтизиатрични
заболявания –
Благоевград;

2013 - 2014

Община
Благоевград;
РЗИ Благоевград;
НПО;
Лични лекари;
Здравен медиатор;

2013 - 2014

бюджет

прегледи

Държавен

Брой проведени
прегледи

бюджет

Държавен
бюджет

Държавен
бюджет

1000 лева

Общински
бюджет

Брой проведени
прегледи

Брой обхванати
лица

Брой обхванати
млади хора и
техните родители

Държавен
бюджет
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1.5. Повишаване на
обхвата с имунизации
по Националния
имунизационен
календар

нежелана и ранна
бременност
1.5.1. Провеждане на
беседи с млади майки
за значението на
имунизациите и
мотивирането им за
редовното им
прилагане съгласно
имунизационния
календар

РЗИ Блогоевград;
Община
Благоевград –
Здравни медиатори;
НПО

2013 – 2014

1000 лева

Общински
бюджет

Брой включени
майки в беседите

Държавен
бюджет

ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

Източни

Индикатори

к
1. Подобряване на
жилищните
условия,
включително и на
прилежащата
техническа
инфраструктура

1.1.Подобряване на
жилищните условия в
квартал „Предел”, гр.
Благоевград

1.2. Отреждане на нови
територии за жилищно

1.1.1.Изготвяне на идеен
проект за нов
регулационен план

Община
Благоевград

2013

Проектно
финансиран
е

Изготвен проект

1.1.2 Провеждане на
кампания, свързана с
последните изменения на
ЗУТ
1.2.1. Идентифициране на
подходящи общински

Община
Благоевград;
НПО;

2013

Проектно
финансиран
е

Община
Благоевград

2013 - 2014

Брой възползвали се
от възможностите за
узаконяване на
домовете им
Брой планирани
места за ново

.
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строителство
1.3. Проектиране и
изграждане на
техническа
инфраструктура

2. Изграждане и
рехабилитация на
социални жилища

2.1. Рехабилитация на
съществуващи
общински сгради за
социални жилища

терени и планиране за
ново строителство
1. Подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура,
асфалтиране на улици,
изграждане на тротоари,
реконструиране на Ви К
мрежи;
2.1.1. Ремонтиране на
съществуващи общински
сгради и жилища с цел
временно настаняване на
ромски семейства, които
са извадени от жилищата
си по време на строежа
на нови социални
жилища, в които да бъдат
настанени

строителство
Община
Благоевград;

2013 - 2014

Проектно
финансиран
е

Брой благоустроени
улици, тротоари

Община
Благоевград

2013 - 2014

ОПРР

Брой ремонтирани
сгради и жилища и
брой ползватели;
Брой настанени
семейства

ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1. Квалификация и
преквалификация на
безработни роми,
както и на заети в
съответствие с
професии, търсени
на пазара на труда

1. 1. Повишаване на
пригодността за
квалификация и
заетост на безработни
роми

1.1.1.Организиране на
обучителни курсове за
безработни лица

Бюро по труда,
РИО в
сътрудничество с
Общината

2013 - 2014

Източник

Индикатори

Републикански
бюджет, ОП РЧР,
други донорски
програми и
проекти и
общински
бюджет

Брой завършили
обучителни
курсове
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1.2. Осигуряване на
заетост на ромите,
търсещи работа

2. Насърчаване на
предприемачеството,
стартиране на
собствен бизнес

2.1. Повишаване на
предприемаческата
култура на ромите

1.2.1. Насърчаване на
заетостта чрез програми
и мерки по реда на ЗНЗ
в рамките на годишните
програми за обучение
по НПД по заетостта и
други
1.1.3.Включване на
местното население при
реализацията на
инфраструктурни
проекти,
благоустрояване,
озеленяване и детски
площадки;

Бюро по труда,
РИО в
сътрудничество с
Общината

2013 - 2014

.

Републикански
бюджет, ОП РЧР,
други донорски
програми и
проекти

Бюро по труда в
сътрудничество с
Общината

2013 - 2014

Не са
необходими

2.1.1.Стимулиране на
икономическата
инициатива сред
ромите за развиване на
бизнес и производство;
организиране на
мотивационни курсове

Бюро по труда,
Фонд „Земеделие”
в сътрудничество с
Общината

2013 - 2014

Брой лица с
осигурена заетост

Брой включени и
наети лица

Републикански
бюджет, ОП РЧР,
други
финансиращи
инструменти

Брой включени
лица и брой
самонаети лица

ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1.Подобряване на
ефективността на
работа на

1.1.2.Превантивна
работа на полицията и
обществеността,

Община
Благоевград, ОД на
МВР Благоевград,

2013 2014

Не са
необходими

Източник

Индикатори
Брой работни
срещи и лица
участвали в тях
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полицейски
служители в
мултиетническа
среда при спазване
на стандартите по
правата на човека
2. Утвърждаване на
толерантни
междуетнически
отношения

2.1. Реализиране на
програми и проекти
насочени към
утвърждаване на
толерантни
междуетнически
отношения

провеждане на
работни срещи срещу
разпространението на
наркотици в ромския
квартал;

представители на
общността.

1.1.3.Обучение в дух
на толерантност и
недискриминация в
детските градини и
училищата

Община
Благоевград,
КЗД Благоевград;
Училища;
Детски градини

2013 - 2014

1.1.4. Усилване на
дейността на
Местната комисия за
борба с
противообществените
прояви на малолетни
и непълнолетни деца
чрез включване на
представители и от
общността или НПО в
комисията;

Община
Благоевград,
.

2013 - 2014

24 711 лева

ЦОИДУЕМ;

Брой обхванати
лица в обучението

Оперативни
програми и
други
Не са
необходими

-

Брой обхванати
лица и разрешени
случаи

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ

Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви

институция

период

Финансиране
Средства

1. Съхраняване и
развиване на
културната
идентичност на

1.1. Провеждане на
традиционните
празници , касаещи
ромската култура и

1.1.1. Участие на ромски
групи от трите ромски
махали в Общинския
фестивал на кукерите

Община
Благоевград

2013 - 2014

Източник

Индикатори

Община
Благоевград
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ромите в Благоевград

2. Стимулиране на
деца от ромски
произход с изявени
дарби

участие на ромите в
празниците на града

2.1
Идентифициране на
деца от ромски
произход с изявени
дарби, които да
бъдат мотивирани
да развиват своята
дарба

Благоевград
1.1.2 Провеждане на
Международен
фестивал на ромската
песен /8 април/
1.1.3. Провеждане на
ромския празник
Херделези /6 май:/
2.1.1. Стимулиране чрез
материална подкрепа на
талантливи деца чрез
предоставяне на
материали и пособия,
необходими за
развиване на дарбата на
деца от социално слаби
семейства
2.1.2. Стимулиране чрез
предоставяне на
стипендия
2.1.3. Стимулиране чрез
еднократно финансово
подпомагане по
Общинска програма за
детето

Община
Благоевград;
НПО

2013 - 2014

5000 лева
годишно

Община
Благоевград

Община
Благоевград;
НПО
Община
Благоевград;
Дирекция
„Социално
подпомагане”;
ОДК;
Училища; Детски
градини;
Център по изкуства
Община
Благоевград;
МОМН
Община
Благоевград

2013 - 2014

5000 лева
годишно

Община
Благоевград

2013 - 2014

1000 лева

Община
Благоевград

Брой обхванати
деца

2013 - 2014

МОМН

Брой деца,
получили стипендия

2013 - 2014

Община
Благоевград

Брой деца,
получили
еднократно
финансово
подпомагане

МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За изпълнението на Плана за действие за интегриране на ромите в Благоевград е необходимо сътрудничеството
между местната власт, териториалните звена на изпълнителната власт и Неправителствения сектор. Активното
участие на ромската общност при изпълнението на интеграционните политики е от особена важност.
Институции/организации/звена/комисии ангажирани в процеса на ромската интеграция:
• Община Благоевград – със Заповед № 6/09.01.2013 г. на Кмета на Община Благоевград е създаден Общински
оперативен екип
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• Регионален инспекторат по образованието
• Регионална здравна инспекция
• Областна дирекция на МВР
• Бюро по труда
• Дирекция „Социално подпомагане”
• БЧК
• МКБППМН
• Училища, детски градини, обслужващи звена
• Неправителствени организации и други, имащи отношение
За сътрудничеството и добрата координация между институциите и организациите, ангажирани при изпълнението
на плана се създава Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община
Благоевград, който ще бъде консултативен и координационен орган, изпълняващ функциите на подпомагащо звено
при провеждането на политиката по етническите и интеграционни въпроси на местно ниво.
Финансовото обезпечаване на Плана за действие за интегриране на ромите ще се изпълнява чрез средства от
Общинския бюджет, целеви средства от Държавния бюджет, Европейските фондове - финансиране на тематични
проекти по Оперативните програми със средства от Структурните и Кохезионния фонд, проекти и програми на
Европейския съюз, Световната банка и други източници.
МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Наблюдението и оценката за изпълнение на интеграционните политики в Община Благоевград ще се осъществява
от Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който на всяко тримесечие ще
обобщава дейността си в мониторингов доклад и ще го представя пред Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси в изпълнение на чл.15, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и
дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на Плана за действие за интегриране на ромите на Община Благоевград, изисква мобилизация на
отговорните институции и Неправителствени организации, имащи отношение към работата, свързана с ромското
приобщаване и социализация. Планът е изготвен в съзвучие с Европейски и Национални стратегически документи
за интегриране на ромската общност, като специфична и неделима част от българската нация. Планът има за цел
повишаването на образователния, социално-икономическия, здравния и жилищния статус на ромите до нивата на
статуса на мнозинството от българските граждани. Интеграцията на ромите ще доведе до развитие и модернизация
на ромската общност, постигането на което ще направи българското общество по-справедливо и проспериращо.
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