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        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 за преодоляване на основните 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. 
 
 
Анализ на изпълнените дейности по Плана за действие на Община 
Благоевград за интегриране на ромите 2017-2019 година 
 
В сферата на образованието  
 
 В сравнение с останалата част от обществото, ромската общност продължава да се 
очертава като група с най-ниско образование. Запазват се тенденциите за висок процент на 
неграмотност сред общността в Благоевград. Ниският образователен ценз допълнително засилва 
икономическите проблеми, които засягат в най-голяма степен тази част от населението на 
Общината.   
 Основните причините за ниския образователен статус на ромите, могат да се търсят в 
няколко  направления:  

 Голяма част от родителите на ромските ученици не са достатъчно ангажирани и 
съпричастни към образованието на децата си, към тяхната успеваемост в училище и 
нивото на техните знания и адаптация в учебната среда. В много семейства образованието 
не е ценност и родителите не подкрепят усилията на децата. 

 Ранно отпадане от училище на деца от ромския квартал, поради голям брой неизвинени 
отсъствия и поради несправяне с учебния материал. 

 Женитбите в ранна възраст са често срещани в ромския квартал. По тази причина голям 
брой момичета отпадат от системата на образованието в прогимназиален етап на обучение.  

 Неразделна част от процеса на социализация на ромските деца и ученици е умението на 
учителя и ръководителя на образователното заведение да създаде дружелюбна 
образователна среда и подходящи правила за нормална интеркултурна комуникация между 
представителите на различните етнически групи. Част от учителите нямат специална 
подготовка за организиране на образователния процес в мултиетническа среда. 

 Непълният обхват на подлежащите в системата на образованието води до нови проблеми, 
свързани с децата в задължителна училищна възраст. Поради напредналата възраст за 
постъпване в първи клас (или следващ клас) и невъзможност за образователна 
реинтеграция, учениците трайно отпадат от образователната система и губят шансовете си  
за по-добър живот. 

 
 Община Благоевград провежда трайна политика още от учебната 2012/2013 година за 
активна позиция в разпределението на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи 
клас. Ежегодно се провеждат информационни кампании сред ромската общност за разясняване на 
ползите за децата да бъдат обучавани в благоприятна мултикултурна приемна среда. Вследствие 
на това, деца от ромския квартал се обучават във всички училища на територията на град 
Благоевград, като Общината осигурява извозването на учениците до училищата, които са 
отдалечени от тяхното местоживеене с училищни автобуси. Тази мярка има за цел да се достигне 
пълен обхват на подлежащите за постъпване в първи клас и да се осигурява достъп до качествено 
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образование за повече деца. Община Благоевград успя да привлече следните училища за работа по 
интеграционния процес: 

 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” 
 ІІ ОУ „Димитър Благоев” 
 ІІІ ОУ „Димитър Талев” 
 ІV ОУ „Димчо Дебелянов” 
 V СУ „Георги Измирлиев” 
 СУ ,,Иван Вазов“ 
 VІІ СУ „Кузман Шапкарев” 
 VІІІ СУ „Арсени Костенцев” 
 ІХ ОУ „Пейо Яворов” 
 ХІ ОУ „Христо Ботев 

  
 В сътрудничество с тези училища, Общината се стреми да осигурява благоприятна среда за 
интеграция и адаптация на децата от ромски произход чрез обучение в смесени по етнически 
състав класове. Регулярно се провеждат срещи с директорите на основните и средните училища 
на територията на Община Благоевград, на които се обсъждат основни проблеми и 
предизвикателства  във връзка с интегрирането на децата от ромски произход. За подобряване на  
координацията между институциите, от месец януари 2017 година започна да функционира 
Общинска комисия. Основната задача на тази комисия бе да подпомага процеса на интегриране на 
децата от ромски произход, както и подсигуряването на пълен обхват на всички, подлежащи за 
постъпване в първи клас, в съответствие с утвърдена Система за прием в първи и пети клас на 
общинските училища на територията на Община Благоевград. Дейността на Комисията за 
подсигуряване на благоприятна мултиетническа среда в училище продължи до влизането в сила 
на Механизма за съвместна дейност на институциите за обхващане, включване и предотвратяване 
на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст. 
 Стремежът на Общината е да  приложи вече утвърдената добра практика за прием в първи 
клас и по отношение на обхвата на децата в детските градини и яслите, за да се създават 
максимално добри условия за ранно овладяване на българския език от децата от ромски произход. 
Най-честият избор на родителите от ромския квартал „Предел” на детска градина за техните деца 
е ДГ № 11 ,,Здравец”, тъй като се намира в близост до местоживеенето им. Поради тази причина, 
детското заведение се превърна в сегрегирана детска градина. В Плана за действие за интегриране 
на ромите в Община Благоевградна са заложени средства, насочени към дейности, повишаващи 
качеството на образование и развиване на музикалните и танцувални умения на децата, които 
посещават ДГ № 11 ,,Здравец”. Всяка учебна година се купуват комплекти помагала за децата от 
първа и втора група. Назначен  е и музикален педагог за работа с децата от І до ІV група.  
 Община Благоевград е от малкото общини в страната, които разчитат на посредници в 
процеса на интегриране на ромската общност. Още през месец октомври 2013 година, в 
изпълнение на задача от приоритет „Образование” на Плана за действие на Община Благоевград 
за интегриране на ромите са назначени двама образователни посредници към Общината със 
следните функции: 

 Съдействие за създаване на база данни за всеки ученик с възможност за актуализация при 
преместване  

 Съдействие за пълно обхващане на учениците от ромски произход в системата на 
народната просвета 

 Участие в работата по разпределението на деца от ромски произход, подлежащи за 
постъпване в първи клас в приемни училища чрез организиране на срещи с техните 
родители и  училищата с цел недопускане нарушение на чл. 29, ал. 1 от Закона за защита 
от дискриминация 

 Идентифициране на деца, отпаднали от училище и работа по тяхната реинтеграция в 
системата на образованието 

 Постоянно наблюдение на учениците за тяхното редовно посещаване в училище 
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 Дейности по превенция на ранните женитби сред ромските младежи чрез провеждане на 
срещи, беседи и др. 

 Организиране на кампании за повишаване осведомеността на ромските родители относно 
ползите от образование за техните деца и задълженията им като родители съгласно чл. 210 
от ЗПУО 

 Организиране на кампании за повишаване осведомеността на ромските родители относно 
предвидените санкции по реда на чл. 347 от ЗПУО, при неспазване на вменените им 
задължения, съгласно чл. 210 от ЗПУО 

 Участие в дейностите на Общинска администрация – Благоевград, предвидени в 
Механизма за съвместна дейност на институциите за обхващане, включване и 
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст. 
 
Действията на Община Благоевград за осъществяване на интеграционните процеси са 

последователни – през следващите години, след 2013 година, образователните посредници са 
преназначени от граждански на временни трудови договори, за да бъдат трансформирани в 
постоянни трудови договори през 2016 година. От своя страна, този факт носи положителен  
оценъчен характер по отношение дейността на образователните посредници. 
Включването на все по-голям брой ромски деца в целодневна форма на обучение е добра 
предпоставка за пълноценно участие в училищния живот и по-добри възможности за личностно 
развитие и изграждане на самостоятелност. През учебната 2016/2017 година техният брой е 76 
(седемдесет и шест) общо за общинските училища. От учебната 2016/2017 година до този момент 
отдел ,,Образование“ в община Благоевград, успява да подсигури място в първи клас на всички 
деца от ромски етнос, които подлежат на задължително записване в първи клас за съответната 
учебна година. 
  
 В изпълнение на дейности от приоритет „Образование”, заложени в Плана на Община 
Благоевград за интегриране на ромите, вече традиционно, от 2015 година,  преди постъпването им 
в първи клас се обучават деца, които не са посещавали редовно подготвителните групи в детската 
градина.  ,,Лятно училище” е проведено:  

 в продължение на два месеца през 2015 година с 30 деца (трийсет деца) 
 в продължение на един месец през 2016 година с 15деца (петнайсет деца)  
 в продължение на един месец през 2017 година с 15деца (петнайсет деца)  
 в продължение на един месец през 2018 година с 15деца (петнайсет деца)  
 в продължение на един месец през 2019 година с 15деца (петнайсет деца)  

 Дейността е част от услугите по проект „Услуги за ранно детско развитие в Община 
Благоевград”. По проекта бе назначен  медиатор от ромски произход, който активно подпомага  
интегрирането на децата и овладяването на социалните норми за училищен живот от тях.  
 
 
В сферата на здравеопазването 
 

Масовото и трайно обедняване, високата безработица, неблагоприятната околна и 
жилищна среда, в която живее голяма част от ромското население в Благоевград, повишава 
вероятността от възникване на заболявания. Върху здравното състояние на лицата от ромски 
произход, косвено влияние оказва и по-ниското им образователно равнище. Голяма част от 
ромите са здравнонеосигурени. По данни от проучване сред населението от трите сегрегирани 
ромски махали, проведено от Община Благоевград, без здравни осигуровки са 504 лица. По-къса е 
средната продължителност на живот сред ромската общност. Необходимо е да се осигури  висок 
имунизационен обхват сред ромските деца, съответстващ на Националния имунизационен 
календар. Наложително е да се съсредоточи вниманието към дейности, повишаващи здравната 
култура на ромската общност, включващи семейно планиране и репродуктивно здраве. 

В Община Благоевград се прилагат комплексни мерки  за решаване проблема със 
социализацията на ромската общност. Със съдействието на Националната мрежа на здравните 
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медиатори, в Медицински университет - София, през 2013 година са обучени двама здравни 
медиатори от ромски произход, които след това стартират своята кариера в Общината. Основните 
направления  в дейността на общинските здравни медиатори са: 

 повишаване на здравната култура и формиране на хигиенни навици на ромите; 
 подобряване на профилактичните дейности сред деца и възрастни. 
 семейно планиране и сексуално здраве; 
 скринингови прегледи по проект ,,Мисията възможна”; 
 формиране на групи за взаимопомощ; 
 дейности, произтичащи от национални здравни кампании или проекти 
 

          За постигането на тези цели се извършват дейности, които обхващат различни възрастови 
групи на представители от ромската общност: 

 Осъществяване на акушер-гинекологични прегледи с мобилен кабинет в ромския квартал 
 Предоставяне на контрацептивни средства 
 Поставяне на спирали на желаещите многодетни майки, съгласно утвърден график 
 Извършване на пропуснати имунизации при децата в мобилен кабинет.  
 Провеждане на информационни кампании с млади майки за разясняване на 

имунизационния календар и необходимостта от неговото спазване. 
 Организиране на  здравнообразователни беседи и обучения, във връзка с наболели 

проблеми: 
- Беседи с млади майки за значението на имунизациите със съдействието на  д-р 

Билев и д-р Стефанов 
- Намаляване на бременностите в юношеска възраст  със съдействието на РЗИ и   д-р 

Стефанов 
- Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза със съдействието на РЗИ и 

фондация „Промяна и развитие” 
- Беседа на тема „Наркотиците сред подрастващите” със съдействието на Общински 

съвет по наркотични вещества 
- Обучения на млади майки относно здравословното хранене и предпазване на 

децата от заболявания със съдействието на ОПЛ 
- Ежеседмично посещение на Детско отделение в МБАЛ Благоевград с цел 

разясняване на майките от ромската общност  на необходимостта от спазване на 
Вътрешния правилник на лечебното заведение и оказване на съдействие на 
медицинския и обслужващ персонал 

- Превенция на трафик на хора 
 
 
В сферата на културата 
 
        Община Благоевград осигурява присъствието на ромите като част от обществото във всички 
нейни инициативи, свързани с културни мероприятия, тържества, изяви. Най-голямо участие 
вземат представителите на ромската общност по време на новогодишните празници в Кукерския 
фестивал, организиран от Община Благоевград.  

С финансовата подкрепа на Общината и в партньорство с ромски неправителствени 
организации, ежегодно на 8 април се провежда фестивал на ромската песен. 

Ромският празник „Херделези” се отбелязва всяка година в ромския квартал с 
четиридневна програма, организирана от Община Благоевград и отговаряща на очакванията и 
интересите на ромската общност в града. 

В перспектива са заложени дейности, които да съдействат за допълнителна работа с 
талантливи деца и ученици за развитие на техните дарби в Центъра за личностно и творческо 
развитие на децата на Благоевград, включването на деца, посещаващи ДГ-№ 11 ,,Здравец“ – 
Благоевград във Фестивала на ромската песен. 
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Официални данни за 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.  
 
Ромска етническа група по възрастови групи на територията на община Благоевград към 
01.02.2011 година 
 
Общ 
брой 

0 - 9 
години 

10 – 19 
години 

20 – 29 
години 

30 – 39 
години 

40 – 49 
години 

50 – 59 
години 

60 – 69 
години 

70 – 79 
години 

80 + 

1836 380 360 324 289 224 151 67 34 7 
 

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 по-висок 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. 
 
Население от ромски произход в Благоевград на 7 и повече навършени години по степен на 
завършено образование 
 
общо висше средно основно начално незавършено 

начално 
никога не 
посещавали 
училище 

1566 19 166 556 394 302 119 
 

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 е и мотивиране и 
стимулиране за продължаване на обучението след завършване на средно образование. 
 
 В Община Благоевгард има много добра практика, която се осъществява от образователните и 
здравните медиатори. Със собствени средства и ресурс се събират данни за актуалното състояние на 
адресната регистрацията на ромската общност. Тази информация дава възможност да се реагира 
адекватно и да се предприемат  необходимите мерки в различни ситуации. На основата на събраната 
информация, може да приемем, че броят на здравно неосигурените лица от робската общност на 
територията на Община Благоевград надхвърля  504 лица (петстотин и четири).  
  
 Дейностите, които Община Благоевград изпълни през отчетните години на действие на 
Плана за интегриране на ромите, имат положителен ефект върху процесите на приобщаване на 
представители на уязвимата етническа група към останалата част от обществото чрез пълно 
обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст в класове със смесен 
етнически състав. Въпреки това, са налице проблеми, върху които трябва да се фокусира 
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вниманието на целия екип на отдел ,,Образование”, в това число и на образователните и здравните 
медиатори:                

 Необходимо е да се утвърди практиката по провеждане на система от 
квалификационни форми на обучение, насочени към учителите, в чиито класове се 
обучават ученици от ромската общност с цел формиране на умения за работа в 
мултикултурна среда. 

 Засилване вниманието върху процесите на реинтегриране на трайно отпаднали 
ученици от образователната система. 

 Планиране и организиране на дейности по ограмотяване на възрастни представители 
на общността. 

 Планиране и организиране на дейности по мотивиране на ученици от общността за 
продължаване на образованието във ВУЗ. 

 Планиране и организиране на дейности за трайно приобщаване на деца и ученици от 
ромски произход към културния календар на Община Благоевград. 

 Създаване на Регистър на представители на ромската общност, които са успешно 
интегрирани в обществото и имат висок социален статус. 

 Създаване на условия за непрекъснато повишаване на подготовката на 
образователните и здравните медиатори 
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Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

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 

1.1 Пълно обхващане на 
децата и учениците от 
ромски произход в 
системата на 
образованието 

1.1.1. Създаване на 
регистър с база данни 
за всички деца /5 и 6- 
годишни/ и ученици с 
възможност за 
актуализация при 
преместване 

Община Благоевград 2020 - 2022 Не са 
необходими 

 Максимално 
обхващане на 
деца и ученици  в 
задължителна 
обучителна 
възраст /от 5 до 
16 години/ 

  1.1.2.Стимулиране на 
детските градини и 
училищата, които 
работят по 
интеграционния процес 
чрез ремонти и 
подобряване на 
материалната база на 
учебните заведения 

Община Благоевград; 
НПО; 
Училища; 
Детски градини 
 

 2020 - 2022   
Общински бюджет 
 
 
 
Външно 
финансиране 

Благоприятна 
мултикултурна 
учебна среда 

  1.1.3. Работа със 
семействата на децата 
от ромски произход, 
подлежащи за 
постъпване в първи 
клас с цел записване  в 
училища с 
мултиетнически 
класове  

Община Благоевград 
РУО – Благоевград 
НПО 

 2020 - 2022   Брой записани 
деца в първи клас 
в етнически 
смесени 
паралелки. 
Осигурен достъп 
до качествено 
образование в 
благоприятна 
приемна среда 
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  1.1.4. Осигуряване на 
училищен автобус за 
учениците, записани в 
приемни училища, 
отдалечени от ромския 
квартал 

Община Благоевград  2020 - 2022 7 000 лева  
годишно 
 

Община 
Благоевград 
 
Външно 
финансиране 

Брой ученици, 
посещаващи 
редовно училище.  

 1.2 Повишаване 
качеството на 
образование в ЦДГ № 
11 „Здравец” 

1.2.1 Подпомагане на 
деца от социално слаби 
семейства за 
закупуване на помагала 
за І и ІІ група 

Община Благоевград  2020 - 2022 2 000 лева  
годишно 

Общински бюджет 
 
 

Брой деца, 
получили 
помагала за 
работа в детската 
градина 

2. Насърчаване на 
ранното детско 
развитие и 
образование 
 
 
 

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

2.1.1. Срещи с 
родителите на 3-
годишните деца с цел 
тяхното мотивиране да 
записват децата си в 
детски градини 

Община Благоевград 2020 - 2022  
 

 
 
 
 

Брой 3-годишни 
деца, записани в 
детска градина 

3. Превантивни 
мерки за 
недопускане 
отпадането на 
децата от основното 
и средно 
образование и 
стимулиране за 
обучение във ВУЗ 

3.1 Превантивни 
дейности за 
недопускане отпадането 
от образователната 
система 

3.1.1 Идентифициране 
деца в риск от отпадане 

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

2020 - 2020   Брой деца и 
техните 
семейства, 
включени в 
дейности, 
свързани с 
недопускане на 
отпадане от 
училище 

  3.2.1 Намаляване и 
предотвратяване на 
преждевременното 
напускане на 
училище  

Община Благоевград  2020 - 2022   Максимално 
обхващане и 
задържане на 
учениците в 
задължителна 
училищна възраст 

  3.2.2. Работа на 
образователните 
посредници, свързана с 
пълно обхващане на 
подлежащите на 
предучилищна 
подготовка в детските 
градини и 
задължително обучение 
в училищата. 

Община Благоевград; 
 
 

2020 - 2022 20 000 лева 
годишно 

Общински бюджет 
 
 
Външно 
финансиране 

Брой ученици, 
реинтегрирани в 
образователната 
система 
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Реинтегриране на 
отпаднали от 
образователната 
система ученици. 
Индивидуални срещи 
със семействата на деца 
и ученици, групови 
срещи, беседи и др.  

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

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

2020 - 2022  Общински бюджет 
 
 
 
Външно проектно 
финансиране 

Брой младежи, 
осъзнали 
необходимостта 
от завършена 
степен на 
образование и 
премахване на 
тенденцията с 
ранната женитба  

  3.2.5. Формиране на 
групи за допълнителна 
работа в училищата с 
деца с нисък  успех и 
недостатъчна 
предучилищна 
подготовка 

Училища  2020 - 2022  МОН - програми 
 

Брой включени 
ученици за 
допълнителна 
подготовка 

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

Училища; 
РУО Благоевград 

2020 - 2022 Не са 
необходими 

 Брой училища, 
изготвили и 
приели програма 
за превенция на 
отпадане от 
училище 
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  3.2.7 Стимулиране на 
учениците от ромски 
етнос, за добри 
резултати в средно 
образование и 
мотивиране  да 
продължат обучението 
си във ВУЗ 

Община Благоевград 
НПО 

2020 - 2022 950 Общински бюджет 
 
Външно 
финансиране 

По-голям брой 
студенти и 
завършващи 
висше 
образование роми 

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 

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 

Община Благоевград; 
РУО Благоевград; 
Училища; 
Детски градини; 
КЗД 

2020 - 2022  Външно 
финансиране 

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

  4.1.2. Включване на 
разпоредби в 
правилниците на 
детските градини и 
училищата за 
гарантиране на 
толерантно отношение 
към децата от ромската 
общност 

Училища; 
Детски градини; 

 2020 - 2022 Не са 
необходими 

 Брой  учебни 
заведения, 
изготвили 
разпоредби и 
правилници за 
етническа 
толерантност 

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 

5.1.1. Квалификация на 
учители, директори и 
други педагогически 
специалисти за работа в 
мултикултурна среда 

Община Благоевград; 
РУО Благоевград; 
НПО;  

 2020 - 2022  МОН 
 
 
Външно 
финансиране  

Брой обучени 
педагогически 
специалисти  

6. Приобщаване на 
родителите на 
ромски деца към 
образователния 
процес и засилена 

6.1. Работа с родителите 6.1.1.Организиране на 
кампании за 
повишаване на 
осведомеността на 
ромските родители 

Община Благоевград; 
РУО Благоевград; 
НПО, Районна 
прокуратура 
 

 2020 - 2022   
 

Брой лица 
участници в 
дейностите 
Брой дейности  
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работа с тези, които 
не подкрепят 
образованието на 
техните деца 

относно ползите от 
образование още от  
най-ранна детска 
възраст 

  6.1.2. Включване на 
родители роми в 
Училищните 
настоятелства и 
обществените съвети 

Училища  2020 - 2022 Не са 
необходими 

 Брой родители от 
ромски произход, 
включени в 
Училищните 
настоятелства 

  6.1.3 Ограмотяване на 
възрастни роми; 
продължаващо 
образование на 
незавършилите основно 
и средно образование; 
придобиване на 
професионална 
квалификация 

РУО 
РСЗ; БТ 
Община Благоевград, 
Кариерни консултанти 

2020 – 2022  Външно 
финансиране 

Увеличен брой 
ограмотени;  
завършили етап 
на образование и 
придобилите 
професионална 
квалификация 

7. Реинтегриране на 
отпаднали от 
образователната 
система 

7.1. Структуриране на 
групи на малолетни и 
непълнолетни от 
ромския етнос за 
реинтеграция в 
образователната 
система  

7.1.1. Назначаване на 
учител по български 
език   

Община Благоевград 2020 - 2022 1800 лева 
годишно 

Общински бюджет 
 
Външно 
финансиране 

Брой на 
участници в 
групите 

8.Развиване и изява 
на талантливи деца 
и ученици 

8.1. Идентифициране на 
талантливи деца и 
ученици 

8.1.1. Създаване на 
регистър на талантливи 
деца и ученици 

Община Благоевград; 
Общински ДГ 
Общински училища 
ЦЛТРДБ 
 

2020 - 2022   Брой включени 
деца и ученици в 
регистъра 

  8.1.2. Стимулиране и 
материална подкрепа 
на талантливи деца и 
ученици 

Община Благоевград 2020 - 2022  Общински бюджет 
МОН; МК;ММС; 
Общинска Програма 
на мерките за 
закрила на деца с 
изявени дарби 

Брой деца и 
ученици, 
стимулирани по 
програмата 

  8.1.3. Допълнителна 
работа с талантливи 
деца и ученици за 
развиване на техните 
дарби 

Община Благоевград 
ЦПЛР – Център за 
личностно и творческо 
развитие на  децата 
Благоевград 

2020 - 2022 450 лева 
годишно 

Общински бюджет Брой деца и 
ученици 
включени в 
дейностите на 
ЦПЛР; Брой 
прояви на децата 
и учениците пред 
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обществеността 

 

 

ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Повишаване на 
здравната култура на 
ромите 

1.1.Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 
ромското население 

1.1.1.Осъществяване на 
акушер-гинекологични 
прегледи с мобилен 
кабинет в ромския 
квартал ,,Предел”. 
Предоставяне на 
контрацептивни 
средства на желаещите 
лица 

Община Благоевград 
– здравни медиатори; 
РЗИ Благоевград; 
 

2020 -  2022 1000 лева  
годишно 
за 20 
здравно 
неосугурени 
многодетни 
майки 

Общински  

бюджет; 

Държавен 

бюджет; 

БАСП 

Брой проведени 
прегледи; Брой 
поставени 
контрацептивни 
средства 

  1.1.2 Извършване на 
прегледи и изследвания 
на неосигурени 
бременни по Наредба 
26/14.06.2007 г., Раздел 
ІV, чл. 19 

Община Благоевград 
Акушер-гинеколог 
РЗОК 

2020 - 2022  Държавен 

бюджет 

МЗ 

Брой прегледани 
здравнонеосигурени 
бременни  

  1.1.3. Провеждане на 
ранна диагностика и 
скринингови 
изследвания с мобилен 
мамограф за превенция 
на рака на млечната 
жлеза 

РЗИ Благоевград; 
Община Благоевград 
-Здравни медиатори; 
 

2020 - 2022  Държавен 

бюджет; 

МЗ 

Брой проведени 
прегледи 

  1.1.4. Провеждане на 
ранна диагностика и 
скрининг за артериална 
хипертония, сърдечно 
съдови заболявания, 

РЗИ Благоевград; 
Община Благоевград 
– Здравни 
медиатори; 
 

2020 - 2022 1000 лева  
годишно 
за 25 лица 

Общински 

бюджет; 

Държавен 

Брой проведени 
прегледи 
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неврологични 
заболявания, захарен 
диабет и други 

бюджет 

 

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

1.2.1 Подобряване на 
контрола на 
ХИВ/СПИН, сексуално 
предаваните инфекции 
и туберкулозата сред 
ромската общност  

РЗИ Благоевград; 
НПО; 
СБАЛ на Пневмо-
фтизиатрични 
заболявания – 
Благоевград; 
 
 
 

2020 - 2022  Държавен 

бюджет; 

Център за 

психично 

здраве; 

НПО 

Брой обхванати лица 

 

1.3. Намаляване на 
нежелана и ранна 
бременност  в 
юношеска възраст 

1.3.1 Провеждане на 
беседи с подрастващи и 
млади хора и техните 
родители за начините 
за предпазване от 
нежелана и ранна 
бременност 

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

2020 - 2022 100 лева 

 годишно 

Общински 
бюджет 
 
 
Държавен 
бюджет 

Брой обхванати 
млади хора и техните 
родители 

 

1.4. Повишаване на 
обхвата с имунизации 
по Националния 
имунизационен 
календар 

1.4.1. Провеждане на 
беседи с млади майки 
за значението на 
имунизациите и 
мотивирането им за 
редовното им 
прилагане съгласно 
имунизационния 
календар 

РЗИ Благоевград; 
Община Благоевград 
– Здравни 
медиатори; 
НПО 

2020  - 2022 100 лева 

годишно 

Общински 
бюджет 
Държавен 
бюджет 

Брой включени 
майки в беседите 

 
1.5. Ограничаване на 
опаразитяването 

1.5.1.Беседи с родители 
и деца 

РЗИ; Община 
Благоевград; Здравни 
медиатори; НПО 

2020 - 2022   Брой включени лица 
в дейностите 

 

 

1.5.2. Кампании по 
обезпаризитяване на 
терен-подсигуряване на 
препарати за 
обезпаразитяване на 
терен за соц. слаби  

РЗИ; Здравни 
медиатори 

2020 - 2022 300 лева 

годишно 

Общински 
бюджет 

Брой обезпаразитени 
лица на терен 

 
1.7. Оборудване на 
мобилна здравна 
библиотека 

1.7.1. Закупуване на 
литература; 
изработване на здравни 
брошури 

Община Благоевград; 
здравни медиатори 

2020 - 2022 100 лева 

годишно 

Общински 
бюджет; 
НПО 

Брой закупени книги 
и изработени 
информационни 
брошури 
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ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

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

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

1.1.1.Изготвяне на идеен 
проект за нов 
регулационен план 

Община 
Благоевград 

 2020 - 2022  Проектно 
финансиран
е 

Изготвен проект 

 1.2. Отреждане на нови 
територии за жилищно 
строителство 

1.2.1. Идентифициране на 
подходящи общински 
терени и планиране за 
ново строителство 

Община 
Благоевград 

2020 - 2022   Брой планирани 
места за ново 
строителство 

 1.3. Проектиране и 
изграждане на 
техническа 
инфраструктура 

1.3.1. Подобряване 
състоянието на 
техническата 
инфраструктура, 
асфалтиране на улици, 
изграждане на тротоари, 
реконструиране на Ви К 
мрежи; 

Община 
Благоевград; 
 

2020 – 2022  Проектно 
финансиран
е 

Брой благоустроени 
улици, тротоари 

2. Изграждане и 
рехабилитация на 
социални жилища 

2.1. Рехабилитация на 
съществуващи общински 
сгради за социални 
жилища 

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 

Община 
Благоевград 

2020 - 2022  Проектно 
финансиран
е 

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

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

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 и 
квалификационни 
курсове за безработни 
лица  
 

Бюро по труда, РУО 
в сътрудничество с 
Общината 

2020 - 2022  Външно 
финансиране 

Брой завършили 
обучителни и 
квалификационни 
курсове 

 1.2. Осигуряване на 
заетост на ромите, 
търсещи работа 

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 

Бюро по труда, РУО 
в сътрудничество с 
Общината 

2020 - 2022  Външно 
финансиране 

Брой лица с 
осигурена заетост 

  
 

1.2.2.Включване на 
местното население при 
реализацията на 
инфраструктурни  
проекти, 
благоустрояване, 
озеленяване и детски 
площадки; 
 

Бюро по труда в 
сътрудничество с 
Общината 

2020 - 2022 Не са 
необходими 

 Брой включени  и 
наети лица 

2. Насърчаване на 
предприемачеството, 
стартиране на 
собствен бизнес 

2.1. Повишаване на 
предприемаческата 
култура на ромите 

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 

2020 - 2022  Външно 
финансиране 

Брой включени 
лица и брой 
самонаети лица 
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ПРИОРИТЕТ  ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1. Утвърждаване на 
толерантни 
междуетнически 
отношения 

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

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

Община 
Благоевград, 
КЗД Благоевград; 
Училища;  
Детски градини 

2020 – 2022  Външно 
финансиране  

Брой обхванати 
лица в обучението  
 

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

Община 
Благоевград, 
. 

2020 - 2022 Не са 
необходими 

 Брой обхванати 
лица и разрешени 
случаи 
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ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ 

 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Съхраняване и 
развиване на 
културната 
идентичност на 
ромите в Благоевград 

1.1. Провеждане на 
традиционните 
празници , касаещи 
ромската култура и 
участие на ромите в 
празниците на града 

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

Община Благоевград 2020 - 2022    

  1.1.2 Провеждане на  
фестивал на ромската 
песен (8 април) 
 
1.1.3 Участие на деца, 
обучаващи се в 
ДГ№11,,Здравец“ – 
Благоевград  във 
фестивала на ромската 
песен (8 април) 
 

Община Благоевград; 
НПО 
 
 
Община Благоевград; 
НПО 
 

2020 – 2022 
 
 
 
2020 – 2022 
 

1 500 лева 
годишно 
 
 
200 лева 
годишно 

Община 
Благоевград 
 
 
Община 
Благоевград 
 

 

 
 

 1.1.3. Провеждане на 
ромския празник 
Херделези (6 май) 

Община Благоевград; 
НПО 

2020 - 2022 1 500 лева 
годишно 

Община 
Благоевград 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА СЪС 
СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ 

38 000 лева 
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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  
 Регионално управление на 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 организации и звена, имащи отношение към процесите на интеграция в 

обществото  
 
Финансовото обезпечаване на Плана за действие за интегриране на ромите ще се подсигурява със средства от 
Общинския бюджет, целеви средства от Държавния бюджет, Европейските фондове - финансиране на 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 
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и от Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет съгласно чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изпълнението на Плана за действие за интегриране на ромите в Община Благоевград е социална отговорност и изисква 
мобилизация на усилията на държавни институции и Неправителствени организации, имащи отношение към процесите, 
свързана с приобщаването  и социализирането на ромската общност. Планът е изготвен в синхрон 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.  
 
 
Съгласували: 
 
Мария Стойнева 
Секретар на Община Благоевград 
 
 
д-р инж. Василиса Павлова 
Заместник-кмет по култура и хуманитарните дейности  
 
 
Ясен Попвасилев 
Заместник-кмет по икономика и финанси 
 
 
Станислава Иванова 
Директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки" 
 
 
Симона Митова 
Началник-отдел „Образование” 
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Виолета Стойнева 
Началник-отдел „Култура” 
 
 
д-р Антон Темелков 
Главен експерт „Здравеопазване“ 
 
 
Галена Манова-Узунова 
Главен  юрисконсулт ,,Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ 
 
 
 
Изготвил: 
Николай Салмов 
старши експерт ,,Етническа интеграция“ 
 

 


