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І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият план за действие на Община Долни чифлик за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация за периода 2015-2017 година, наричан по-нататък Плана е
неразделна част от Областната стратегия на Варна област в изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).
Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на
различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се
основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.
Изпълнението му е насочено към:
• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от
социална подкрепа;
• Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от
маргинализираните групи;
• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;
• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност
към хората в неравностойно положение.
Планът за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани в
уязвимо социално-икономическо положение (2015-2017) отчита ситуацията на тази общност в
общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.
Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България 2011 г.
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Като основна непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 3698 български
граждани от ромски произход и други в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация.
Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за
равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо
социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Интегриран
териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки
и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди,
включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно населено
място.
За разработване на плана, съгласно заповед РД-1962/29.12.2014 г. на кмета на общината,
беше назначен Общински оперативен екип, който включва представители от:
• Община Долни чифлик
• Дирекция „Бюро по труда”, гр. Долни чифлик
• Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Долни чифлик
• МКБППМН /Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните/ - община Долни чифлик
• Участък „Полиция”, гр. Долни чифлик
• НЧ „Баръш”, гр. Долни чифлик
• НЧ „Изгрев- 1919 година”, гр. Долни чифлик
• НЧ „Пробуда – 1905 година”, с. Венелин
• СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик
• ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Старо Оряхово
• ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Венелин
• ОДЗ ”Мечо Пух ”, гр. Долни чифлик
Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране.
Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социалноикономическо положение са:
• Образование
• Здравеопазване
• Жилищни условия
• Заетост и социално включване
• Върховенство на закона и недискриминация
• Култура и медии

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В УЯЗВИМО
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО СЕКТОРИ
Планът на община Долни чифлик е предназначен за граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Население на общ. Долни чифлик, разпределено по възраст и етническа група:
Етническа група
Общ. Долни
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15315
11127
3298
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10-19

2349
1676
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Възраст ( в навършени години )
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2730
2022
1307
561
84

2571
1984
1349
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63

2584
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43

2515
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1657
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37

60-69

70+

2125 2020
1900 1883
1608 1742
242 115
16
9

План за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 – 2017)

Друга
Не се
самоопределят

250

35

35

41

44

26

37

18

14

240
100
22
29
33
21
16
16
3
Източник: Национален статистически институт, Преброяване 2011.

III.
ПРИОРИТЕТИ:
ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
ЖИЛИЩНИ
УСЛОВИЯ,
ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ВЪРХОВЕНСТВО НА
ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, КУЛТУРА И МЕДИИ.
1. Образование

Образователната система в Община Долни чифлик е оптимално структурирана. Тя
включва 5 детски градини, от които едно ОДЗ в гр. Долни чифлик с три филиала в гр. Долни
чифлик и два филиала в – с. Голица и с. Булаир и 4 ЦДГ в селата с. Венелин, с. Старо Оряхово –
с филиали в с. Шкорпиловци и с. Рудник, с. Пчелник с филиал в с. Горен чифлик, с. Гроздьово с
филиал в с. Нова шипка , 9/девет/ училища, от които 1 НУ в с. Шкорпиловци; 6 ОУ в селата
Венелин, Голица (защитено и средищно училище), Горен чифлик, Гроздьово (средищно
училище), Пчелник, Старо Оряхово (средищно училище); 1 СОУ в гр. Долни чифлик и 1 ПГ по
селско стопанство в гр. Долни чифлик. На територията на Община Долни чифлик не
съществува проблем с обхвата на децата. Сградният фонд е в добро състояние, предвид
направените по проекти и със собствени средства ремонтни работи, но все още има нужда от
подмяна на водопроводни мрежи и изолация и др. мерки по енергоефективност. Интересите на
децата и учениците се развиват в групи по интереси и занимания по проект „Успех”, в СИП,
както и в читалищата по населените места. Пътуващите ученици са повече от 300. За тях е
организиран специализиран превоз до трите средищни училища и обратно, както и до двете
приемащи училища.
Промените в образователната структура на населението по данни на НСИ от
преброяванията през 2001 и 2011г. показват, че образоваността на населението се е подобрила.
Повишил се е броят на лицата с висше, полувисше, средно и основно образование и е намалял
процента на хората с начално и незавършено начално образование.
Степен на образование

2001г.

2011г.

Висше, полувисше

667

857

Средно

4349

4973

Основно

6201

6378

Начално

4411

3212

Незавършено начално

1872

1438

-

643

Неграмотни

925

72

Неграмотни деца

89

-

Никога не
посещавали училище

Като проблемни области се очертават големият брой граждани с начално, незавършено
начално и не посещавалите училище лица. Основната част от тези лица са от ромски произход и
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други в уязвимо социално положение групи. Има сериозна нужда от курсове за грамотност за
възрастни от уязвимите групи от най-базово ниво.
В Община Долни чифлик няма необхванати в задължителна училищна възраст деца и
ученици.
През учебната 2014/2015 год. в образователната система в общината са обхванати:
1. Детските градини на община Долни чифлик се посещават от 592 деца, разпределени
както следва: 1 яслена група с 19 деца, 26 ЦДГ групи и една ПДГ група. Пет и шест
годишните деца - обхванати в задължителна подготовка са 288 деца.
2. В училищата на община Долни чифлик са обхванати 200 деца в Подготвителни групи;
948 ученика в І- ІV клас; 832 ученика в V – VІІІ клас; 300 ученика в ІХ –ХІІ клас; 68
ученика в Самостоятелна форма на обучение, 4 ученика на индивидуална форма на
обучение. Учениците в І клас са 246, а учениците обхванати в целодневна организация
на учебния ден 768 в 33 ПИГ. През учебната 2014/2015 г.. в ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с. Старо Оряхово се разкри специализирана паралелка за деца със СОП.
Всичко това спомага за пълното обхващане на децата в задължителна училищна възраст
в образователната система на общината, както и интегрирането и социализирането на
децата от етническите малцинства и децата със СОП.
Децата от целевата група, които се обучават в начален етап на основно образование, посещават
редовно училище, не допускат неизвинени отсъствия.
За тях се предлагат безплатни услуги като транспорт, закуска и обедно хранене,
учебници, целодневна организация на учебния ден. Проблемът произтича от това, че тръгвайки
в прогимназиален етап на обучение, децата от целевата група започват да отпадат именно
поради факта, че тези услуги вече ги няма.
През учебната 2014/2015 година детските градини и училищата работят по редица
проекти и програми: НП „Модернизация на училищната база в училища и детски градини”;
проект към ПУДООС – „За чиста околна среда - Обичам природата и аз участвам”; проект „Да
направим училището привлекателно за младите хора -УСПЕХ”; проект „Save the Earth – to be
here tomorrow” по програма Erasmus+; проект „Квалификация на педагогическите
специалисти”, а средищните училища работят по проект ВG051PO001-3.1.06 „Подобряване на
качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация
на учебния процес”, чрез които училищата получават допълнително безвъзмездна финансова
помощ.
Част от педагозите в общината са участвали в проект „Училище без дискриминация” и в
други обучения, свързани с интеграцията, но все още е осезателна нуждата от повече
информация и обучения.

2. Здравеопазване

Системата на здравното обслужване на община Долни чифлик включва следните здравни
учреждения:
• 10 броя лични лекари;
• 8 специализирани медицински кабинета;
• 11 кабинета за дентална медицина;
• Център за спешна медицинска помощ гр. Варна, филиал Долни чифлик;
След направения анализ на целевата група се установи, че около 35 % са здравно
неосигурени, което ги лишава от достъп до здравни грижи.
Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на
заболявания. При лицата, принадлежащи към целевата група, се наблюдава по-силно влияние
на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на
доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот) и
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вторичните рискови за здравето фактори (някои болестни състояния с хронично протичане,
които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните
тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се картотекират непосредствено
преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи
бременности. Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати
здравноосигурителни права. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за
водене на децата при стоматолог. Необходимо е да се осигурят условия за разкриване на
временни кабинети за профилактика на зъбите поне към детските заведения. Голяма част от
заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност.

3. Жилищни условия
Община Долни чифлик се състои от 17 населени места с общо население 19360 жители
(01.02.2011 г.). Трите основни етнически общности са българска, турска и ромска. Настоящият
документ използва името роми като обобщаващо, както за български граждани в уязвимо
социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в
сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на
тяхното самоопределяне. В община Долни чифлик най-голям брой лица живеещи в обособени
ромски общности има в следните населени места: гр. Долни чифлик, с. Гроздьово, с. Венелин, с.
Детелина и с. Старо Оряхово. В тези населени места са изградени изолирани ромски квартали с
голям брой многодетни семейства и лоши битови условия.
В с. Гроздьово и с. Венелин голяма част от незаконните постройки са върху земеделски
земи. Във връзка с това е необходимо заснемане на тези застроени райони, разработване на
ПУП и смяна предназначението на земеделската земя в такава за жилищно строителство.
Поради липса на средства това е извършено за част от терените в с. Гроздьово. За останалите
терени това ще бъде извършено в следващ етап, като се търсят и външни източници на
финансиране.
В с. Ст. Оряхово част от незаконното строителство е направено в частни имоти.
Спорните въпроси трябва да се решат между извършителите на незаконното строителство и
собствениците на имоти. Общината не е страна в този спор.
В населените места с компактно ромско население има свободни терени, отредени за
жилищно строителство, където могат да бъдат построени жилища за социално слаби лица с
помощта на външно финансиране. Лицата, нуждаещи се от жилище, разполагащи с
необходимите средства, кандидатстват за учредяване право на строеж върху общински парцели,
отредени за жилищно строителство. Отреждането на парцели, общинска собственост за
жилищно строителство на нуждаещи се от жилище лица е непрекъснат процес и се извършва в
зависимост от изявилите желание за това граждани. Проблем е непрекъснатото незаконно
строителство, извършвано от ромите в произволно избрани терени, без съблюдаване на
всякакви норми и правила.

4. Заетост и социално включване

• Заетост
Средномесечният брой на безработните от Община Долни чифлик регистрирани в
Дирекция „Бюро по труда” през 2014 г. е 1360 лица. Средномесечното равнище на безработица
за Община Долни чифлик през 2014 г. е 21,5 %.
В Община Долни чифлик безработните лица към 30.11.2014 година са 1454, от тях
регистрираните жени са 929, което е 63,89 %. Равнището на безработица е 23,0 %.
Ранжирането на безработните лица по населени места е показано в следната справка:
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Справка по етнос
българска турска ромска руска арменска влашка румънска отказ
1 с.Булаир
1
14
2 с.Бърдарево
1
7
3 с.Венелин
75
24
5
1
4 с.Голица
74
5 с.Горен чифлик
80
20
2
6 с.Гроздьово
201
74
37
2
1
4
7 с.Детелина
47
10
2
8 гр.Долни чифлик
360
43
2
1
1
7
4
4
9 с.Кривини
1
10 с.Нова Шипка
13
3
11 с.Ново Оряхово
9
12 с.Пчелник
84
11
1
1
13 с.Рудник
29
14 с.Солник
21
15 с.Старо Оряхово
109
14
3
1
10
3
1
16 с.Шкорпиловци
25
5
1
1
17 с.Юнец
4
Общо:
1134
225
53
2
1
19
8
12

общо
15
8
105
74
102
319
59
422
1
16
9
97
29
21
141
32
4
1454

По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България
2011г. заетостта на територията на общината е:
Общини

Общо

Долни чифлик

19360

Икономически активни
общо

заети

безработни

6314

4172

1349

Икономически неактивни
13046

Динамика на безработицата по години:

равнище на безработица, %
25

22

21,8

20,9

21,6

20
15
10

15,2

14,4
9,6

14,4

8,8

5
0
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Групи в неравностойно положение на пазара на труда са:
жени - 929, което е 63,89 %;
над 50 годишни - 599, което е 41,20 %;
младежи до 29 години - 224, което е 15,41 %;
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продължително безработни лица над 1 година - 473, което 32,53 %,
от тях 283 са жени;
безработни с трайно намалена работоспособност - 93, което е 6,40 %;
Разпределението им във възрастовите групи е следното:
до 19 - 24 г. - 16, което е 1,10 %;
от 20 - 24 г. - 72, което е 4,95 %;
от 25 - 29 г. - 136, което е 9,36 %;
от 30 - 34 г. - 157, което е 10,80 %;
от 35 - 39 г. - 151, което е 10,39 %;
от 40 - 44 г. - 153, което е 10,52 %;
от 45 - 49 г. - 170, което е 11,69 %;
от 50 - 54 г. - 177, което е 12,17 %;
над 55 г. - 422, което е 29,02 %.
Регистрираните безработни лица към 30.11.2014 г. по населени места и по възраст са
показани в следната справка:
Справка по възраст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

с.Булаир
с.Бърдарево
с.Венелин
с.Голица
с.Горен чифлик
с.Гроздьово
с.Детелина
гр.Долни чифлик
с.Кривини
с.Нова Шипка
с.Ново Оряхово
с.Пчелник
с.Рудник
с.Солник
с.Старо Оряхово
с.Шкорпиловци
с.Юнец
Общо:

до
19г.

8
2
4

1

1

16

от 20 от 25 от 30 от 35 от 40 от 45 от 50
до
до
до
до
до
до
до
над
24г.
29г. 34г. 39г. 44г. 49г. 54г. 55г.
1
2
3
2
2
5
2
1
5
7
17
14
11
10
16
12
18
5
2
6
5
11
8
18
19
7
10
10
11
13
19
10
22
16
40
44
33
29
26
43
80
2
1
7
8
10
5
9
15
16
39
31
37
43
60
48
144
1
2
2
1
1
1
2
7
1
1
2
2
3
5
7
15
16
13
10
10
20
2
3
2
3
2
1
4
12
3
2
4
1
11
10
13
18
18
12
11
8
50
1
1
4
4
4
5
7
6
4
72
136 157 151 153 170 177 422

общо
15
8
105
74
102
319
59
422
1
16
9
97
29
21
141
32
4
1454

Разпределението на безработните лица според образованието им е:
без образование - 465, което е 31,98 %;
начално образование - 115, което е 7,91 %;
основно образование - 241, което е 16,58 %;
средно образование - 611, което е 42,02 %;
висше образование - 22, което е 1,51 %.
Най-голям е делът на безработните със средно образование - 611, което е 42,02 %.
Дирекция „Бюро по труда” - Долни чифлик активно реализира държавната политика за
насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и
насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава положително
отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част от рисковите групи.
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Във връзка с реализирането на редица програми през последните няколко години, община
Долни чифлик се явява най-големия работодател на своята територия по отношение на ромите.
През периода на Плана за действие ще се стремим да работим за увеличаване на
заетостта и продължаване понижаването на безработицата, чрез изпълнението на действия в
посока подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на активни програми и
мерки на пазара на труда. Те целят социално-икономическа интеграция на безработните в
неравностойно положение, чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на
субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на
труда.
• Социално включване
Данните за лицата, обхванати в системата на социалното подпомагане в Община Долни
чифлик към месец декември 2014 година показват, че 410 лица се подпомагат при условията на
чл.9 от ППЗСП, от които 86 % от ромска или друга етническа група; 32015 лица се
подпомагат по Закона за семейните помощи за деца, 53 % от които от или друга етническа
група; 38 деца са настанени в семейства на роднини и/или близки, като 31 от тях се
подпомагат с месечни помощи по Закона за закрила на детето, 90 % от които са от ромски или
друг етнически произход.
Необходими са нови разпоредби и конкретно насочени средства от Структурните фондове на
ЕС за подобряване на статуса на ромите, както и разработване на единни и общовалидни за
всички страни членки на ЕС документи, определящи общи минимални стандарти за политиките
за социално включване, насочени към ромите.
Анализа на настанените деца и младежи в специализираната институция, намираща се на
територията на Община Долни чифлик показват, че 80 % от настанените деца са от ромски
произход. При проведените изследвания на причините за изоставянето на деца, се установява,
че липсата на доходи, здравословното състояние на детето и достъпа до специализирани
медицински услуги (за децата с увреждания), подходящи жилищни условия и подкрепящи
социални услуги са сред най-честите причини за това. Във връзка с подобряването
благосъстоянието на децата, настанени в институции, община Долни чифлик работи по Проект
„Детство за всички”, по който през 2014 година е приключило строителството на нова социална
услуга от резидентен тип, а именно Център за настаняване от семеен тип, в който е предвидено
до края на месец февруари 2015 година да бъдат преместени част от децата и младежите,
настатени в специализирани институции.
Във връзка с предприемането на действия за предотвратяване настаняването на деца в
специализирани институции и осигуряване на подкрепящи социални услуги за деца и техните
родители в общността, през изминалите две години на територията на Община Долни чифлик
за разкрити две нови социални услуги – Центрове за социална рехабилитация и интеграция,
към които са насочени 67 деца, от които 51 деца от ромски семейства.
Необходимо е да се проведат информационни кампании за развитието на приемната грижа,
именно сред ромската общност, чрез включването на социални и здравни медиатори.
Включването на ромски семейства в развитието на приемната грижа ще окаже положителен
ефект както на социално-икономическото състояние на цялото домакинство, така и за
осигуряване на трудова заетост и постоянни доходи за семейството. До настоящия момент на
територията на община Долни чифлик са утвърдени 3 професионални приемни семейства, от
които едното е от ромски произход. В приемните семейства са настанени 4 деца, две от които
са изведени от специализираната институция Дом за деца с умствена изостаналост, а другите
две са от ромски произход, изведени от рискова семейна среда.
Планът на община Долни чифлик акцентира върху няколко приоритетни области,
свързани със социалното включване на ромските общности, а именно:

•

•

Разкриване на социална услуга в общността - Общностен център, който да предоставя социални
услуги на деца и семейства от различните рискови етнически групи;
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи;
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•
•
•
•
•

Разкриване на младежки клубове в рискови общности в населените места с концентрация на рискови
етнически групи;
Разработване на специализирани програми за осигуряване на социални, здравни и трудови
медиатори;
Обхващане на децата с намалена социална адаптация от рисковите общности и насочването им към
функциониращи социални услуги ЦСРИ;
Осигуряване на възможности и подкрепа за увеличаване броя на изявите на ромски деца,
специалисти и творци;
Разработване и реализиране на програми и проекти, свързани с развитието на приемната грижа в
ромската общност.

5. Върховенство на закона и недискриминация

Върховенството на закона, включващо и върховенството на конституцията като основен
закон, спрямо всички други правно нормативни актове, произтича от това, че той е
единственият юридически нормативен акт, който изразява установената по волята на
суверенния народ мяра на свободата. Законът е единственият нормативен акт, чрез който се
определят първично правата и задълженията на участниците в обществените отношения.
Съгласно чл. 38 от Закона за защита от дискриминация: ”Държавните и обществените
органи и органите на местното самоуправление провеждат политика за насърчаване на
балансираното участие на жени и мъже, както и за представителното участие на лица,
принадлежащи към етнически, религиозни и езикови малцинства, в управлението и вземането
на решения.”
Откроява се необходимост от преразглеждане на кадровата политика на общинските
администрации в посока увеличаване броя на служителите от етнически малцинства и най-вече
на роми в структурите на местната власт.
МКБППМН, съвместно с представители на полицията осъществяват превантивна
дейност срещу разпространението на наркотици, проституция, обучение по права на човека и
правата на детето в училище.
Данните за престъпността в община Долни чифлик, подадени от УП гр. Долни чифлик
показват следното: през 2014 година на територията на община Долни чифлик са регистрирани
общо 264 престъпления.
Необходимо е да се създадат възможности за подобряване на ефективността на работата
на полицейските служители в мултиетническа среда, като се организират обучения за тях.
Успешното прилагане на принципа „Върховенство на закона” пряко зависи от
наличието на съответен капацитет в структурите, които са ангажирани с процеса – общинска
администрация, областна администрация, органи на МВР на общинско и областно ниво,
комисии, съвети, структури на гражданското общество.

6.

Култура и медии

Планът на община Долни чифлик акцентира върху няколко принципа:
•
Създаване и утвърждаване на конструктивни и прагматични условия за развитие
на ромската култура;
•
Запазване и популяризиране на фолклора на различните етноси;
•
Приобщаване към мнозинството чрез подкрепа както на традиционните форми на
ромска култура, така и участия в съвременни форми на националната ни култура;
•
Утвърждаване на читалищата като центрове за запазване, развитие и
разпространение на ромската култура;
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•
Подкрепа на дейността на състави, клубове, кръжоци и др. с участници от
различни етнически групи;
•
Реализиране на публични изяви чрез: фестивали, спектакли, концерти, честване
на празници, издателска дейност и др.
Културният живот в община Долни чифлик е богат, разнообразен, наситен с празнични
събития, чествания на годишнини, местни, национални и християнски празници.
Основни средища на културната дейност са 16-те читалища на територията на
общината, изброени както следва:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ-1919”

2.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ
ГОСПОДИНОВ-1903"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1922"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ1908"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1924"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1905"

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

СЕДАЛИЩЕ

ТЕРИТОРИЯ НА
ДЕЙСТВИЕ

гр. Долни чифлик

гр. Долни
чифлик

с. Гроздьово

с. Гроздьово

с. Старо Оряхово

с. Старо Оряхово

с. Горен чифлик

с. Горен чифлик

с.Пчелник
с. Венелин

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"

гр.Долни чифлик

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1962"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1928"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1928"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР1927"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ1932"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ-1939"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН-1941"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1942"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1936Кривини"

с. Шкорпиловци
с. Голица
с. Детелина

с. Пчелник
с. Венелин
гр. Долни
чифлик
с. Шкорпиловци
с. Голица
с. Детелина

с. Рудник

с. Рудник

с. Нова Шипка

с. Нова Шипка

с. Солник
с. Ново Оряхово
с. Булаир

с. Солник
с. Ново Оряхово
с. Булаир

с. Кривини

с. Кривини

В дейността на читалищата участват много деца, младежи и възрастни, включително от
ромски и друг етнически произход. Засилена е ролята на читалището, като културноинформационен център. В библиотеките е осигурен равен достъп на гражданите от различните
етноси.
Трябва да отбележим, че най-активни в ползването на компютърните центрове,
изградени към библиотеките в големите населени места в гр. Долни чифлик, с.Старо Oряхово,
с.Пчелник, с.Горен чифлик, с.Гроздьово и с.Венелин са децата от ромски произход и други
етнически групи. Те участват в клубовете „Приятели на книгата”, организираните летни
читални, „Маратон на четенето”, ателиета „Приказни герои” и прожекциите на детски филми.
В читалищата младежите създават социални контакти със своите връстници, което води
до формиране на условия за създаване на стабилна социална среда, независимо от етническата
принадлежност.
Най-ярко представени са дейностите на:
- НЧ „Пробуда -1922”, с.Старо Оряхово чрез трите формации на танцов състав „Изворче” и
детска вокална група „Славея”;

община Долни чифлик 2015 г.
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- НЧ „Баръш-2004”, гр. Долни чифлик с художествените си състави - група за турски народни
танци „Карадениз”, група за модерни танци „Стрийт денс”, група за ориенталски танци
„Хабиби”, ВИГ „Мики Маус”;
- НЧ ”Васил Левски-1924”, с. Пчелник със самодейните си състави - ДВГ „Пчеличките”,
вокална група „Звезди” и танцов клуб;
- НЧ „Кирил Господинов – 1903”, с. Гроздьово - ДВГ „Звънче”, детска лазарска група, женски
хор „Кръшна песен”, клуб за художествено слово;
- НЧ „Пробуда – 1905”, с. Венелин - детска лазарска група, ЖФГ;
- НЧ „Искра – 1942”, с. Булаир - детска група за турски народни песни и танци.
Самодейците участват както във фестивали на местно, така и на регионално и национално
ниво, печелейки призови места.
Традиционните празници във всяко
населено място се празнуват от всички,
независимо от етническата група.
Община Долни чифлик финансира издаването на Общински вестник, който се отпечатва
ежемесечно и се разпространява безплатно на територията на цялата община.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ:

община Долни чифлик 2015 г.
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1. Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативна цел: Обхващане и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, осигуряване на
качествено образование в мултикултурна образователна среда
Цели

Задачи

1. Повишаване на
качеството на
образование на
децата и
учениците от
етническите
малцинства

1.1. Подпомагане
на деца, чийто
майчин или
семеен език не е
български

2. Обучение в дух
на толерантност и
недискриминация
в детските
градини и в
училищата чрез
съхраняване и
развиване на
културната
идентичност на
деца и ученици от
ромски произход.

2.1. Прилагане на
система от
стимули и мерки
за въвеждане на
интеркултурно
образование във
всички етапи на
предучилищното и
училищното
образование

∗

Дейности

1.1.1. Въвеждане на
програма за
овладяване на
българския език.
1.1.2. Осигуряване на
учебни помагала и
учебници за социално
слабите ученици след
7 клас
2.1.1. Включване на
допълнителни
компоненти, които
подпомагат
въвеждането на ИКО
към формулата за
определяне на
училищния бюджет
2.1.2. Включване на
компонент
„интеркултурна
компетентност” при
определяне на
диференцираното
заплащане на учителя

Мерките са дългосрочни и ще се изпълняват до 2020 г.

община Долни чифлик 2015 г.

Отговорна
институция

Финансиране

Времеви
период

Детски градини;
Училища ∗;

2015-2017

Средства
В рамките на
собствените
бюджети;

Източник

Училища;
Община Долни
чифлик;

2015-2017

От външно
финансиране;

Външно
финансиране
(Неправителстве
ни организации);

Община;
Училища;
Детски градини;

2015-2017

В рамките на
общинския
бюджет;

Община;

РИО на МОН;
Директори на
детски градини и
училища;

2015-2017

В рамките на
държавния и
общинския
бюджет;

МОН;
Община;

Индикатори
Брой ДГ и училища,
въвели програми за
овладяване на
българския език;
Брой ученици, на
които са раздадени
учебници и
посещават
училище;
Брой включени
компоненти;

Брой педагогически
специалисти,
включени в
диференцираното
заплащане;
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2.2. Въвеждане и
развиване на
разнообразни
форми на
интеркултурно
образование,
насочено към
запазване и
развитие на
културната
идентичност на
етническите
малцинства при
деца и ученици

община Долни чифлик 2015 г.

и директора
2.2.1. Дейности,
Община;
насочени към
Училища;
съхраняване и
Детски градини;
развиване на
културната
идентичност на децата
и учениците от
етническите
малцинства и техните
връстници, в
интеграционна
мултикултурна среда:
създаване на
клубове по интереси.
2.2.2. Включване на
Училища;
занимания по
интереси,
допринасящи за
запазване и развиване
на етнокултурната
идентичност на
ромските деца в
рамките на
целодневната
организация на
образователния
процес.

2015-2017

BG051PO0014.1.05
“Образователна
интеграция на
децата и
учениците от
етническите
малцинства”;

ОП РЧР;

Деца и ученици от
етнически
малцинствени
групи, интегрирани
в образователната
система (детските
градини и
училищата);
Брой създадени
клубове по
интереси;

2015-2017

В рамките на
общинския
бюджет;
ОП РЧР;

Община;
ОП РЧР;

Брой ученици,
включени в
заниманията по
интереси;
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3. Превенция на
отпадане от
училище и
ограмотяване на
неграмотни и
малограмотни
възрастни роми.

3.1. Осигуряване
на обективни и
надеждни
инструменти в
системата на
предучилищното и
училищното
образование по
проблемите на
обхвата,
преждевременното
напускане и
образователната
адаптация

3.1.1. Осигуряване на
редовна посещаемост
и задържане в
училищата чрез
изготвяне на
индивидуални
програми за децата,
застрашени от
отпадане;

Община;
Училища;
Детски градини;

2015-2017

Не са
необходими

3.2. Осигуряване
на условия за
максимален
обхват и ранна
адаптация в
системата на
предучилищното
образование

3.2.1.Подпомагане на
децата от социално
слаби семейства,
чиито родители са на
социално
подпомагане чрез
ползване на
преференции при
заплащане на таксите
за ДГ
3.2.2. Организиране
на кампании за
повишаване на
осведомеността на
ромските родители
относно ползите от
предучилищното
образование

Община;
ДСП;

2015-2017

В рамките на
общинския
бюджет;
ДСП;

Община;
Училища с ПГ;
Детски градини;

2015-2017

Не са
необходими

община Долни чифлик 2015 г.

Брой изготвени
програми и
обхванати лица;

Община;

Брой подпомогнати
деца от социално
слаби семейства;

Брой организирани
кампании;
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4. Прилагане на
разнообразни
форми и програми
за работа с деца с
трудности и
дефицити в
обучението и
отпаднали от
училище с цел
тяхната
реинтеграция

5. Приобщаване и

3.3. Осигуряване
на условия за
пълен обхват и
ранна адаптация в
системата на
училищното
образование, вкл.
условия за реинтеграция на
отпаднали
ученици в
училищната
система

3.3.1. Изготвяне и
прилагане на
Училищни програми
за превенция на
отпадането

Община;
Училища;

2015-2017

В рамките на
общинския
бюджет;

Община;

Брой училища
приложили
програма за
превенция;

3.4. Включване на
възрастни роми
във форми на
продължаващо
образование
4.1. Увеличаване
на гъвкавостта и
пропускливостта
на различните
модели на
образование

3.4.1. Ограмотяване
на възрастни роми

Училища;

2015-2017

ОП РЧР
„Нов шанс за
успех”;

ОП РЧР;

Брой ограмотени
възрастни роми;

4.1.1. Организиране
на курсове за
придобиване на
квалификация за част
от професия чрез
модулно обучение
4.1.2. Организиране
на дейности по
кариерно ориентиране
и консултиране на
учениците при избора
на професия, при
преходите в рамките
на образователната
система или от
образование към
заетост
5.1.1 Ангажиране на

Професионална
гимназия;

2015-2017

В рамките на
делегирания
бюджет;

Професионална
гимназия;

Училища;

2015-2017

ОП РЧР;

Оперативна
програма
РЧР проект
„Система за
кариерно
ориентиране н
училищното
образование”;

Брой организирани
курсове;
Брой ученици
получили
квалификация по
професия;
Брой консултирани
ученици;

Детски градини;

2015-2017

Не са

-

5.1. Повишаване

община Долни чифлик 2015 г.

Брой родители
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приемане на
родителите- роми
към
образователния
процес и
засилване на
участието им в
училищния живот.

на ангажимента на
родителите,
засилването на
тяхното
сътрудничество с
училището и
създаването на
партньорства
между ДГ,
училища и
родители

родители на деца и
ученици от
етническите
малцинства в
училищни
настоятелства или
обществени съвети
5.1.2 . Сформиране на
мултиетнически
родителски клубове
по образователни
институции

Училища;

Детски градини;
Училища;

2015-2017

В рамките на
собствения
бюджет и по
проекти;

6.
Усъвършенстване
на
образователните
условия за
качествено
образование на
квалификацията
на
педагогическите
специалисти за
взаимодействие в
мултиетническа
образователна
среда,
интеркултурна
компетентност у
директорите,
учителите и
другите
педагогически
специалисти

6.1. Създаване на
условия за
равнопоставеност
и адаптация на
ромските деца и
ученици в новата
образователна
среда
6.2. Формиране на
интеркултурна
компетентност на
директори,
учители и други
педагогически
специалисти

6.1.1. Осъществяване
на контрол върху
приемните детски
градини и училища за
недопускане по
етнически признак
обособени групи и
паралелки
6.2.1. Квалификация
на учители, директори
и други педагогически
специалисти за работа
в мултикултурна
среда

Община;

2015-2017

Не са
необходими

Община;
Училища;
Детски градини;

2015-2017

Операция
BG051PO0014.1.05
“Образователна
интеграция на
децата и
учениците от
етническите
малцинства”;

община Долни чифлик 2015 г.

необходими

участващи в
УН/ОС;

ДГ;
Училища;

Брой образователни
институции;
Брой сформирани
клубове;
Разработена и
приложена система
за контрол;

ОПРЧР,
„Квалификация
на
педагогическите
специалисти”;

Брой обучени
педагогически
специалисти за
работа в
мултикултурна
среда;

План за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация (2015 – 2017)

2. Приоритет ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Оперативна цел: Повишаване здравната култура , намаляване на заболяванията и ранна диагностика на онкологични и други
заболявания

Цели

Задачи

Дейности

1.Повишаване
здравната и
екологична
култура

1.1.Разработване и
прилагане на
програми за
превенция на
различните
заболявания
/инфекции,
онкологични,
хронични и др./

2.Подобряване на
профилактичните
дейности сред
ромското
население

2.1.Повишаване
обхвата от
ромското
население с
имунизации

1.1.1.Провеждане на
здравни беседи и
консултации с
подрастващите и с
родителите за
предпазване от
нежелана и ранна
бременност,
наркотични и др.
зависимости, опасност
от ранни и роднински
бракове, посещение при
стоматолог.
1.1.2.Изработване на
здравни брошури,
диплянки и др.
подходящо
онагледяване, свързано
със здравната и
екологична култура.
2.1.1.Активизиране
дейността на
отговорните
институции за
издирване на лица без
личен лекар
2.1.2.Провеждане на
лични разговори с

община Долни чифлик 2015 г.

Финансиране

Отговорна
институция

Времеви
период

Община Долни
чифлик; РЗИ;
Лични лекари;

2015-2017

Общински
бюджет;
Проекти и
структурни
фондове;

Брой беседи и
консултации;
Брой диплянки и
кампании;

Община Долни
чифлик; РЗИ;
Лични лекари;
Здравни
медиатори;

2015-2017

Общински
бюджет;
Проекти и
структурни
фондове;

Брой беседи; Брой
лица с проведени
имунизации;
Брой създадени
извънкласни
форми;

Средства

Източник

Индикатори
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3.Подобряване на
здравната помощ

община Долни чифлик 2015 г.

рисковите групи за
редовно провеждане на
имунизации, вкл.и на
рак на маточната шийка
2.1.3.Провеждане на
ранна диагностика и
изследвания за
превенции на
онкологични и
хронични заболявания.
2.1.4.Информиране на
лица от ромската
общност за
здравноосигурителните
им права и задължения
и за правата им като
пациенти.
2.1.5.Стимулиране
създаването на
извънкласни форми на
здравно образование –
клубове, спортни
секции и др.
2.1.6.Включване в
услугите на
рехабилитационния
център на регистрирани
лица с увреждания.
Провеждане на
задължителни
имунизации, на
профилактични
прегледи, ехогафски
изследвания, хепатит,
СПИН и др.
лабораторни
изследвания.

Община Долни
чифлик; РЗИ;
Лични лекари;

2015-2017

Общински
бюджет;
Проекти и
структурни
фондове;

Брой проведени
кампании;
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4. Подобряване
на здравната
култура

Превенция на
ранните бракове
сред ромското
население

Обхващане на
непълнолетните
бременни момичета и
насочването им към
социални услуги с
превенция на
изоставянето на деца;

Д”СП”; Лични
лекари;

2015-2017

Не са
необходими

Брой предприети
мерки за закрила
спрямо
непълнолетни
бременни;

3. Приоритет ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Цели
1. Подобряване
на жилищните
условия

Задачи
1.1 Подобряване
на жилищните
условия

община Долни чифлик 2015 г.

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране

1.1.1. Актуализация на
Общия устройствен
план, като застроените
земеделски земи се
предвидят за територии
за разширение на
жилищна зона

Община;

2015-2017

Средства
Общински
бюджет;

1.1.2. Разработване на
общинска програма за
подобряване на
жилищните условия в
квартали с компактно
ромско население

Община;

2015-2017

Не са
необходими

Източник
Община;

Индикатори
Актуализиран общ
устройствен план;

Общинска програма
2015-2017;
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1.2 Отреждане на
нови територии за
жилищно
строителство с
възможности за
деконцентриране
на компактните и
обособени ромски
квартали

2. Проектиране и
изграждане на
техническа
инфраструктура

2.1 Подобряване
на уличната мрежа

община Долни чифлик 2015 г.

1.1.3. Разработване на
ПУП-ПУР за с.
Венелин

Община;

2015-2017

1.2.1. Отреждане на
терени – общинска
собственост за
жилищно строителство

Община;

1.2.2 Строителство на
социални жилища
1.2.3. Формиране на
отношение на
отговорен и добър
стопанин при
предоставяне на право
на ползване на
недвижим имот
2.1.1 Преасфалтиране и
ремонт на улиците в
общината

Общински
бюджет;

Община;

ПУП-ПУР за
с. Венелин ;

2015-2017

Община;

Брой отредени
терени;

Община;

2015-2017

Донорски
програми

Община;

Брой семейства
настанени в
социални жилища

2015-2017

Общината

2015-2017

Не са
необходими

Община;

Донорски
програми;
общински
бюджет

Брой
реконструирани
улици
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4. Приоритет ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
•

ЗАЕТОСТ

Оперативна цел: Повишаване на конкурентноспособността на ромите на пазара на труда.
Цели
1. Включване в
програми за
обучение и
заетост.
2. Включване в
мерки за
обучение и
заетост.
3.Включване в
обучение на
възрастни.

Задачи
1.1.Повишаване на
конкурентноспособнос
тта на ромите на
пазара на труда.
2.1.Повишаване на
конкурентноспособнос
тта
на ромите на пазара на
труда.
3.1.Обучение на
възрастни за
придобиване на знания
и умения, необходими
за заемане на
свободни работни
места, за задоволяване
на бъдещи
потребности на пазара
на
труда от
квалифицирана
работна сила и за
запазване
на заетостта

община Долни чифлик 2015 г.

Отговорна
институция

Времеви
период

1.1.1.Реализация
на Програмите за
заетост.

Община Долни
чифлик;
Д „БТ”;

2015-2017

2.1.1.Реализация
на мерки за
заетост.

Община Долни
чифлик;
Д „БТ”;

2015-2017

3.1.1.Обучение за
ограмотяване.
Обучение за
придобиване на
професионална
квалификация.
Мотивационно
обучение.

Община Долни
чифлик;
Д „БТ”;

2015-2017

Дейности

Финансиране
Средства
Държавен и
общински
бюджет;
Проекти;
Държавен и
общински
бюджет;
Проекти;

Източник
НПДЗ;
Община;

Индикатори
Брой устроени на
работа лица;

НПДЗ;
Община;

Брой устроени на
работа лица;

Държавен и
общински
бюджет;
Проекти;

НПДЗ;
Община;

Брой обучени лица;
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•

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
Цел

1.Постигане на
устойчивост в
социалното
включване и
интеграция на
ромите

Задачи

Дейности

1.1.Разработване и
реализиране на
програми и
проекти за
социалното
включване и
интеграция на
ромите

1.1.1.Разкриване на
социална услуга в
общността Общностен център,
който да предоставя
социални услуги на
деца и семейства от
различните рискови
етнически групи.
1.1.2.Изграждане на
Център за настаняване
от семеен тип за деца и
младежи.
1.1.3.Разкриване на
младежки клубове в
рискови общности в
населените места с
концентрация на
рискови етнически
групи. ∗
1.2.1.Разработване на
специализирани
програми за
осигуряване на
социални, здравни и
трудови медиатори.
1.2.2.Обхващане на
децата с намалена
социална адаптация от
рисковите общности и

1.2.Улесняване
достъпа на
етническите групи
до социални
услуги и блага.

∗

Мерките са дългосрочни и ще се изпълняват до 2020 г.

община Долни чифлик 2015 г.

Финансиране

Отговорна
институция

Времеви
период

Община Долни
чифлик;

2015-2017

Източник
Оперативни
програми и
проекти;

Община Долни
чифлик;

2015-2017

ОПРСР;

Община Долни
чифлик;

2015-2017

Оперативни
програми и
проекти;

Община Долни
чифлик;
Д”БТ”;
Д”СП”;

2015-2017

Не са
необходими

Брой назначени
медиатори;

Община Долни
чифлик;
Д”СП”;

2015-2017

Не са
необходими

Брой издадени
направления за
ползване на
социални услуги;

Средства

Индикатори
Разкрит
Общносте
н център;
Брой
обхванати
деца и
семейства
от ромски
произход;
Брой деца от ромски
произход, настанени
в социалната услуга;
Брой обхванати
младежи от ромски
произход;
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2.Подобряване на
публичния образ
на
ромите в
публичното
пространство и
особено
в медийното
3.Насърчаване на
социалния и
гражданския
диалог в
подкрепа на
трудовата
реализация на
ромите

2.1.Осигуряване на
възможности и
подкрепа за
увеличаване броя
на
изявите на ромски
деца,
специалисти и
творци.
3.1.Разработване и
реализиране на
програми и
проекти, свързани
с развитието на
приемната грижа в
ромската общност.

3.2.Повишаване на
преприемаческата
култура на ромите.

община Долни чифлик 2015 г.

насочването им към
функциониращи
социални услуги ЦСРИ
2.1.1.Осигуряване на
подкрепа на деца с
изявени дарби от
ромската общност.
2.1.2.Отразяване на
добри практики и
постижения в различни
области на лица от
ромската общност.
3.1.1.Организиране на
информационни
кампании по населени
места, в които има
концентрация на
ромски общности.
3.1.2.Изработка и
разпространение на
информационни
материали, свързани с
развитието на
приемната грижа.
3.1.3.Организиране на
информационни
кампании, свързани с
добри практики и
постигнати резултати в
развитието на
приемната грижа.
3.2.1.Обучение по
управление на
собствен
бизнес.

Община Долни
чифлик;

2015-2017

Не са
необходими

Брой подпомогнати
деца;

Община Долни
чифлик;

2015-2017

Не са
необходими

Брой на отразените
добри практики;

Община Долни
чифлик;
Д”СП”;

2015-2017

Не са
необходими

Брой организирани
информационни
кампании;

Община Долни
чифлик;
Д”СП”;

2015-2017

Община Долни
чифлик;
Д”СП”;

2015-2017

Община Долни
чифлик;
Д”БТ”;

2015-2017

Проекти;
Общински
бюджет;

Не са
необходими

Брой организирани
информационни
кампании;

Оперативни
програми и
проекти;

Брой на обучените
роми, които са
преминали през
програми за
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3.2.2.Подкрепа за
провеждане на
инициативи и
кампании на ромски
организации на
местно ниво.

Община Долни
чифлик;
Д”БТ”;

2015-2017

обучение;
Брой на
подкрепените
инициативи и
кампании;

Не са
необходими

5. Приоритет ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Оперативна цел: Намаляване на противообществените прояви

Цели

Задачи

Дейности

1. Подобряване
на
ефективността
на работа на
полицейски
служители в
мултиетническа
среда при
спазване на
стандартите по
правата на
човека

1.1.Повишаване на
квалификацията за
ефективна дейност
на полицейски
служители в
мултиетническа
среда

2.Превенция в
училищните
общности за
създаване на
среда, която
влияе за

2.1. Намаляване на
противообществени
те прояви

1.1.1. Запознаване и
разясняване на Наредба
на Общинския съвет за
ред и сигурност, приета
с решение № 67 от
22.02.2008г. по
протокол №
4/22.02.2008г. изменена
и допълнена с решение
№ 84 по протокол № 5
от 28.03.2008г. –Долни
чифлик сред ромското
население
2.1.1.Провеждане на
дискусии, обсъждания,
рулеви игри на теми:
● „ насилието в
училище и извън него”
● „ междуличностните

община Долни чифлик 2015 г.

Финансиране

Отговорна
институция

Времеви
период

Община Долни
чифлик;
УП гр. Долни
чифлик;

2015-2017

МВР;
Брой полицейски
Републикански служители обучени да
бюджет;
работят в
мултиетническа
среда;
Брой беседи в
ромския квартал;

Община;
МКБППМН;
Училища;

2015-2017

Годишна
субсидия на
МКБППМН

Средства

Източник

Индикатори

Брой ученици;
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намаляване на
противообществе
ните прояви на
малолетни и
непълнолетните.

3. Съвместни
действия на
полицията и
ромската
общност

отношения”,
„асоциални прояви и
последствията от тях”

3.1. Съвместни
действия на
полиция и
общината по
превенция

община Долни чифлик 2015 г.

2.1.2. Мерки за
оказване на
професионална
подкрепа на деца,
които са регистрирани
в Детска педагогическа
стая
3.1.1. Периодични
срещи на УП с
лидерските групи за
планиране на
съвместни действия и
дискутиране на
наболели въпроси
3.1.2.Превантивна
дейност срещу
разпространението на
наркотиците в
ромските квартал и
кварталите със смесено
население и сред
учащите

2015-2017

Не са
необходими

Брой обхванати в
тези мерки деца;

УП

2015-2017

Не са
необходими

Брой проведени
срещи;

Община
МКБППМН
НПО

2015-2017

Не са
необходими

Брой проведени
срещи и обхванати
хора;
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3.2. Съвместни
действия на
полиция и други
институции по
осъществяване на
контрол над
малолетни и
непълнолетни с цел
предотвратяване на
противообществени
прояви.

3.2.1. Провеждане на
срещи и беседи в
училищата и
институции за деца за
запознаване със
ЗБППМН и НК
малолетните и
непълнолетните.

Община
МКБППМН
УП

2015-2017

Не са
необходими

Брой проведени
срещи и обхванати
деца;

6. Приоритет КУЛТУРА И МЕДИИ
Оперативна цел: Насърчаване на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и творчество

Цели

Задачи

Дейности

1. Включване на
ромите и
маргинализираните
групи в културния
живот на общината

1.1. Повишаване на
капацитета на
местните
малцинствени
общности за
участие в основния
културен живот на
общината

1.1.1. Реализиране на
образователна програма
за правата и
задълженията на
общността, като
равноправни граждани
– листовки, дискусии,
медийни продукти;
1.1.2. Провеждане на
цикъл от обучения на
местни ромски

община Долни чифлик 2015 г.

Отговорна
институция

Времеви
период

Община,
Кметство,
училище.

2015-2017

ЦРО, читалища

2015-2017

Финансиране
Средства

Източник
Община,
Кметство,
училище.

Индикатори
Брой направени
и разпростанени
листовки, брой
организирани
дискусии,
медийни
продукти.

Брой включени в
обученията
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2. Запазване и
развитие на
културната
идентичност на
малцинствените
общности.

2.1. Включване на
мрежата от
читалища, ЦРО и
местни клубове в
усилията за
развитие и опазване
на културната
идентичност на
ромите другите
етнически
общности

Провеждане на
ежегодни кампании
и събития за
опазване,
обновяване и
популяризиране на
ромската култура

община Долни чифлик 2015 г.

активисти
2.1.1. Създаване на
клубове / кръжоци по
интереси в читалището
за малцинственото
население

2.1.2.Организиране и
провеждане на
концерти, творчески
срещи и прояви с
изтъкнати творци от
етносите.
2.1.3. Участие на
ученици и младежи в
Национални ромски
фестивали
2.1.4. Ежегодно
отбелязване на
Международния ден на
ромите и Хъдреллез

Читалища в
с. Горен.
чифлик; с.Старо
Оряхово;
с.Пчелник
с. Гроздьово
с. Венелин
с. Шкорпиловци
Кметство,
училище,
НПО,
Читалище.

2015-2017

Община,
училища,

2015-2017

НПО, Община
Читалища

2015-2017

2015-2017

.

Общински
бюджет
Бюджет на
читалищата

Брой създадени
клубове /
кръжоци

Общински
бюджет,
Делегирани
бюджети,
ОП РЧР,
Частни капитали,
НПО.
Общински
бюджет

Брой проведени
мероприятия и
брой на
включени
участници.

Общински
бюджет

Брой участници
в Националният
детски ромски
фестивал.
Брой участници
участвали в
отбелязването на
празниците.

План за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015–2017)

IV.Очаквани

резултати:

В края на периода на Плана за действие очакваме:
• Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално положение, които се
самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация;
• Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора;
• Устойчивост на процеса за интеграция;
• Съхранена идентичност на малцинствените общности;
• Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за
популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на
интеграцията на ромите.
• Повишена здравна и екологична култура на хората в уязвимо социално положение, които
се самоопределят като роми, както и за хората в сходна ситуация;
• Намалена безработицата сред малцинствата;
• Подобряване на жилищните условия на целевата група;
• Намаляване на противообществените прояви;

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

За да се улесни изпълнението на вече приетия общински план се възлагат
отговорности за организация и координация на конкретните мерки и дейности, които се
осъществяват от всички участници в процеса на планиране.
При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с местните
общности и представители на целевата група.
Финансирането на изпълнението на Програмата ще се осъществява със средства от
общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове.
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОбССЕИВ) чрез мониторинг и
прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.
Мониторинга се осъществява, чрез систематично събиране и анализиране на информация,
както и съгласуване на мерките по плановия документ. На база тези функции, основните
методи на мониторинга са:
• Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в
административен мониторингов доклад.
• Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по
приоритетите на плана.
• ОбССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.
• Докладът се представя за одобрение пред Звено за мониторинг и оценка (ЗМО), назначено
със заповед на Областния управител.
• Докладът се приема от Общински съвет.
Общинският план за действие е отворена система, следва динамиката на промяната в
развитието на различните показатели, които определят възникването на нови потребности.
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