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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият план за интегриране на ромите в Община Правец  (2015-2020), наричан 

по-нататък Плана,  е неразделна част от Областната стратегия на София област в изпълнение 

на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). 

Стратегията  прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, 

която се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и 

не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други 

етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Планът за интегриране на ромите в Община Правец (2015-2020) отчита ситуацията на 

тази общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.  

Данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България  

2011г. по отношение на етническата принадлежност са непълни. 

Лицата, самоопределили се като принадлежащи към ромската етническа група в 

община Правец са 17 % от населението. Ромското население в община Правец е 

съсредоточено предимно в селата. 

Част от хората, които околното население назовава като „роми” или „цигани” се 

самоопределят като българи, което произтича от правото на преброяваното лице само да 

определи етническата си принадлежност или  да не посочи такава. 

Трябва да се има предвид, че извън преброяванията на населението, данни по 

етнически признак не се събират. Данните, с които разполагат например дирекциите «Бюро 

по труда» са на основа на доброволно самоопределяне на регистриращите се. 

Има отделни случаи, в които за нуждите на изпълнение на дадени проекти, програми 

и др., се събира доброволна информация по етнически признак.  

В община Правец през 2010 г. с цел разработването на Стратегията за развитието на 

социалните услуги се извърши събиране на информация за етническата принадлежност на 

живеещите в общината по населени места. Резултатите са следните: 

ТАБЛИЦА 

на населението по постоянен адрес и етническа принадлежност 

№. Населени места Общо От тях: Роми до 

18 год Роми 

1. с. Разлив 590 160 75 

2. с. Правешка Лъкавица 31 0 0 

3. с. Калугерово 132 4 0 

4. с. Своде 176 6 0 

5. с. Осиковска Лъкавица 309 212 98 

6. с. Осиковица 501 284 106 

7. с. Джурово 1060 574 298 

8. с. Видраре 417 141 34 

9. с. Равнище 197 83 28 

10. с. Ман. река 131 54 18 

11. гр.Правец 4417 180 12 

ОБЩО: 7892 1698 669 

 

По-ново проучване на ромския етнос в общината няма.  
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Основните селища, в които има обособени групи с компактно ромско население 

са селата Джурово, Осиковица, Осиковска Лъкавица и Разлив. Относителният дял на 

ромското население според събраната информация е около 21%. 

Настоящият план 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. 

Той е резултат от съвместните усилия и партньорство между общината, Дирекция 

«СП» Правец, Дирекция «БТ»-Правец, учебните и детските заведения на територията на 

общината. 

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира на 

база регламентирани периодични анализи.  

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-

икономическо положение са: 

 повишаване на образованието 

 здравния статус 

 жилищни условия 

 заетост 

 върховенство на закона и недискриминация 

 култура и медии 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ ПО СЕКТОРИ 

 

Увод : Целевата група, за която е предназначен Плана на община Правец са български 

граждани от ромски произход и други в уязвимо социално-икономическо положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Образование 

Община Правец разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с 

оптимална структура за удовлетворяване на досегашните потребности за общо 

образование. С цел по пълното обхващане на учениците от ромски произход в 

училищната система са запазени училищата в почти всички населени места с 

компактно ромско население.  

Образователно-възпитателната дейност се осъществява от 8 училища, 3 

обединени детски заведения и 1 детска градина. Учебните звена се разпределят по 

видове, както следва: 

 6 основни училища: ОУ“Васил Левски”-Правец, ОУ“Никола Вапцаров”-

с.Осиковска Лъкавица, ОУ“Любен Каравелов”-с.Осиковица, ОУ“Христо Ботев”-

с.Джурово, ОУ“Васил Левски”-с.Видраре и ОУ“Христо Ботев”-с.Разлив; 

 2 професионални гимназии град Правец: Гимназия с преподаване на чужди 

езици ”Алеко Константинов” и Професионална гимназия по компютърни технологии 

и системи; 

 3 обединени детски заведения: ОДЗ “Здравец”- гр.Правец, ОДЗ “Звънче”-

с.Джурово и ОДЗ “Слънце”-с.Осиковица и 1 детска градина- ЦДГ “Индира Ганди”- 

гр.Правец. 

В училищата на територията на Общината се обучават 1717 ученика в 82 

паралелки. 
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ГПЧЕ”Алеко Константинов” и Професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи, находящи се в град Правец са с училища с утвърден 

авторитет. В тях се обучават ученици от други общини в  България.  

 

2010/2011 година 

Общ 

брой 

ученици 

От тях в 

уязвимо 

положение 

/УП/ 

Остават 

да 

повтарят 

класа 

        Отпадат 

самостоятелна 

форма на 

обучение 

омъжени навършили 

16-

годишна 

възраст 

1673 224 19 - 2 2 

                                            

2011/2012 година 

Общ 

брой 

ученици 

От тях в 

уязвимо 

положение 

/УП/ 

Остават на 

поправителен 

изпит 

От 

тях 

в 

/УП/ 

        отпадат 

самостоятелна 

форма на 

обучение 

омъжени навършили 

16-

годишна 

възраст 

1643 137 51 51 12 1 10 

 

2013/2014 година 

Общ 

брой 

ученици 

От тях в 

уязвимо 

положение 

/УП/ 

Остават на 

поправителен 

изпит 

От 

тях 

в 

/УП/ 

        отпадат 

самостоятелна 

форма на 

обучение 

омъжени навършили 

16-

годишна 

възраст 

1521 285 63 29 8 1 11 

 

 

Деца, подлежащи на задължително обучение-5 и 6 годишни и посещаващи ПГ и първи клас: 

Години ГРАО ОУ ЦДГ и ОДЗ Общо 

обхванати 

2011 78 5 66 71 

2012 93 9 80 89 

2013 136 6 128 134 

2014 144 5 139 144 

 

Както е видно от представената таблица, от 2011 до 2013 г. има необхванати деца. 

Причината е нежеланието на част от родителите да осигурят посещението на децата в 

детските градини, както и липсата на механизъм да бъдат задължени за това.  

С изменението на Закона за семейни помощи за деца (в сила от 01.09.2013 г.) това 

обстоятелство се променя като за да получават месечни помощи за дете, същото следва да е 

посещавало редовно подготвителна група или училище. 

 Шестгодишните деца се обучават в подготвителни групи към детските градини, 

разкрита е една подготвителна група към ОУ”Васил Левски”-с.Видраре. Поради факта, че 

детски градини има само в град Правец, с.Осиковица и с.Джурово има необхванати деца в 

подготвителна група. В селата Осиковска Лъкавица и Разлив част от децата на 6-годишна 

възраст по желание на родителите се обучават в І клас. 
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Децата от целевата група, които се обучават в начален етап на основно образование, 

посещават редовно училище, не допускат неизвинени отсъствия. Това е така, защото им се 

предлагат безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни учебници, 

целодневно обучение. Същите тези деца тръгвайки в прогимназиален етап на обучение, 

започват да отсъстват  именно поради факта, че тези услуги вече ги няма. Освен това част от 

по-големите ученици са ангажирани от родителите си в отглеждане на по-молките деца, 

както и в сезонни дейности – събиране на билки, гъби и др. Затова усилията на 

педагогическите специалисти са насочени към децата и родителите, завършили начално 

образование. Активна е работата с родители  в детските даведения и в основнит училища в 

общината. Провеждат се родителски срещи, полагат се усилия за разговори и изясняване на 

проблеми  с родителите, нио се срещат трудности поради факта, че голяма част от 

родителите са нискообразовани и не оценяват стойността на полученото образование. 

Обобщени данни по различни показатели, показващи състоянието на ученици от 

социално уязвими малцинствени групи за учебната 2013/2014 г. в училищата са: 

 

ПОКАЗАТЕЛ БРОЙ 

Общ брой ученици в училище за учебната 

2013/2014 година  
1521 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи 
237 

Брой отпаднали ученици от социално уязвими 

малцинствени групи 
4 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, преминали в 

самостоятелна форма на обучение  

8 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, възстановени от 

самостоятелна в дневна форма на обучение за 

учебната 2013/2014 година  

0 

Ученици от социално уязвими малцинствени 

групи от община Правец 

224 

Заетост на родителите на ученици от социално 

уязвими малцинствени групи от община 

Правец: 

- Постоянна -    20    

- Временна  -     110     

- Безработни -   94 

Жилищни условия на учениците от социално 

уязвими малцинствени групи от община 

Правец 

- Самостоятелно жилище – 69 

- Под наем – 12 

- При роднини близки – 38 

- В постройки, пригодени за живеене- 

105 

Брой ученици от ромски произход, които са 

участвали в извънкласни дейности за учебната 

2013/2014 година 

 

235 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, които са участвали в 

извънкласни дейности за учебната 2013/2014 

година 

 

118 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, обучавани в 

самостоятелна форма на обучение за учебната 

2013/2014 г. (обучение на възрастни) 

 

18 

Брой педагогически специалисти, преминали 

обучение за работа в мултиетническа и 

интеркултурна среда  

 

64 
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Няма необхванати ученици, подлежащи на задължително образование. Проблем обаче се 

явява нередовното посещение на училище от учениците от ромски произход, както и ниското 

ниво на успеваемост. Причина за това са не само ниските доходи, но и това, че родителите не 

са мотивирани и не приемат образованието като ценност и възможност за по-добра 

реализация в бъдеще. Незаинтересоваността на семействата на учениците в селата води до 

неусвояване на учебния материал, за което допринася и липсата на финансови средства за 

организиране на целодневно обучение на учениците от І до ІV клас. 

Предприети са сериозни мерки от страна на Общинска администрация и кметовете по 

населени места за преодоляване на проблема – чрез регулярни проверки и санкциониране на 

родителите, неосигурили присъствието на децата си в училище. 

Придържането към определени културни стереотипи, особено когато семейството живее 

в компактна група сред представители на собствения етнос се отразява негативно върху 

образователно-възпитателното въздействие на училището. Етническата принадлежност 

проявява влиянието си върху нередовното посещение на учениците в училище, както чрез 

икономически мотиви, така и чрез т.нар. семейни причини (ранни бракове, непълни 

семейства и др.). Основните проблеми за ромските семейства са бедност, безработица, ниска 

квалификация, жилищни проблеми, липса на емоционална, материална и морална подкрепа. 

Всичко това води до социална изолация, стрес, депресия, скрито домашно насилие и 

нередовно посещение на децата в училище.  

Констанирани са следните основни проблеми: 

 Социално-битови проблеми на родителите (липса на жилище; липса на постоянни 

доходи в семейството; многодетни семейства): 

Това са проблеми, свързани с обективни трудности при отглеждане на децата, т.е 

дадености, които са факт и нямат отношение към личността на родителите, като липса на 

жилище; липса на постоянни доходи в семейството; многодетни семейства; 

 Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за родителстване: 

Тези проблеми са свързани предимно със субективните трудности на родителите за 

осъзнаване и посрещане на потребностите на децата – в случаи на непълнолетни родители; 

родители, които са живели в институции; непълни семейства, разведени родители; родители 

с увреждания, родители, които са в чужбина.  

През последните години се увеличава броят на децата, чийто родители са в чужбина. 

Проблемите основно са свързани с трудностите, които срещат роднините при отглеждането 

им.  

В община Правец има обособени компактни ромски махали в отдалечени и крайни 

райони. Най-често срещаните проблеми при децата живеещи в тях са: лоши битови условия 

на живот, ниската грамотност и ранно отпадане от училище. Живеят в многодетни семейства 

с влошен психо-социален климат, което е предпоставка за попадане на децата в 

криминогенна среда. При тях съществува висок риск от институциализиране. За тези групи 

социалното подпомагане чрез предоставяне на социални помощи е единствена алтернатива. 

Децата на самотни родители (най-често това е майката) също са с висок риск. Те 

живеят при лоши битови условия, семействата им са с по-ниски доходи, което ограничава 

достъпът им до качествени здравно-социални и образователни услуги. Това ги поставя в 

лоша стартова позиция и намалява шансовете им за успешна реализация в живота. При тях 

също съществува голям риск от институционализиране. 

Заплаха за семейството като цяло представлява бедността, високата безработица и 

това, че определени групи хора се намират в неравностойно положение на пазара на труда, 

липсата на емоционална и морална подкрепа. Тези фактори водят до стрес, депресия, 

социална изолация и на свой ред са причина за разпадане на голям брой семейства. 

Наличието на компактно ромско население в общината, което е значително по-бедно и 

маргинализирано, води до пропорционално по-високия брой на децата от малцинствен 
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произход в училищата и детските градини. При тях големият проблем са лошите битови 

условия, семейната среда, възпитанието, ниското образователно и квалификационно ниво. 

Почти 90% от учениците от ромски произход в община Правец се обучават в 

училища с преобладаващи ученици роми.  

Тези деца живеят в ромски махали в компактни групи, като повечето от тях не са 

напускали селата, в които живеят, което води до затруднена адаптация и незадоволително 

усвояване на преподавания материал в приемно начално училище, поради недостатъчното 

владеене на български език. Ниската степен на грамотност на възрастните роми е причина за 

недостатъчната им информираност по отношение техните права, задължения и формиране на 

активна гражданска позиция и води до запазване консерватизма в тяхното поведение. 
 

Здравеопазване 

Негативно влияние върху здравословното състояние на децата оказват ранните 

бременности и недостатъчното наблюдение и грижи за децата, най-вече сред семействата от 

ромската общност. Трудно се провеждат задължителните имунизации, поради липсата на 

пълно съдействие от страна на родителите поради тяхната ниска здравна култура.  

В сравнение с други общности, здравословните проблеми при децата от ромска 

общност са най-големи,  което се дължи на множество рискови фактори. Редица проучвания 

показват, че най-подходяща възраст за изграждане на здравна култура и опазващо здравето 

поведение е юношеската, когато е възможно да се придобият знания, нагласи и социални 

умения, които да гарантират повишаване на контрола над фактори, от които зависи здравето 

на хората и техните деца.  

Инфраструктурата на извънболничната помощ в общината включва поликлиниката в 

гр. Правец, която предоставя кабинети и оборудване за наемане от общопрактикуващите 

лекари и стоматолози, както и материалната база в другите населени места (бившите 

фелдшерски здравни пунктове, лекарски здравни служби), които днес се ползват от 

обособените лекарски практики в населените места в общината. В инфраструктурата на 

здравеопазването се включва Центърът за спешна медицинска помощ. 

По Национална здравна карта в община Правец са определени 7 практики за 

извънболнична медицинска помощ. Към момента работят 5 общопрактикуващи лекари. Като 

пациентите от незаетите практики – 1 за град Правец и 1 за селата Калугерово, Своде и 

Правешка Лъкавица се обслужват от общопрактикуващите лекари от останалите практики и 

от лекари от Ботевград и Етрополе. Практиката в селата Калугерово, Своде и Правешка 

Лъкавица е непривлекателна поради малкия брой пациенти и наличие на преобладаващ брой 

възрастни хора - носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-

големи разходи за здравно обслужване. Наличието на отдалечени махали в тези населени 

места също не допринася за привличането на лекари, желаещи да заемат практиката. 

Здравни кабинети по Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 

заведения и училищата има разкрити само в град Правец. В селата за профилактични 

прегледи на децата и оценката на здравословното им състояние се разчита на 

общопрактикуващите лекари.  

Сериозен проблем се явава  факта, че част от населението на общината е без здравни 

осигуровки. За точния % лица, които не са здравноосигурени няма достатъчно данни.  

Към целия спектър от проблеми и предизвикателства могат да се добавят:  

 отсъствие на алтернативни форми на здравно обслужване и/или въвеждане на 

минимални пакети здравни услуги при здравнонеосигурените, липса на 

ефективна здравна профилактика и на специализиран индивидуален подход 

към болните,  

 обвързване на здравните осигуровки със социалните помощи,  

 недобро познаване на културните специфики и традиции на ромите от страна 

на общопрактикуващите лекари и другите медицински специалисти, което 

затруднява контактите им с пациентите. 
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Болнична помощ няма организирана на място в границите на общината. Същата се 

осигурява от Многопрофилните болници за активно лечение в съседните общини – Ботевград и 

Етрополе. За целта е изградена добре функционираща система между звената за извънболнична 

помощ в община Правец и болничните заведения в съседните общини. По линия на клиничните 

пътеки за населението на община Правец се осигурява болнична помощ и в болниците в град 

София. 

Част от негативните процеси в здравеопазването в община Правец са свързани до 

известна степен и с недостатъците в дейността на здравната система. При предоставянето на 

здравните услуги в общината се извеждат някои негативни изводи: 
 

 затруднено е осигуряването на постоянен денонощен достъп до медицински услуги в 

селата Калугерово, Своде и Правешка Лъкавица, Осиковска Лъкавица, Осиковица, 

Равнище и Манаселска река  

 затруднен достъп до навременна спешна  медицинска помощ поради разпръснати и 

отдалечени махали в Калугерово, Своде и Манаселска река  

 Ниска здравна култура на част от населението 

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на 

заболявания. При лицата, принадлежащи към целева 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 

вторичните рискови за здравето фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, 

които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). 
 

Жилищни условия 

Община Правец не разполага със свободен жилищен фонд, което затруднява 

осигуряването на жилища за нуждаещите се семейства, които са предимно от рисковите 

групи на населението. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази посока, 

което ограничава възможностите на Община Правец да провеждат адекватна социална 

жилищна политика. Същевременно  голям брой частни жилища в селата са необитаеми и 

свободни, намират се в райони без канализация и са неблагоустроени, изоставени и 

полусъборени.  

В селата Джурово, Осиковска Лъкавица и Разлив са обособени махали с компактно 

ромско население, повечето от което живее в незаконно построени жилища, неотговарящи на 

санитарно хигиенните условия и някои абсолютно негодни за обитаване. Намират се извън 

регулация. За по-голямата част от имотите, върху които са построени има предявени 

реституционни претенции по ЗСПЗЗ. Голяма част от жилищата в тези махали не разполагат с 

канализация. До жилищата в ромската махала на с.Осиковска Лъкавица няма изграден 

водопровод. Има изградени електропреносни мрежи, но по-голяма част от жилищата нямат 

електромери  и не заплащат ползваната електроенергия. Ниският социално-икономически 

статус на жителите на ромските квартали задълбочава допълнително тяхната уязвимост като 

потребители на комунални услуги. 

Обособените ромски махали продължават да бъдат една от основните пречки за 

цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до 

задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на 

образователния, социално-икономическия и здравния статус и до маргинализиране на 

значителна част от общността. 
 

Заетост 

По данни от Дирекция «Бюро по труда» за м.ноември 2014г. равнището на безработицата в 

община Правец е  21,2%. 
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Брой регистрирани безработни лица - 650 

в т.ч. - жени - 302 

- мъже - 348 

сред тях с намалена работоспособност - 13 

Брой регистрирани по възраст - 650 

- до 24 години - 77 

- от 25 до 29години - 78 

- от 30 до 44 години - 249 

- от 45 до 49 години - 55 

- над 50 години - 191 

Брой регистрирани по образование - 650 

- с висше - 22 

- със средно - 130 

- с основно - 186 

- с начално - 38 

- без образование - 274 

Брой регистрирани без специалност и професия - 524 

Трайно безработни - 374 

Представители на уязвими етнически групи – 461 
 

Повечето от целевата група безработни, не търсят активно работа, нямат завършено 

образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно 

наемането им на работа и включването им в обществения живот.  

От групата на безработните най-засегнати са незавършилите основно образование или 

неграмотни – 76,62 % от пълнолетните лица от извадката. 

Безработните представители на уязвими етнически групи са 70,92% от 

регистрираните безработни в общината. 

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално 

слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП. 

Основни изводи: 

 Наличие на нерегистрираните безработни;  

 Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни 

лица; 

 Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването 

на работа;  

 Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на 

безработни лица, регистрирани на трудовата борса;  

 Повече от 70 % от безработното население на общината е от ромски произход.  
 

8. Виждания на общинска администрация 

 Въз основа на събраните информации и извършените констатации бяха направени 

редица изводи. Те отразяват не само актуалните проблеми на маргинализираните групи /по – 

специално ромите/,  пред които е изправена община Правец, но и дават насоки за 

възможното бъдещо развитие. 

  Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-

голяма степен  ромското население, важат в пълна сила и за община Правец. 

 По данни на Отдела “Социално подпомагане” за 2014 г. с месечни помощи по чл. 9 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са подпомагани всеки месец 

335 семейства, 311 от които са ромски. Това показва висока зависимост на населението в 

района от системата на социалното подпомагане.  

Всичко това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на 

местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални 
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програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за  

интегриране на ромите.   

 Предизвикателство за община Правец е разкриването на иновативни форми на социални 

услуги, които са насочени към социалното включване на деца от 0 до 3 и от 3 до 7 годишна 

възраст от ромската общност, като и за техните родители. 

Община Правец има одобрен проект «Грижа за първите седем години на децата от Община 

Правец – гаранция за тяхното бъдеще». Чрез реализацията на проекта се цели  създадаване на 

условия за: 

 Подобряване благосъстоянието на деца на възраст от 0 до 7 години чрез развитие на 

съществуващите и въвеждане на нови услуги за деца, техните родители, за бъдещи 

родители, за семейства в риск; 

 Общо развитие и подобряване на родителските умения и грижи за деца на възраст 

между 0 и 7 години; 

 Превенция на изоставянето на деца; 

 Създаване на условия за интеграция на деца в риск от изолация (от ромски произход, 

с увреждания, от социално слаби семейства) в детски градини и предучилищни групи; 

 Фокусиране върху детското здраве и развитие в ранна възраст, превенция на 

заболяваемостта, профилактика и здравна консултация; 

 Осигуряване на условия за равен старт в училище; 

 Подобрено нивото и качеството на родителските грижи 

 Осигуряване на нови възможности за заетост. 

Проекта е в процес на реализация. 
 

В последните години Община Правец се утвърди, като модел за предоставяне на 

социални услуги на територията на Софийска област. С цел  осигуряване на заетост и 

социална интеграция на безработни лица през 2014 г. общината разкрива 136  работни места 

за лица, които са обект на месечно социално подпомагане и извършват общополезни 

дейности. По този начин общината подобри условията на живот на населението на града и 

намали безработицата, особено сред ромското население. Ниската квалификация на лицата 

с ромски произход е най-големият проблем при намирането на работа, затова решаването на 

този проблем ще доведе до повишаване стандарта на живот на тези групи.Осигурената им 

заетост ще доведе до по-успешното им реализиране и в бъдеще.  

Към 2014 г. с цел намаляване броя на безработните лица в общината се реализират 

следните програми: 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Проект „Подкрепа за 

заетост” през 2014 г. на 17 безработни лица, от които 12 от ромски произход.   

        Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Проект „Подкрепа за 

достоен живот” през 2014 г. 23 лични асистенти обслужват 31 потребители на социалната 

услуга „Личен асистент”. От ромски произход са 4 потребители и 5 лични асистенти. 

         Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се 

осигурява заетост на 67 лица, от които лица 60 от ромски произход.  

        „Регионална програма за заетост” - 5 работни места, от които лица 4 от ромски 

произход  

  Национална програма „Сигурност” -24 работни места, от които 17 заети от роми. 

       С реализирането на тези програми и мерки се осигурява заетост на много нуждаещи се 

безработни лица от Общината и в същото време с помощта на техния труд общината 

придобива нов облик. Осигурява се своевременно почистване на териториите за обществено 

ползване, създават се и се поддържат приятни кътчета за отдих на жителите на Община 

Правец. В тази връзка Общината се явява най-големият работодател за представителите на 

ромското население.  
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Основни изводи: 

В ромските общности са налице различни фактори подкрепящи бедността – ранно 

отпадане от училище, ниско образование и квалификация, трайна безработица и липса на 

трудови навици, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, нежелание за 

пълноценно ползване на здравни, социални, образователни услуги.  

Обособените ромски общности са районите с най-голям относителен дял на 

непълнолетни майки, деца, деца в риск от отпадане от училище. Акумулирането на 

икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, 

когато семействата, живеещи в рамките на собствената компактна малцинствена група. 

В тази група децата са сериозно изложени на риска да повторят модела на социална 

изолация на своите родители. За да се преодолее затворения цикъл, е необходима 

комплексна интервенция насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да 

осигурят шансове за социално включване и развитие на своите деца:  

 Преодоляване липсата на професионална квалификация и образование; 

 Подкрепа в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална 

квалификация и включване в програми за обучение и заетост; 

 Изграждане на родителски капацитет и увереност; 

 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и 

овладяване на български език; 

 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната 

система; 

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 

конкурентноспособният на пазара на труда; 

 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно 

положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на 

децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето; 

 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за 

използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на 

бедността и социалната изолация.  
 

 

III. ПРИОРИТЕТИ : 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ЗАЕТОСТ, 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, КУЛТУРА И МЕДИИ. 
 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цели: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез 

интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на 

територията на община Правец. 

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. 

3. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни 

възрастни роми. 

4. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на 

участието им в училищния живот. 
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5. 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. 

 

Конкретни  дейности за постигане на целите: 

 Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо 

пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени 

етнически групи.  

 Периодично участие в конкурси за проекти към Центъра за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, ОПРЧР и други 

подходящи донорски програми); 

 Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност 

на децата и учениците от етническите малцинства и техните връсници, в интеграционна 

мултикултурна среда; 

 Създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно 

избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните 

етноси, танцови формации; изкуства;  

 Презентиране и провеждане на проучвания, провеждани от деца и ученици, 

свързани с културната им идентичност; 

 Насърчаване на отговорно родителско отношение. Ефективни  санкции  срещу 

родители, които нарушават разпоредбите на чл. 53 от Конституцията на Република България  

и  чл. 7 от Закона  за  народната просвета,  според които  училищното обучение до 16 – 

годишна възраст е задължително; 

 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на ромските 

родители относно ползите от предучилищното образование; 

 Ограмотяване на възрастни роми; 

 Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 

16 г.; 

 Съвместни  форми и дейности между родителите на ромските деца и 

останалите родители; 

 Въвеждане на форми на взаимодействие и  дейности в детските градини и 

училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на 

ромските деца; 

 Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за 

работа в мултикултурна среда. 

 

           2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

Цели: 

1. Подобряване на  достъпа до здравни грижи и профилактика за деца 

2. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население;  

Конкретни  дейности за постигане на целите: 

 Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за 

начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие 

ранната бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и 

наследствени болести и начините за профилактиране; 
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 Организиране на консултации в населени места с предимно ромско население 

по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините за 

предпазване от сексуално предавани инфекции; 

 Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на 

имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния 

имунизационен календар; 

 Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните 

прегледи сред ромското население; 

 Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти за вредата от най-

разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот; 

 Разработване и реализация на програми за превенция на трафик на хора и 

сексуално насилие сред лица от ромската общност;  

 Въвеждане на интерактивни сесии по здравно и сексуално образование в 

училищата с предимно ромско население като част от задължителната учебна програма; 

 

          3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ  

 

Цели: 

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго 

живеещо при подобни условия  население; 

2. Подобряване на техническата инфраструктура; 

  

Конкретни  дейности за постигане на целите: 

 

 Проучване на терените върху които са построени жилищата в ромските квартали с 

цел набелязване на мерки за съдействие по отношение тяхното узаконяване; 

 Проучване на възможността и предприемане на действия от Община Правец за 

кандидатнстване по проекти с цел подобряване на жилищните условия на лица и 

семейства в риск; 

 Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по 

отношение на инженерната инфраструктура; 

Рехабилитация и изграждане на обекти от техническата инфраструктура; 

-водоснабдяване 

-канализация 

-улична мрежа 

-благоустрояване; 

           4.   ЗАЕТОСТ  

 

Цел: Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия  население до 

пазара на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост. 

Конкретни дейности за изпълнение на целите :  

 Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на 

годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта 

(НПДЗ) и други планове; 

 Професионална квалификация, в рамките на годишните програми за обучение по 

Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и други планове 
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5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  

 

Цел: 

Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на 

обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на „език 

на омразата”.  

 

Конкретни дейности за изпълнение на целите : 

 Повишаване на административния капацитет и чувствителността на служителите и 

управленския състав в администрацията на всички нива по отношение правата на 

малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетнична и 

мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и прилагане на политики 

за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на 

държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. 

 Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните 

органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека. 

 Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и 

спорт. 

 Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на 

социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи  кацитета 

дейности и увеличаване на възможностите за социализация. 

 

6.  КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

Цели: 

1.Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен 

живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество; 

2. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като 

част от българската национална култура и  създаване на условия за равен достъп на ромската 

общност до обществения културен живот на различни нива; 

3. Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на 

негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в 

печатните и електронни медии. 
 

 

Конкретни дейности за постигане на целите: 

 Разработване и реализиране на програми  за културна и социална интеграция на 

общинско ниво; 

 Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на 

местната общност, включително и ромската; 

 Популяризиране на ромската култура чрез мероприятия в общинския културен 

календар за 2013. 
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IV.Очаквани резултати: 

 

В края на периода на Плана за действие очакваме: 

 Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация; 

 Повишена посещаемост на учебни занятия от ромските ученици; 

 Намалена безработицата сред малцинствата; 

 Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора; 

 

 

       V. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 

 

 

  Изпълнението на плана за интегриране на ромите в Община Правец е съвместна 

задача на органите на местната власт, Д„СП”-Правец, Д „БТ”-Правец, РУП – Правец, 

училищата, детските градини, граждански организации  и местния бизнес. 

При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципа на партньорство с местните 

общности и представители на целевата група. 

Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от 

общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове. 
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1.ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

                Финансиране 

Средства и източник на 

финансиране 

Индикатори 

1.Гарантиране 

правото на равен 

достъп до 

качествено 

образование, 

включително чрез 

интеграция на 

ромски деца и 

ученици в 

етнически смесени 

детски градини и 

училища на 

територията на 

община Правец. 

 

1.1.Обучение в 

дух на толерантност и 

недискриминация в 

детските градини и 

училищата 

 

1.1.1.Осъществяване на 

обучения в дух на 

толерантност, чрез 

съхраняване и развитие на 

културната идентичност на 

децата в уязвимо положение  

Училищата 

и детските 

градини 

 

бюджети на училища  

Общински бюджет 

Средства по програми и 

проекти 

 

 

Брой обучения, 

Брой деца, включени 

в обучения и 

др.мероприятия  

 

1.2.Подготовка на 

децата в ранна детска 

възраст (3-6 години) за 

бъдещо пълноценно 

включване в 

образователния процес, 

особено на деца от 

малцинствени 

етнически групи 

 

1.2.1.Пълно обхващане на 5 

и 6 годишните в 

подготвителни групи 

 

 

 

 

 

Училищата 

и детските 

градини 

Община 

Правец 

 

в рамките на училищните 

бюджети 

Общински бюджет 

% обхванати деца 

2.Превенция на 

отпадане от 

училище и 

ограмотяване на 

неграмотни и 

малограмотни 

възрастни роми 

2.1.Осигуряване на 

инструменти в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование 

 2.1.1.Установяване на 

факторите, водещи до 

преждевременно отпадане 

Общината 

Училищата 

Детските 

градини 

Не са необходими Брой проучвания 

 
2.2.Осигуряване на 

редовна посещаемост и 

задържане в училищата 

чрез изготвяне на 

издивидуални програми 

за децата, застрашени 

от отпадане; 

 

2.2.1.Разработване на 

програми 

 

Учебните 

заведения 

Не са необходими Брой  изготвени 

програми и обхванати 

деца 
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Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

                Финансиране 

Средства и източник на 

финансиране 

Индикатори 

 
2.3. Недопускане 

наличие на отпаднали 

ученици 

2.3.1. Реализиране на 

дейности за намаляване на 

отпадането на ромските деца 

от училище.  

2.3.2. Засилен контрол и 

санкции на родителите. 

2.3.3.Осигуряване на 

целодневно обучение. 

Общината 

Училищата 

Детските 

градини 

бюджети на училища  

Общински бюджет 

Средства по програми и 

проекти 

 

 

Брой  изготвени 

програми и обхванати 

деца. 

Брой проверки. 

Брой актове. 

Брой деца на 

целодневно обучение. 

 

2.4.Ограмотяване на 

младежи-роми 
2.4.1.Обучение  

Община 

Правец 

БТ 

училища 

Европейски програми  

Брой завършили клас 

и степен на 

образование 

 
2.5.Прилагане на 

разнообразни форми и 

програми за работа с 

деца с трудности и 

дефицити в обучението 

и отпаднали от училище 

с цел тяхната 

реинтеграция 

2.5.1.Разработване на 

програми за деца с 

трудности 

 

2.5.2.Разработване на 

програми за занимания през 

лятото 

 

 

Община 

Правец 

Училищата 

 

спонсорство 

Брой  изготвени 

програми и обхванати 

деца 

3.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 

3.1.Презентиране и 

провеждане на 

проучвания, от деца и 

ученици, свързани с 

културната им 

идентичност 

3.1.1.Проучване и 

демонстриране на различни 

обичаи  

Училищата 

Детските 

градини 

в рамките на училищните 

бюджети 

 

Брой обичаи 
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Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

                Финансиране 

Средства и източник на 

финансиране 

Индикатори 

 
3.2.Формиране на 

извънкласни форми за 

занимания по интереси 

свързани със 

съхраняване на 

етническата 

идентичности и 

популяризиране на 

традиционни танци, 

занаяти и обичаи 

3.2.1.Създаване на клубове 

по интереси;  

3.2.2.Сформиране на групи 

по свободно избираема 

подготовка (СИП) в областта 

на културата, фолклора и 

традициите на различните 

етноси, танцови формации; 

изкуства;  

Учебните 

заведения 

в рамките на училищните 

бюджети 

По проекти 

Брой обхванати деца 

 

3.2.3.Участие по проект 

„Успех” и др.сходни проекти 

 

 

Училищата 

 

Проект към МОН 

Училищата 

 

Брой включени деца 

4.Приобщаване и 

приемане на 

родителите - роми 

към 

образователния 

процес и засилване 

на участието им в 

училищния живот 

 

4.1.Повишаване на 

ангажимента на 

родителите от 

малцинствата и 

засилване на тяхното 

сътрудничество с 

училищата и детските 

градини 

 

 

4.1.1.Ангажиране на 

родители на деца и ученици 

от малцинствата в 

училищният живот 

 

Училища и 

детски 

градини 

 

Не са необходими 

 

Училища 

и детски градини 

 

4.2.Обучение на 

родителите на децата от 

ромската общност с цел 

засилване на 

родителската роля в 

процеса на възпитаване, 

образоване и здравно 

развитие 

 

 

 

4.2.1.Разработване на 

програми и провеждане на 

обучение 

 

Община 

Правец 

Училища и 

детски 

градини 

 

Проект „Грижа за първите 

седем години за децата на 

община Правец” 

Към МТСП 

 

Брой обучени 

родители 
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Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

                Финансиране 

Средства и източник на 

финансиране 

Индикатори 

5.Усъвършенстване 

на образователните 

условия за 

качествено 

образование, на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

образователна 

среда, интеркул-

турна компетент-

ност у 

директорите, 

учителите и 

педагогическите 

специалисти 

5.1.Прилагане на 

система от стимули и 

мерки за въвеждане на 

интеркултрно 

образование във всички 

етапи 

 

 

5.1.1.При определяне на 

диференцираното заплащане 

в картите за оценка да се 

включи компонент 

„интеркултурна 

компетентност” 

В рамките на 

държавния и 

общинския 

бюджет 

В рамките на държавния и 

общинския бюджет 
 

5.2.Формиране на 

интеркултурна 

компетентност на 

директори, учители и 

други педагогически 

специалисти 

5.2.1.Квалификация на 

учители, директори и други 

педагогически специалисти 

за работа в мултикултурна 

среда 

МОН 

Община 

Правец 

училища 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

 

бюджети на училища 

Средства по програми и 

проекти 

 

Брой обучени 

учители 

6.Увеличаване на 

процента на роми 

със средно и висше 

образование 

6.1.Подсигуряване на 

равен достъп до 

качествено средно 

образование за 

младежите /девойките 

от ромски произход / 

етническите малцинства 

5.1.1. Мотивационни 

кампании с ромски младежи 

и семейства за повишаване 

на мотивацията за записване 

в средни училища; 

 

Община 

Правец 

училища 

 

бюджети на училища 

Средства по програми и 

проекти 

 

Брой кампании 

 
 5.1.2. Предоставяне на 

продължаваща 

професионално обучение. 

Премахване на социалните 

пречки, ограничаващи 

записването на ромски 

ученици в средни училища: 

- осигуряване на достъп на 

ученици, обучаващи се в 

средни училища до 

общежитие 

Община 

Правец 

гимназии 

 

бюджети на училища 

Средства по програми и 

проекти 

 

Брой подкрепени 

ученици от уязвими 

групи 



 20 

Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

                Финансиране 

Средства и източник на 

финансиране 

Индикатори 

 
 5.1.3. Обучение на учителите 

от средните училища за 

ефективна работа в 

мултикултурна среда 

МОН 

РИО 

училища 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

 

бюджети на училища 

Средства по програми и 

проекти 

 

Брой обучени 

 
 5.1.4. Включване на 

средношколците в младежки 

дейности и мотивационна 

работа с цел превенция на 

отпадането им от училище 

 

Община 

Правец 

гимназии 

 

бюджети на училища 

Средства по програми и 

проекти 

 

Брой дейности 

Брой участници 

 
6.2.  Подкрепа за 

обучение на ромски 

младежи и девойки във 

висши училища  

6.2.1. Ежегодно провеждане 

на мотивационни кампании 

сред завършващите средно 

образование 

 

Община 

Правец 

гимназии 

 

Не са необходими Брой кампании 

Брой участници 

 

 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Средства Източник Индикатори 

1.Подобряване на 

здравната помощ 

за децата в 

предучилищна 

възраст 

 

1.1.Повишаване 

обхвата с имунизации 

1.1.1. Провеждане на 

беседи на родителите за 

значението на 

имунизациите 

медицинските 

специалисти в 

училищата и детските 

градини 

личните лекари 

Не са 

необходими 
- брой беседи 

2.Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското 

население 

 

2.1.Повишаване 

обхвата от ромското 

население с 

имунизации 

2.1.1. Провеждане на 

беседи от 

необходимостта от 

ваксиниране  

медицинските 

специалисти в 

училищата и детските 

градини 

личните лекари 

Не са 

необходими 
- брой беседи 

2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

 

Средства Източник Индикатори 

 

3. Повишаване на 

здравните знания 

и 

информираността 

на ромското 

население 

 

3.1.Организиране на 

здравно-образователни 

мероприятия с лица от 

ромски произход 

относно значението на 

профилактичните 

прегледи за опазване 

здравето на 

населението 

 

3.1.1.Запознаване с 

начините за предпазване с 

най-разпространените 

инфекциозни болести - 

хепатит, туберкулоза, 

чревни инфекции и др. и 

социално значими 

заболявания - сърдечно-

съдови, мозъчно съдови и 

др. 
 

 

РЗИ медицинските 

специалисти в 

училищата и детските 

градини 

 

 

Не са 

необходими 

 

- 

 

Брой кампании  

3.1.2.Организиране на 

обучителни курсове с 

млади хора от ромски 

произход, както и с техните 

родители относно ранните 

бракове, начини за 

предпазване от ранна 

и нежелана бременност, 

профилактика на СПИН и 

др. 

 

РЗИ медицинските 

специалисти в 

училищата и детските 

градини 

 

Не са 

необходими 
- Брой курсове 

   

3.1.3.Обучителни беседи и 

презентации, прожектиране 

на здравно-образователни 

филми за превенция на най-

разпространените рискови 

фактори - тютюнопушене, 

злоупотреба с алкохол и 

психоактивни вещества, 

нездравословно хранене и 

др. 

 

 

РЗИ 

МКБППМН 

медицинските 

специалисти в 

училищата  

личните лекари 

 

 

Не са 

необходими 

 

- 

 

Брой 

мероприятия 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване на 

жилищните условия   

1.1. Подобряване 

жилищните 

условия 

1.1.1.Проучване на 

терените върху които 

са построени 

жилищата в ромските 

квартали с цел 

набелязване на мерки 

за съдействие по 

отношение тяхното 

узаконяване 

 

Община 

Правец 

 

В рамките на 

общинския 

бюджет 

общинския 

бюджет 
Брой проучени терени 

1.2.Проучване на 

възможността за 

кандидатстване с 

проекти за 

изграждане на 

жилища за ромски 

семейства 

 

1.2.1.Определяне на 

служител, който да 

следи възможностите 

за кандидатстване по 

европейски и 

национални програми 

 

Община 

Правец 

 

Не са 

необходими 
- Брой проекти 

2.Подобряване 

състоянието на ромските 

махали по отношение на 

техническата 

инфраструктура; 

2.1.Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура в 

ромските махали; 

2.1.1.Оценка на 

нуждите от 

подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура в 

ромските махали; 

2.1.2.Рехабилитация 

и изграждане на  

техническа 

инфраструктура 

 

Община 

Правец 

 

В рамките на 

общинския 

бюджет  

Кандидатстване 

по проекти и 

програми  

програми и 

проекти  

общински 

бюджет 

Брой оценки 

 

Рехабилитирана/изградена  

Техническа 

инфраструктура (м.) 

 

 
 

 

 
 

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Средства Източник Индикатори 

1. Осигурявяне на 

достъп на ромите до 

пазара на труда 

1.1. Осигуряване 

на заетост на 

ромите, търсещи 

работа 

1.1.1.Насърчаване на 

заетостта чрез програми и 

мерки по реда на ЗНЗ в 

рамките на годишните 

програми за обучение по 

Националния план за 

действие по заетостта 

(НПДЗ) и други планове 

 

Общината 

съвместно с 

Д „БТ”  

 От  програми 

и проекти 

Кандидатстване 

по ОПРЧР и 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой лица с осигурена 

заетост 

 

 

 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

Институция 

 

Средства Източник Индикатори 

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 

 

1.1.1 Запознаване и 

разясняване на Наредба 

№1 сред ромското 

население; 

РУП-Правец 

Община Правец 

Не са 

необходими 

- Брой  полицейски 

служители обучени да 

работят в 

мултиетническа среда  

Брой беседи в ромските 

квартали 

2. Утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения 

2.1.Повишаване 

нивото на 

толерантност между 

децата 

 

2.1.1.Обучение по права 

на човека и права на 

детето в училище; 

Община Правец 

ДСП- О «ЗД» 

Не са 

необходими 

- Брой обучения 

Брой участници 

3. Превенция в 

училищните общности за 

създаване на среда, която 

влияе за намаляване на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

 

3.1. Намаляване на 

противообществените 

прояви 

3.1.1. Провеждане на 

дискусии, обсъждания, 

беседи, конкурси и др. 

на теми, свързани с 

насилието, междулич-

ностните отношения, 

асоциални прояви и 

последствията от тях  

Общината 

МКБППМН 

Училищата 

В рамките на 

общинския 

бюджет  

 

Бюджет на 

МКБППМН 

Брой мероприятия 

Брой участници 

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Средства Източник Индикатори 

1. Включване на ромите и 

стимулиране на ромската 

активност в обществено културния 

живот на общината 

1.1. Интегриране 

на ромите в 

областта на 

културата 

1.1.1. Участия в общински 

мероприятия – ромски 

празник, спортни състезания 

и др. празници 

 
 

Община Правец 

Читалищата 

Училищата 

В рамките на 

общинския 

бюджет  

Общински 

бюджет 

спонсори 

Брой участници 

 

 1.1.2. Провеждане на 

благотворителни концерти и 

инициативи за общността 

 

Община Правец 

Читалищата 

Училищата 

Не се изискват 

средства 

Общински 

бюджет 

спонсори 

Брой мероприятия 

Брой участници 

  1.1.3. Включване на ромите в 

дейността на читалищата 

чрез откриване на 

музикални, театрални и 

други групи, отговарящи на 

техните интереси 

 

    

  1.1.4. Стимулиране  на 

талантливи деца от етносите 

и насърчаване участието им в 

читалищната дейност  

 

Община Правец 

Читалищата 

 

В рамките на 

общинския  

бюджет 

Проекти, 

спонсори 

Брой включени 

деца 

2. Съхраняване и развитие на 

културните обичаи на  

малцинствените общност 

2.1. Развитие и 

опазване на 

културата на 

ромите 

2.1.1. Организиране и 

провеждане на традиционни 

ромски празници 

Община Правец 

Читалищата 

Училищата 

В рамките на 

общинския 

бюджет , 

бюджети на 

читалища и  

 училища 

Общински 

бюджет, 

бюджети на 

училища и 

читалища, 

Проекти, 

спонсори 

Брой мероприятия 

Брой участници 

  2.1.2. Откриване на нови 

форми на читалищна 

дейност, чрез които да се  

популяризират традициите и 

автентичния фолклор на 

ромския етнос  

 

Община Правец 

Читалищата 

 

В рамките на 

общинския  

бюджет 

Проекти, 

спонсори 

Брой включени 

деца 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Средства Източник Индикатори 

   2.1.3. Формиране на ромска 

певчески и танцови групи  
 

Читалищата 

Училищата 

Не се изискват 

средства 

- Брой групи 

Брой участници 

 2.2. Подпомагане 

на млади ромски 

таланти 

2.2.1. Подпомагане на млади 

ромски таланти в различни 

области и стимулиране на 

техните изяви 

Община Правец 

Читалищата 

Училищата 

В рамките на 

общинския 

бюджет , 

бюджети на 

читалища и  

 училища 

 

Общински 

бюджет, 

Бюджети на 

училища и 

читалища, 

Проекти, 

Брой 

подпомогнати 

3. Създаване на условия за 

равнопоставено представяне на 

ромската общност 

3.1. Промяна на 

негативния образ 

на ромите и 

противодействие 

на проявите на 

„език 

на омразата” в 

печатните и 

електронни медии 

 

3.1.2. Отразяване на всички 

прояви и мероприятия, 

водещи до популяризиране 

на ромската култура и 

създаване на позитивна 

нагласа към ромската 

общност в местните и 

регионални медии 

Община Правец 

Читалищата 

Училищата 

Не се изискват 

средства 

- Брой публикации 
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1 

   VI. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Оценката на изпълнението на Плана за за интегриране на ромите в Община Правец се 

осъществява чрез мониторинг  и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да 

следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките по 

плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването 

на оценката и наблюдението. 

 Изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана се отчита пред 

Общинския съвет на Община Правец. 

 

 

 

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и 

толерира включването на всички институции, официално представени ромски организации 

по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население, както и 

НПО. 

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на всички 

лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски програми с 

общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на Община 

Правец за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от 

общината. 

 

  VIІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


