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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият План за действие на община Сливо поле за интегриране на гражданите 

в уязвимо социално-икономическо положение  (2012-2014), наричан по-нататък Плана,  е 

неразделна част от Областната стратегия на  област Русе в изпълнение на Националната 

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

Планът е насочен към решаване на нарастващите потребности на 

маргинализираните групи в общината  и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица 

в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в сходна на ромите 

ситуация. 

Изпълнението на плана цели: 

• 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 проблемите си; 

• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение. 

Реализирането на общинската  политика за интегриране на маргинализираните 

групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с 

държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на 

общината, с цел  подобряване благосъстоянието на тези  групи и евентуално намаляването 

им в бъдеще. 

В разработването на общинския План за действие участваха, съгласно заповед № 

РД–09– 915/21.12.2012 г. на кмета на община Сливо поле: 

• Общинска администрация Сливо поле 

• Дирекция” Социално подпомагане” гр.Русе 

• РУП Сливо поле 

• Дирекция ”Бюро по труда” гр.Русе – ИРМ Сливо поле 

• Представители на ромската общност 

• Личните  лекари на  населението в общината 

• ОДЗ”Мечо Пух” гр.Сливо поле и ЦДГ „Пролет” с.Малко Враново 

• СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо Поле, ОУ „Иван Вазов” с.Голямо 

Враново и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово 

• МК БППМН Община Сливо поле  

 

При изготвянето на Плана е ползван Общински План за развитие 2007-2013 г. на 

община Сливо поле. 

Планът е съобразен и структуриран съобразно  изискванията на НСРБИР, 

нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, 

децентрализацията при управлението и финансирането им се основава на приоритетите и 

насоките в областта на политиката на държавата в тази област. 

Планът за действие на община Сливо поле за интегриране на българските граждани 

в уязвимо социално-икономическо положение (2012-2014) отчита ситуацията на тази 

общност в общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.  
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Според данните от последното преброяване на населението и жилищния фонд в 

Република България  към 01.02.2011г. населението на община Сливо поле възлиза на 9958 

души, самоопределили се по етническа принадлежност, както следва: 

 

Етническа група  

Община  
Лица, отговорили 

на доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност        

българска турска ромска друга 
Не се 

самоопреде-
лям 

СЛИВО 

ПОЛЕ 9958 4731 3838 1102 176 111 

 

Като основна непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 1102 

български граждани от ромски произход. 

Българските граждани от ромски произход са разпределени в 6 от 11-те населени 

места в общината, както следва по низходящ ред: 

- с.Малко Враново 457; 

- гр.Сливо поле 288; 

- с.Кошарна 180; 

- с.Юделник 99; 

- с.Голямо Враново 63; 

- с.Стамболово 15. 

Живеят в  основни обособени терени/махали. 

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 /квартал, махала/. 

Планът е отворен и подлежи на допълнения и актуализиране. 

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите от ромски произход 

и други в уязвимо социално-икономическо положение са: 

 

� образование 

� здравеопазване 

� жилищни условия 

� заетост и социално включване 

� върховенство на закона и недискриминация 

� култура и медии 

 

 

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА 

СЛИВО ПОЛЕ 

 

2.1 Приоритет „Образование” 

Привличането и задържането на ромите в училище е особено актуален и значим 

проблем на нашето общество. Основното училищно образование има за своя отговорност 

да осигури равен старт на децата за по-нататъшното им обучение, за придобиване на 
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професионална квалификация и за професионална реализация. То дава базисните знания, 

умения и навици, които не могат да бъдат усвоени извън образователната система и които 

служат за основа, върху която се надграждат нови компетентности, професионален и 

житейски опит. Ромските деца трябва да бъдат привлечени и задържани в основното 

училище, за да имат равни възможности за образование, за да не се допуска социална 

изолация, неконкурентоспособност на пазара на труда, неподготвеност за справяне с 

житейски ситуации. 

Спецификата на условията на живот в малкото населено място, нагласите и 

очакванията на хората, особеностите на обществената и семейната среда, както и 

индивидуалните характеристики на всяко дете, подлежащо на задължително училищно 

образование, обуславят необходимостта от планирането и осъществяването на ефективни 

мерки за привличане и задържане на ромските деца в детската градина и училище.  

Дейностите и мероприятията в общината по привличане и задържане на ромите в 

детската градина и училище имат следните основни цели: 

1.Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца в 

задължителна училищна възраст; 

2.Гарантиране на равни възможности за продължаване на обучението в средни 

училища, за придобиване на професионална квалификация и за по-нататъшна 

професионална реализация на всички ученици от училището. 

3.Създаване у децата на потребност и мотивация за получаване на качествено 

образование. 

4.Изграждане на траен интерес към различни научни, културни и практически 

области на познанието. 

5.Формиране на желание и нагласа у учениците за непрекъснато усъвършенстване 

на индивидуалните възможности, за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията, 

за развитие на таланта и дарованието на всяко дете. 

6.Утвърждаване на училището като образователна институция, която пази 

традициите, но следва и съвременните тенденции; като средище за културно и духовно 

развитие. 

 

 

На територията на община Сливо поле има три средищни общински училища: СОУ 

„Св. Паисий Хилендарски” в гр.Сливо поле, ОУ „Иван Вазов” в с.Голямо Враново и ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий” в с.Ряхово.   

Детските  градини на територията на общината са две: ОДЗ „Мечо Пух” в гр.Сливо 

поле с филиали в селата Ряхово и Юделник и ЦДГ „Пролет” в с.Малко Враново с филиали 

в селата Голямо Враново, Стамболово и Кошарна. 

Сградният фонд на училищата и детските градини е в  добро състояние, което 

непрекъснато се подобряваше през последните 2 години, ползвайки финансовите ресурси 

на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. 

Всички училища съобразно изискванията на Министерството на образованието, 

младежта и науката - изградиха и обзаведоха компютърни кабинети с достъп до интернет, 

като в СОУ Сливо поле компютърните кабинети са 2. 

Съществено се обнови цялостната материална база в средищните училища и 

оборудването на класни стаи, кабинети и спортни съоръжения.  

Окрупяването на училищата ни във време на делегиран бюджет вменен със закон за 

всяко българско училище, дава положителни  резултати по обезпечаване на учебно.-

възпитателната дейност от една страна и по-доброто трудово възнаграждение на 

педагозите от друга. 
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Училищата с по-малко на брой ученици изпитват по-големи финансови затруднения 

по отношение на гореказаното. 

Квалификацията на педагогическия персонал в детските градини и училищата  ни е 

на много високо ниво, а именно : 80% от действащия педагогически състав е с висше 

образование и само около 20% педагогически специалисти с полувисше образование. 

Образователното дело е отворена динамична система, която постоянно се развива. 

Предстоят нови промени в нормативната база, налагащи и нови правила за участниците в 

учебно-възпитателния процес – ученици и учители. 

 

Разнородният състав на нашите деца и ученици: българи, турци, роми, помаци и 

татари налага специфични и конкретни за отделната етническа общност подходи и похвати 

за постигане на по-висока успеваемост. 

В общината действа проект за предлагане на социални услуги на деца и родители: 

- Име на проекта – „ Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от 

община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства”; 

- № на бюджетната линия – Заемни средства от Заем № 7612 BG от Международната 

банка за възраждане и развитие; 

- Бенефициент – Община Сливо поле; 

- Целева група – Деца от 0 до 7 години в неравностойно положение и техните 

семейства; 

- Вид дейност –  

а) социални услуги за деца и родители 

б) строително-монтажни работи 

- Период на изпълнение – от месец Юни 2011 г. до месец Август 2013 г. ; 
- Стойност на проекта – 788 408 лева. 

 

 

Децата и учениците в детските градини и училищата на територията на общината 

към 01.12.2012 г. са, както следва: 

 

№ 

п
о 
ре
д 

 
НАСЕЛЕНО МЯСТО – УЧИЛИЩЕ 

І – ІV 
клас 
брой 

учениц
и 

V – 

VІІІ 
клас 
брой 

учениц
и 

 

ІХ – 

ХІІ 
клас 
брой 

учениц
и 

ВСИЧК
О 

ученици 

 

1. гр.Сливо поле СОУ”Св. Паисий 

Хилендарски” – средищно 
168 177 59 404 

2. с.Ряхово ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 

средищно  
33 33 - 66 

3. с.Голямо Враново  ОУ„Иван Вазов” – 

средищно 
111 88 - 199 

                                      СРЕДИЩНИ 

УЧИЛИЩА: 

312 298 59 669 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. В СОУ гр.Сливо поле се обучават 3 ученици в индивидуална форма, 4 ученици в 

самостоятелна форма и  23 ученици със СОП. 
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2. В ОУ с.Ряхово се обучават 20 ученици  в самостоятелна форма и 5 ученици със 

СОП. 

 

№по 
ред 

 

Населено място – ОДЗ/ЦДГ 

Брой 

деца и 

групи в 

ясли на 
 

ОДЗ/ЦДГ 

Брой 

деца и 

групи в 

ОДЗ/ЦДГ 

 3 – 4 год. 

 

5-

годишни 

 

 

 

6-

годишни 

 

 

1. ОДЗ „Мечо Пух” гр.Сливо поле 21 – 1 гр. 55 – 2 гр. 26 – 1 гр. 26 – 1 гр. 

 филиал  с.Ряхово 0 12 – 1 гр. 8 в см. гр. 6 в см. гр. 

 филиал с.Юделник 0 13 – 1 гр. 4 в см. гр. 2 в см. гр. 

                                               ВСИЧКО: 21 – 1 гр. 80 – 4 гр. 38 в 1 гр.  

и  в 

смесени  

групи 

34 в 1 гр. 

и в 

смесени 

групи  

2. ЦДГ „Пролет” с.Малко Враново 0 37 – 2 гр. 14 – 0.5 

група 

13 – 0.5 

група 

 филиал  с.Голямо Враново 0 21 – 1 гр. 7 – 0.5 

група 

11 – 0.5 

група  

 филиал с.Стамболово 0 18 – 1 гр. 3 в см. гр. 5 в см.гр. 

 филиал с.Кошарна 0 10 – 1 гр. 3 в см. гр. 0 

                                               ВСИЧКО: 0 86 – 5 гр. 27 в 1 гр.   

и в 

смесени 

групи 

29 в 1 гр.   

и в 

смесени 

групи 

                                                   

                                                   ОБЩО: 

21 – 1 

група 
166 – 9  

групи  

65  в 2 гр.  

и  в 

смесени  

групи 

63 в 2 гр.  

и  в 

смесени  

групи 

 

 
Всички 5 и 6 годишни деца на територията на общината са обхванати, както и 

подлежащите за първи клас на учебната 2012/2013 година.  

Учениците от целевата група, които се обучават в начален етап на основно 

образование, посещават редовно училище и не допускат неизвинени отсъствия.  

Предлагат им се безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни 

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

обучение започват да отпадат като това най-вече се наблюдава при учениците от 7 и 8 

класове. 

Единици са и учениците от ромски произход, които продължават образованието си 

в средната степен. 

 

По-долу са представени обобщени данни по различни показатели, показващи 

състоянието на учениците от социално уязвими малцинствени групи за учебната 2011/2012 

г.: 
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ПОКАЗАТЕЛ 

 

БРОЙ 

Общ брой ученици в училищата за учебната 

2011/2012 година от І до ХІІ клас 

 

704 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи 
77 

Брой отпаднали ученици от социално уязвими 

малцинствени групи 
31 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, преминали в 

самостоятелна форма на обучение  

12 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, възстановени от 

самостоятелна в дневна форма на обучение за 

учебната 2012/2013 година  

8 

 Работа с родители Периодично провеждане по график 

на родителски срещи - 

общоучилищни и по класове. За 

учебната година между 5 и 8 за 

отделните училища. Целенасочена 

ежедневна работа на класните 

ръководители и педагогическия 

съветник от СОУ гр.Сливо поле с 

децата от целевата група. 

Брой ученици, които са участвали в 

извънкласни дейности за учебната 2011/2012 

година 

 

364 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, които са участвали в 

извънкласни дейности за учебната 2011/2012 

година 

 

52 

Брой ученици, обучавани в самостоятелна 

форма на обучение за учебната 2011/2012 г. 
(обучение на възрастни) 

51 

Брой ученици от социално уязвими 

малцинствени групи, обучавани в 

самостоятелна форма на обучение за учебната 

2011/2012 г. (обучение на възрастни) 

48 

Брой педагогически специалисти, преминали 

обучение за работа в мултиетническа и 

интеркултурна среда  

5 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Данните за целевата група са взети от анкети правени по времето на 

изпълнение на европейски проекти, където самите деца са се самоопределили като роми. 
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През последните няколко години двама младежи от ромски произход завършиха 

висше образование и трима колежи. Към настоящият момент образованието си във висши 

учебни заведения и колежи продължават няколко младежи от ромски произход. 

 

2.2 Приоритет „Здравеопазване” 

 Системата на здравното обслужване на община Сливо поле включва следните 

здравни услуги предлагани на населението: 

� Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална 

практика - 3;    

� Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална 

практика – 5; 

� Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – групова практика – 2; 

� Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална 

практика - 3;    

� Център за спешна медицинска помощ – Сливо поле 

По-долу са представени данни по различни показатели, показващи обхвата на 

ползващите здравни услуги в общината от социално уязвими малцинствени групи за 2012 

г. 
П о к а з а т е л и Д а н н и 

Регистрация на бременните Всички бременни са регистрирани 

без показани особености 

Хоспитализация на бременни Хоспитализирани на 100% 

Осъществени прегледи с мобилни кабинети Не са осъществени прегледи 

Своевременно регистриране на новородените 

и децата при личен лекар 

Регистрирани 99% 

Наличие на здравни медиатори Нямаме здравни медиатори 

Извършени профилактични прегледи Извършени на 75% 

Честота на определени заболявания Без разлика от здравната 

статистика 

Обхват на имунизациите по Националния 

имунизационен календар 

Обхват на 90% 

Проведени здравни беседи Проведени от медицински 

специалисти в училищата пред 

ученици, родители и учители по 2 

беседи на учебен срок в отделните 

средищни училища 

Превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и 

сексуално предавани инфекции 

Превенцията е отразена в горния 

показател. В общината на тоя етап 

няма такива инфекции.  

След направения анализ на целевата група се установи, че около 70% 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, намаляване на 

доходите и потреблението, неблагоприятна   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). 
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2.3 Приоритет „Жилищни условия” 

 Ромското население в Община Сливо поле не живее изолирано от останалите 

етнически групи. Като цяло инфраструктурата в кварталите и населените места, в които 

преобладава тази група от населението е в добро състояние. Изградена е електрическа и 

водопроводна мрежа, но липсва канализация. Не липсват обаче и отделни имоти, до които 

не са прекарани ток и вода. 

 Терените, които обитава целевата група, нямат изработени кадастрални карти и 

регистри към тях. 

Няма изработен актуален ПУП. 

 Ромското население в общината не живее в гета или отделни изцяло ромски 

квартали. В град Сливо поле тази група е съсредоточена предимно в южната част на града. 

Голяма част от тях живеят в дворни места – частна общинска собственост, отредени за 

жилищно строителство. Част от изградените в тях жилищни сгради са построени въз 
основа на отстъпено право на строеж, а друга са без съответните строителни книжа. Малка 

част от ромите живеят в собствени дворни места и къщи. Голяма концентрация на ромско 

население има и в селата Малко Враново, Кошарна, Юделник и Голямо Враново, които са 

част от община Сливо поле. В тях се наблюдава същата тенденция на живот в смесен 

етнически състав. Няма оформени изцяло ромски квартали или махали. 

 В по-голямата си част ромското население в общината живее при лоши битови 

условия. 

 Социалната инфраструктура в тези територии е слабо развита. Необходими са 

значителни финансови средства за подобряване социалния живот и обслужването на 

населението от тази група. 

Следват данни за общината от анкетните карти изпратени до общините към 

приоритетна област „Жилищни условия” 
 
 
 

НЕОБХОДИМИ ДАННИ 
 
 
 

 
 

БРОЙ ПЛОЩАДКИ * 
 

 

1. 
 
Теренна готовност  - площадки 
 

N1 N2 … Nn 

 
1.1 

 

Наличие на годни за жилищно 
застрояване поземлени имоти – 
общинска собственост,  в строителните 
или извън строителните граници на 
населеното място 
 

� � � � 

 
Нето площ на  жилищни терени или 
урегулирани жилищни имоти в  кв.м 

6000 6500 2000 2300 

1.2 

 
Жилищните терени са включени/не са 
включени в Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие  като  
зона  за въздействие със социален 
характер 
 

� � � � 

1.3 
Възможност за настаняване и на други, 
извън ромската, социално слаби групи от 

� � � � 
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населението 
 

2. 

 

Капацитет за застрояване – 
брой социални  жилища 

 

6 7 3 3 

3. 

 

Наличие / липса на техническа 
инфраструктура на съответния терен 
 

    

3.1 Електропреносна мрежа 
 

� � � � 

3.2 Водоснабдителна мрежа 
 

� � � � 

3.3 Канализация 
 

� � � � 

3.4 Съобщителна и комуникационна мрежа � � � � 

3.5 Транспортна инфраструктура 
  � � � � 

3.6 
Благоустройствени / инженерни  
съоръжения, специфични за площадката 

� � � � 

3.7 Озеленяване  � � � � 

3.8 Друго  � � � � 

3.9 

 
Наличие / липса на социална  
инфраструктура - обекти на 
общественото обслужване 
 

� � � � 

4. 
 

Устройствено планиране  
 

    

4.1 

Необходимост от изработване на 
подробен  устройствен план /ПУП/, 
Екологична оценка и оценка за 
съвместимост / ЕО и ОС/. 

 

� � � � 

Необходимост от обществено обсъждане 
на заданието за изработване на ПУП 

 

 

 Необходимост от изменение на влязъл в 
сила Подробен устройствен план /ПУП/: 

� 
 
 
 
� 

 

� 
 
 
 
� 
 

� 
 
 
 
� 

 

� 
 
 
 
� 

 

 
4.2 

 
 
 
 

4.3 
 

4.3.1. При положителен отговор – моля 
посочете причините за необходимостта 
от изменение на влязъл в сила ПУП 

(отговорите напишете в раздел 
Кратки бележки, коментари и 
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пояснения) 

Необходимост от изменение на влязъл в 
сила  Общ устройствен план 
 

� � � � 

4.4 
 
 

4.4.1. При положителен отговор – моля 
посочете причините за необходимостта 
от изменение на на влязъл в сила  Общ 
устройствен план 
(отговорите напишете в раздел 
Кратки бележки, коментари и 
пояснения) 

    

Наличие на територията на общината на  
терени извън регулация с компактно 
ромско население  

� � � � 

4.5. 
4.5.1. Предвиждани мерки относно 
такива терени 
(отговорите напишете в раздел 
Кратки бележки, коментари и 
пояснения) 

    

5. 

Индикативен бюджет, включващ 
всички разходи за изграждане на 
необходимия брой социални жилища 
по окрупнени показатели (лв.) 
 

819900 948725 394300 409495 

5.1 
Разходи за  
създаване на устройствени планове 

3900 4225 1300 1495 

 
5.2 

Разходи за  
за инвестиционно проектиране 

90000 97500 30000 45000 

5.3 
Рзходи за  
за изграждане на необходимата 
техническа инфраструктура 

6000 7000 3000 3000 

5.4 
Разходи за  
за изграждане на необходимата 
социална инфраструктура 

720000 840000 360000 360000 

6. 
 

 
Наличие на социални/общински 
жилища - брой 
 

 

   

6.1 
Необходимост от рехабилитация на 
социални/общински жилища 

� � � � 

6.2 

 
Индикативен бюджет, включващ всички 
разходи за рехабилитация на посочения 
брой социални/общински жилища по 
окрупнени показатели (лв.) 

� � � � 
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2.4 Приоритет „Заетост” 

 Повечето от целевата група са 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.  

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група 

социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи.    

Подпомагани с месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП през 2011 г. са  70 

човека от ромски произход, а през 2012 г. техният брой е 71. Преобладаващи са 

многодетните и непълни семейства, в които има повече нетрудоспособни членове. 

При регистрация в ДБТ лицата попълват заявление и по желание се самоопределят 

към определена етническа група. 

Посочените по-долу данни за безработните в общината са от Национална база данни 

на Агенция по заетостта към 13.12.2012 г. 

 

 

ПАРАМЕТРИ В СТАТИСТИКА към 13.12.2012 г. 

Регистрирани безработни лица – общо  648 

От тях самоопределили се като роми 43 

по възраст  

до 19 г. вкл. 1 

до 29 г. вкл. 4 

от 29 до 34 г. вкл. 6 

до 39 г. вкл. 5 

до 44 г. вкл. 3 

до 49 г. вкл. 9 

до 54 г. вкл. 0 

над 55 години 15 

Безработни жени от ромски произход 29 

по образование  

Висше образование 0 

Средно образование 3 

Основно образование 9 

Начално и по-ниско 31 

Продължително безработни роми 

с над 1 година регистрация в ДБТ 

23 
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През 2012 г. включени в заетост по програми на територията на общината са, както 

следва: 

ВИД НА ПРОГРАМАТА ОБЩ БРОЙ 

ВКЛЮЧЕНИ 

БЕЗРАБОТНИ 

ЛИЦА 

ОТ ТЯХ 

РОМИ 

Национална програма „От социални помощи към 

заетост” 

17 1 

Регионална програма за заетост – община Сливо 

поле 

11 2 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Схема „Развитие” 

Проект „Нов избор-развитие и реализация” 

96 5 

 

 Основните изводи, които се налагат от посочените данни са: 
• Голям е делът на нерегистрираните безработни роми;  

• По-висок е делът на безработните роми сред жените; 

• Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно 

безработни лица; 

• Висок е процентът на ниско образованите сред ромската общност, което е сериозна 

пречка при осигуряването на работа.  

 

2.5 Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” 

Един от главните приоритети в дейността на общинското ръководство е гарантиране 

правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред и 

недопускане на прояви на нетолерантност и дискриминация на етническа основа. 

Много ефективна в това отношение е работата на РУП Сливо поле. Полицейските 

служители в общината наред със задълженията си по опазване на обществения ред, спират 

в зародиш всякакви прояви водещи до нарушаване правата на гражданите и действено, и 

компетентно се намесват при решаване на кризисни ситуации свързани най-вече с 

физическо или психическо насилие срещу жени и деца. 

По няколко пъти през учебната година по утвърден график, полицейски служители 

на РУП Сливо поле посещават училищата в общината и изнасят беседи пред ученическата 

аудитория, беседи свързани с превенция срещу употребата на наркотични вещества, детска 

проституция, агресията и насилието сред учениците и други теми насочени към 

правилното формиране и изграждане на ценностната система у младите хора. 

В тясна връзка с РУП Сливо поле работи и МК БППМН. Заедно с инспектор ДПС на 

РУП Сливо поле се разглеждат възпитателни дела и се налагат възпитателни мерки 

съгласно ЗБ ППМН на малолетни и непълнолетни, с оглед  поправяне и превъзпитание към 

спазване на законите и добрите нрави, и с цел предупредително въздействие и отнемане на 

възможността на непълнолетните и малолетните да участват в други последващи 

противообществени прояви. 

Дейно участие при защита правата на децата и гарантирането на равноправно 

отношение към всяко едно от тях независимо от етническата им принадлежност взима и 

общинската комисия за Закрила на детето, с дейността си тя активно подпомага общите 

усилия на отделните звена пряко ангажирани с недопускане на прояви на нетолерантност и 

на езика на омразата в общината на етническа основа. 
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От 2011 г. в общината по предварително утвърден график областният координатор 

на Комисията по дискриминация провежда срещи с населението в осигурено от общината 

помещение. На тия срещи хората могат да споделят въпроси от дискриминационен 

характер свързани с тях или близките им, да подадат жалби, да потърсят консултация по 

определен проблем, по който смятат, че са уязвими и дискриминирани. 

През м.ноември на т.г. областният координатор на Комисията по дискриминация 

направи пред всички кметове на общината презентация на дейността на Комисията с цел 

популяризирането на правомощията на Комисията по дискриминация, и задачите които 

изпълнява сред цялото население на общината.  

     Дейността в общината по гарантиране правата на гражданите, защитата на 

обществения ред и недопускане на нетолерантност и дискриминация на етническа основа, 

на тоя етап е на добро ниво, тя   ще се разширява и обогатява, за което гаранция е както 

липсата на междуетническо напрежение в общината, така и целенасочената дейност на 

Общински съвет Сливо поле и Кмета на общината, за постоянното подобряване условията 

на живот и реализация на всички малцинствени групи в община Сливо поле. 

Конкретни дейности заложени в Плана, гарантиращи правата на гражданите, с акцент 

върху жените и децата, защитата на обществения ред в общината, недопускане и 

противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата” са: 

� Повишаване  участието на ромите и други уязвими групи живеещи в сходна 

ситуация  в  местната администрация. 

� Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации 

между местната власт, ромите и гражданските организации, работещи за 

интеграция на ромите. 

� Подобряване на ефективността на работа на служителите в 

правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване на 

стандартите по правата на човека. Недопускане на двоен стандарт в 

прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички 

уязвими групи. 

� Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения на всички нива в 

обществения живот на общината. 

� Утвърждаване на равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване 

на предпоставки за успешна реализация  на ромската жена. 

� Работа в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални 

умения  и увеличаване на възможностите за социализация. 

� Целенасочена работа със семействата от ромски произход и от друго 

живеещо при подобни условия  население при съблюдаване на правните 

механизми и работа със семействата за осъзнаване на родителските 

задължения, за разбиране и спазване правата на децата. 

� Разяснителни и информационни кампании за повишаване на  нетърпимостта 

към прояви на дискриминация. 

� Работа на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и 

отговорностите от ромите. 
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2.6 Приоритет „Култура и медии” 

      Културната дейност в общината е концентрирана в дейността на народните 

читалища в населените места, а именно: 

1. НЧ „Христо Ботев 1928” гр.Сливо поле. 

2. НЧ „Познай себе си 1911” с.Ряхово. 

3. НЧ „Христо Ботев 1914”. 

4. НЧ „Никола Й. Вапцаров 1927” с.Бабово. 

5. НЧ „Светлина 1923” с.Голямо Враново. 

6. НЧ „Христо Ботев 1928” с.Малко Враново. 

7. НЧ „Отец Паисий 1928” с.Стамболово. 

8. НЧ „Васил Левски 1927” с.Кошарна. 

9. НЧ „Владимир Маяковски 1929” с.Юделник. 

10.  НЧ „Братство 1906” с.Бръшлен. 

11.  НЧ „Христо Ботев 1926” с.Черешово. 

Към всички читалища има изградени самодейни колективи, които водят 

пълнокръвен живот и участват в много местни, регионални и национални фолклорни 

празници и прегледи на художествената самодейност. 

Ежегодно през месец август в общината се провежда общински преглед на 

художествената самодейност, в рамките на седмицата на Сливополския панаир. На този 

преглед самодейните колективи представят  обичаи, песни и танци, характерни за 

различните етноси в общината под надслов „Различни, но заедно”. Активно участват в 

културния живот на общината  ромските деца и техни родители. 

Част от самодейните ни колективи са гостували със свои програми на фолклорни 

празници в Полша, Македония, Румъния и Турция. 

С помощта на Програмата „Глобални библиотеки – България” в населените места 

гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Борисово, с.Голямо Враново и с.Бабово бяха оборудвани 

компютърни зали в сградите на читалищата, където се ползва безплатен интернет наред с 

другите услуги предлагани  на населението. 

В културния живот на общината дейно участие вземат и ученическите колективи на 

трите средищни училища с литературно-музикални програми и концерти по повод 

различни празници и чествания на годишнини, а отделни ученици участват и в 

самодейните колективи към народните читалища по населени места. 

Към НЧ „Христо Ботев 1928” гр.Сливо поле има изградена детска танцова група за 

модерни танци, в която участват ученици от различни етноси,  възпитаници на  СОУ 

„Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле. 

Общинското ръководство и Общинският съвет се стремят да подпомагат дейността 

на читалищата в общината според възможностите и правомощията си, и активно участват в 

положителното решаване на възникналите проблеми на отделните читалища, съобразно 

действащата законово установена нормативна база. 

Главната цел на общинския План  в приоритет „Култура” е създаване на условия за 

равен достъп на ромската общност и другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация до 

културния живот в общината и съхранение и развитие на ромската традиционна култура. 

За постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция, на 

съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната етнокултура на ромите 

като част от българската национална култура и създаването на равен достъп на ромската 

общност на всички нива в културния живот на общината, в Плана се предвиждат 

конкретни дейности, а именно: 

- Разработване и реализиране на програми за културна и социална интеграция на 

общинско ниво като част от областната програма за развитие; 
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- Утвърждаване на читалищата като центрове за развитие на местната общност, 

включително и ромската; 

- Популяризиране на ромската култура чрез културния календар на общината. 
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ІІІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 

ПОЛИТИКИ (2012 – 2014 ) 

 

 

 
 

1.  ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ 

           Финансиране  Цели Задачи Дейности Отговорни  

институции 

Времеви 

период 
Средства Източник Индикатори 

1.Обучение в 

дух на 

толерантност и 

недискриминация 

в детските градини 

и училищата 

 

1.1. Прилагане на 

система от стимули и 

мерки за въвеждане на 

интеркултурно 

образование във всички 

етапи 

1.1.1. Включване на 

допълнителни 

компоненти, които 

подпомагат въвеждането  

на ИКО, към формулата за 

определяне на училищния 

бюджет и бюджета на 

детската градина 

Общината 2013- 

2014 

В рамките на 

общинския 

бюджет 

МОМН Училищните 

бюджети, 

бюджетите на 

детските градини 

и тяхното 

изпълнение 

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.2. При определяне на 

диференцираното 

заплащане на учителите в 

картите за оценка да се 

включи компонент 

„интеркултурна 

компетентност” 

Общината, 

директорите на 

училищата и 

детските 

градини 

2012 - 

2014 

В рамките на 

държавния и 

общинския 

бюджет 

МОМН Оценки по 

компонента 
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  1.1.3. Осъществяване на 

обучение в дух на 

толерантност, чрез 
съхраняване и развитие на 

културната идентичност 

на децата в уязвимо 

положение  

Училищата 

и детските 

градини 

 

2012- 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджетите на 

училищата и 

детските градини  

 

 

Училища, 

детски 

градини 

Наблюдения и 

анкети 

  1.1.4. Реализация на 
проекта „Право на 

детство – интегрирани 

социални услуги за децата 

от община Сливо поле от 

0 до 7 години и техните 

семейства”; 

 

Община, 

детски градини 

2012- 

2013 

788 408 лева 

 

Заемни 

средства от 

Заем № 7612 

BG от 

Междунаро
дната банка 

за 

възраждане 

и развитие; 

 

Резултати от 

реализацията на 

проекта 

2. Превенция на 

отпадане от 

училище на децата 

в уязвимо 

положение и 

ромите 

2.1. Изграждане на 

система от мерки за 

превенция на 

отпадането на деца от 

задължителното 

предучилищно и 

училищно образование 

2.1.1. Установяване на 

факторите, водещи до 

преждевременно отпадане 

Община, 

училища, 

детски градини 

2012-2014 Не са 

необходими 

 Брой отпаднали 

деца и ученици 

  2.1.2. Оборудване на 

специализиране кабинети 

за стимулиране на 

интереса към 

преподавания материал 

Община, 

училища, 

детски градини 

2012-2014 14 000 лева Община, 

проекти 

Брой 

специализирани 

кабинети 

  2.1.3. Ремонт на детските 

площадки в детските 

градини за привеждането 

им в съответствие с 

изискванията на Наредба 

№1/12.01.2009 г. за 

условията и реда за 

Община, 

детски градини 

2013 200 000 лева Община Брой детски 

площадки 
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устройството и 

безопасността на 

площадките за игра 

  2.1.4. Участие по проекти 

„Заедно в живота, заедно 

в училище” и  

„Без свободен час” 

Община, 

училища 

2012- 

2014 

 

Проекти към 

МОМН 

МОМН Резултати от 

реализирането на 

проектите 

3.Приобщаване на 

родители роми и 

родители от други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна 

с ромите ситуация, 

към 

образователния 

процес 

3.1.Повишаване на 

ангажимента на 

родителите от 

малцинствата към 

дейностите в 

училищата и детските 

градини 

3.1.1. Активно участие на 

родители на деца и 

ученици от малцинствата 

в училищният живот и в 

живота на детските 

градини 

Община, 

училища, детски 

градини 

2012- 

2014 

Не са необходими  Брой обхванати 

семейства 

 

 

Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 

период 
Средства Източник Индикатори 

 
1. Намаляване на 

детската 

смъртност сред 

ромите и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна 

с ромите ситуация 

1.1.Намаляване 

на бременностите 

в юношеската 

възраст 

1.1.1. Провеждане 

на беседи и 

консултации с 

подрастващите 

Медицински 

специалисти в 

училищата, 

лични лекари 

 

2012- 2014 Според 

възможностите 

на общинския 

бюджет 

Община Брой проведени 

беседи 

2.Подобряване на 

здравната помощ 

за децата в 

училищна и 

предучилищна 

възраст 

2.1. Повишаване 

обхвата при 

имунизиране на 

деца и ученици 

2.1.1. Провеждане 

на беседи с 

родителите за 

значението на 

имунизациите 

Медицински 

специалисти в 

училищата, 

лични лекари 

 

2012- 

2014 

Не са 

необходими 
 Брой проведени 

беседи 

 2.2. Създаване на 

условия за 

превенция на 

заболяванията 

при децата 

2.2.1. Редовно 

наблюдение на 

здравния статус, 

физическото и 

психомоторното 

развитие на децата 

Община, МТСП 2012-2013 52 976 лева Фондове на ЕС Брой обхванати деца 

2. ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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от 0 до 7 години 

3.Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското 

население и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна 

с ромите ситуация 

3.1. Повишаване 

на обхвата при 

имунизиране на 

ромското 

население 

3.1.1. Провеждане 

на беседи за 

необходимостта от 

имунизиране  

Медицински 

специалисти в 

училищата и 

детските 

градини, лични 

лекари 

 

2012- 

2014 

Не са 

необходими 
 Брой проведени 

беседи 

 3.2. Създаване на 

условия за 

превенция на 

заболявания при 

ромското 

население 

3.2.1.Повишаване 

на обхвата на 

профилактичните 

прегледи 

Лични лекари 

 

2012- 

2014 

Не са 

необходими 
 Брой извършени 

профилактични 

прегледи 

4. Повишаване на 

здравните знания 

и здравната 

култура на 

ромското 

население и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна 

с ромите ситуация 

4.1. Провеждане 

на обучителна 

дейност сред 

ромското 

население за 

предпазване от 

най-честите 

заболявания 

4.1.1. Провеждане 

на беседи за 

запознаване с 

начините за 

предпазване от рак 

на млечната жлеза 

и маточната шийка 

Община, лични 

лекари 

 

2012- 

2014 

Не са 

необходими 
 Брой проведени 

беседи 

5. Предоставяне 

на здравни и 

социални услуги 

на ромското 

население и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна 

с ромите ситуация 

5.1. Изграждане 

или подобряване 

на центрове за 

социални услуги 

5.1.1. Закупуване 

на транспортно 

средство за 

ЦСРИХФУ – с. 

Ряхово 

Община, 

ЦСРИХФУ – с. 

Ряхово 

2012 12 000 лева Общински 

бюджет 

Закупено 1 бр. 

транспортно 

средство 

 

Финансиране 
Цел Задачи Дейности 

Отговорна 
институция 

Времеви 

период Средства в лв. Източник 
Индикатори 

1. Подобряване на 

жилищните условия 

на ромското 

1.1. Създаване на 

по-добри 

жилищни условия 

1.1.1. Създаване на 

устройствени 

планове 

Община 2012-2014 10 920 лева Община, 

държавен 

бюджет 

Създадени 

устройствени планове 

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
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население и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация  

и инфраструктура 

  1.1.2. 

Инвестиционно 

проектиране 

Община 2012-2014 262 500 лева Община, 

държавен 

бюджет, 

проекти, 

финансиран
е от ЕС 

Брой инвестиционни 

проекти 

  1.1.3. Изграждане на 

необходимата 

техническа 

инфраструктура 

Община 2012-2014 19 000 лева Община, 

държавен 

бюджет 

Изградена техническа 

инфраструктура – вид 

и брой обекти 

  1.1.4. Изграждане на 

необходимата 

социална 

инфраструктура 

Община 2012-2014 2 280 000 лева Община, 

държавен 

бюджет, 

проекти, 

финансиран
е от ЕС 

Изградена социална 

инфраструктура – вид 

и брой обекти 

 1.2. 

Рехабилитация на 

уличното 

осветление в 

населените места 

1.2.1. Изграждане на 

улично осветление 

там, където липсва 

Община, МЗГ 2012-2014 142 787 лева 35 697 лв. – 

от 

държавния 

бюджет; 

107 090 лв. 

– от 

фондове на 

ЕС 

1,8 км изградено ново 

улично осветление 

  1.2.2. Подмяна на 

уличните 

електрически лампи 

с енергоспестяващи 

Община, МЗГ 2012-2014 1 392 376 лева 348 094 лв. 

– от 

държавния 

бюджет; 

1 044 282 

лв. – от 

фондове на 

ЕС 

5 038 

енергоспестяващи 

лампи 
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 1.3. 

Реконструкция и 

подобряване на 

общинската и 

уличната пътна 

мрежа 

1.3.1. Ремонт на 

общинската и 

уличната пътна 

мрежа 

Община, 

Агенция 

„Пътища” 

2012-2013 436 000 лева 286 000 – от 

общинския 

бюджет; 

150 000 – от 

държавния 

бюджет 

3,4 км ремонтирана 

общинска пътна 

мрежа 

 

 

Финансиране 
  

 

 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 
институция 

  

Времеви 

период 
  Средства Източник 

Индикатори 

 1. Създаване на 

условия за равен 

достъп на ромите и 

други уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация, до 

пазара на труда  

1.1.Осигуряване на 

заетост 

1.1.1. Осигуряване на 

заетост чрез ОП 

„Развитие на 

човешките ресурси”  

Община, МТСП 2012-2013 274 400 лева 83 000 лв. – 

от 

общинския 

бюджет; 

191 400 лв. – 

от фондове 

на ЕС 

 Осигурена заетост на 55 

безработни лица 

   1.1.2. Организиране на 

обучителни курсове за 

безработни лица 

 

Община, Д „БТ” - 

Русе  

2012- 

2014 
  Кандидатства

не по ОПРЧР 

и други  

програми и 

проекти  

Брой проведени курсове и 

брой обхванати лица 

2. Утвърждаване на 

социалния и 

гражданския диалог в 

подкрепа на трудовата 

реализация на ромите 

и други уязвими 

групи, живеещи в 

сходна с ромите 

ситуация  

2.1. Провеждане на 

кампании 

5.1.1.Срещи, семинари, 

дискусии и кръгли 

маси. 

Община, Д „СП” – 

Русе – ИРМ Сливо 

поле, Д „БТ” - Русе 

2012- 

2014 

 Не са необходими   Брой проведени срещи, 

семинари, дискусии и 

кръгли маси 

 

 

 

 

4. ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 
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Финансиране 
  

 

 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 
институция 

  

Времеви 

период 
  Средства Източник 

Индикатори 

1. Превенция на 

противообществени
те прояви на 

малолетни и 

непълнолетни сред 

ромите и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация 

1.1. Ограничаване 

на 

противообществе
ните прояви 

1.1.1. Провеждане на 

беседи, дискусии, 

обсъждания и 

ролеви игри  

Община, 

МКБППМН, 

училища, Отдел 

„Закрила на 

детето” 

2012- 

2014 

Не са необходими  Брои проведени беседи, 

дискусии, обсъждания и 

ролеви игри 

 

  1.1.2. Оказване на 

професионална 

подкрепа на деца, 

които са 

регистрирани в 

Детска 

педагогическа стая 

РУП – Сливо 

поле – 

инспектор ДПС, 

МКБППМН, 

Отдел „Закрила 

на детето” 

2012-2014 Не са необходими  Брой обхванати деца 

  1.1.3. Индивидуална 

работа на 

обществени 

възпитатели с деца и 

семейства в риск 

Обществени 

възпитатели, 

МКБППМН 

2012-2014 Месечни 

възнаграждения 

на обществените 

възпитатели 

ЦКБППМ
Н 

Брой обхванати деца и 

семейства 

2. Утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения  

2.1. Недопускане 

на „езика на 

омразата” и 

дискриминация с 

акцент върху 

жените и децата 

2.1.1. Провеждане на 

беседи, дискусии и 

кръгли маси с 

участието на 

юристи, 

представители на 

правоохранителните 

органи и социални 

работници 

Община, РУП – 

Сливо поле, 

МКБППМН, 

областен 

координатор – 

Комисия по 

дискриминация, 

ДСП – Русе – 

ИРМ Сливо поле, 

Отдел „Закрила 

на детето” 

2012- 

2014 

Не са необходими  Брой проведени беседи, 

дискусии и кръгли маси 

 

5. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
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Финансиране 

 

Цели 

 

Задачи 

 
Дейности 

 

Отговорна 
институция 

 

Времеви 

период 
 

Средства Източник 

Индикатори 

1. Привличане на 

ромите и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация, към 

културните и 

духовните средища в 

общината 

1.1. Осъвременяване 

на материалната база 

1.1.1. Разработване на 

проектно предложение 

по Програмата за 

развитие на селските 

райони за подобряване 

на съществуващи 

центрове за 

предоставяне на 

културни услуги 

(културни центрове, 

библиотеки) – ремонт 

на сградите на 

читалищата 

Община, 

читалищни 

настоятелства 

2012 600 000 лева 150 000 лв. – 

от държавния 

бюджет; 450  

000 лв. – от 

фондове на ЕС 

Брой ремонтирани 

читалищни сгради  

  1.1.2. Саниране на 

читалища, младежки 

домове и други 

обществени сгради 

Община, АЕЕ, МК 2013 221 472 лева Фондове на 

ЕС 

Брой санирани 

сгради 

  1.1.3. Ремонт на 

молитвен храм „Света 

Троица” – с. Бабово 

Община, Русенска 

митрополия 

2012-2014 326 155 лева Фондове на 

ЕС 

1 ремонтиран 

молитвен храм 

2. Осигуряване на 

равен достъп до 

информация на ромите 

и други уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация 

2.1. Осъвременяване 

на средствата за 

осигуряване на 

информация и 

оборудване с 

модерна техника 

2.1.1. Поддържане на 

уебстраницата на 

общината, 

предоставяща 

информация за 

профила на общината и 

актуализирани бази 

данни, съдържащи 

цялата налична 

информация за 

обществен достъп 

извършване на услуги 

по електронен път 

Община 2012-2014 1 000 лева Общински 

бюджет 

1 уебстраница 

6.  ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ 
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  2.1.2. Извършване на 

услуги по електронен 

път 

Община 2012-2014 Не са 

необходими 

 Брой извършени 

услуги по 

електронен път 

3. Утвърждаване на 

културната интеграция  

3.1. Съхраняване на 

културните традиции 

на ромите и други 

уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация 

3.1.1. Ежегодно 

провеждане на 

Прегледи на 

художествената 

самодейност 

„Различни, но заедно” 

Община,  

читалища 

2012 – 

2014  
1 000 лева 

на година 

Общински 

бюджет 

Брой проведени 

Прегледи на 

художествената 

самодейност 

„Различни, но 

заедно” 

  3.1.2. Популяризиране 

на културата на ромите 

и други уязвими групи, 

живеещи в сходна с 

ромите ситуация, чрез 
Общинския културен 

календар  

Община, читалища 2012- 

2014 
Не са 

необходими 
 Брой вписани и 

реализирани 

културни събития 

 

 

 

 

 

 



 25 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

В края на периода на Плана за действие очакванията са: 

- Устойчивост на процеса за интеграция; 

- Повишено качество на образованието на учениците в уязвимо социално-

икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за учениците в 

сходна ситуация;  

- Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение в училище  и 5 и 6 

годишните в детските градини; 

- Ограничаване броя на отпадналите ученици с 50% 

- Намаляване на неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора с 50% и 26 – 40 

годишните с 30%; 

- Своевременна хоспитализация на родилките до 100%;  

- Намаляване на ранните раждания и намаляване на родствените бракове; 

- Увеличаване на имунизираните до 95% от подлежащите за имунизация; 

- Повишаване на здравната култура сред ромското население в общината; 

- Брой ромски семейства обхванати от общинските социални програми –  30%; 

- Брой заети, включени в квалификационни курсове –  20% от безработните; 

- Повишаване на екологична култура на учениците и младите хора в районите с 

компактно ромско население; 

- Изграждане и узаконяване на нови жилища, зелени площи и детски площадки; 

- Подобрена техническата инфраструктура в районите с компактно ромско население; 

- Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

- Увеличаване на участието на хора от в уязвимо социално-икономическо положение, 

които се самоопределят като роми, така и за тия от други етноси в сходна с ромите 

ситуация в разработване и реализиране на програми за интеграция и развитие на 

общностите, които представляват ;  

- Увеличаване на информираността сред ромите с 50%; 

- Повишена осведоменост на целевата група за ролята на ЕС и по-специално за 

популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на 

интеграцията на ромите. 

 

 

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет 

за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) 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. Община Сливо поле 

ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На 

тази база  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 

• ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  

• Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  

• Докладът се приема от Общински съвет 
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VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За изпълнение на общинския План за действие са предвидени форми и механизми за 

междуинституционална координация и междусекторно сътрудничество   насочени към 

създаване на устойчива схема за сътрудничество между местните институции, 

представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. 

Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог  е 

предпоставка за реализиране на общинския План за действие. Решаването на проблеми на 

ромската общност и другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация, с помощта на 

нейни представители, били те от конкретен или от общ характер, чрез активни действия за 

реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция са 

залогът за бъдещо развитие. 

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

толерира включването на всички институции в общината, официално представени ромски 

организации по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското 

население и представители на другите уязвими групи живеещи в сходна с ромите 

ситуация, както и НПО. 

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на 

всички лица от ромски произход и другите уязвими групи живеещи в сходна с ромите 

ситуация в обществения живот, общинските и европейски програми с общата цел да се 

създаде обединяване усилията на всички етноси на територията на община Сливо поле за 

увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от общината.   

Финансирането на изпълнението на общинския План за действие ще се осъществява 

със средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски 

фондове. 

 


