ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РОМАН В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ
РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА
РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
2012 – 2014г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият План е документ, който определя приоритетните области за
действие при равноправното интегриране на ромите в нашата община. Той e
неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията
на област Враца и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика,
и по-конкретно, на НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012- 2020).
Интеграцията на ромите не е краткосрочна задача. Тя е дългосрочно
предизвикателство пред обществото, което изисква координирано прилагане на
последователни, целенасочени и ефективни действия,
мобилизация на
отговорните органи и институции за недопускане на дискриминация и
неравнопоставеност, бедност и социално изключване на ромите.
Общинският план за действие е разработен в отговор на устойчивата
необходимост от продължаване на последователна и целенасочена работа за
интеграция на ромите. В него се взема предвид политическото, социалното и
икономическото развитие на страната, тенденциите в европейските политики за
ромите, отчитат се настоящите предизвикателства на глобалната финансова и
икономическа криза, очертава се по-нататъшния път за ефективното решаване на
най-неотложните проблеми на ромската общност. Той кореспондира с
Националния план за действие по Десетилетие на ромското включване 2005-2015
г. – международната инициатива, към която България се присъедини и бе домакин
на стартирането й на 2 февруари 2005 г.
Въпреки това, положението на ромската общност в страната, продължава да
се характеризира с нестабилност и уязвимост, предопределящи
социално
изключване на значителни части от нея.
Планът е продължение на по-нататъшните действия в условията на новите
европейски реалности и произтичащите ангажименти от членството на страната в
Европейския съюз. Той е съобразен с „Рамката на ЕС за национални стратегии за
интеграция на ромите”, за защита на правата на човека, за спазване принципа за
гарантиране на равни възможности за всички граждани и недопускане на
дискриминация въз основа на различни признаци, включително етнически
произход. В съответствие е и с препоръката на Комитета на министрите на Съвета
на Европа за възприемане на подход за иницииране на позитивни действия спрямо
ромската общност, кореспондира и с „Програмата на правителството на
европейското развитие на България 2009 – 2013 г.”
Планът за действие ще се изпълнява в два периода: 2012 - 2014 и до 2014 - 2020
г. Първият период се покрива изцяло от Националния план за действие по
инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.
В разработването на плана за действие участваха служители от община Роман,
съгласно заповед №.1556/05.12.2012г., както и институции и партньори от:
Дирекция” Социално подпомагане” - гр.Мездра, филиал Роман
Дирекция ”Бюро по труда” – гр.Мездра, филиал Роман
РУ МВР – Роман
Директори на училища
Представители на ромската общност
Лични лекари

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се
актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.
II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ
II.1. Анализ на състоянието на населението от ромски произход и други
уязвими групи в неравностойно социално положение в община Роман
Населението на община Роман по данни от последното преброяване на
населението и жилищния фонд към 01.02.2011 г. в страната е 6992 души, т.е. с
1156 души т.е. / 14,19% / по-малко в сравнение с данните от преброяването към
01.03.2001 г. (8148 души).
Лицата от ромската етническа група в община Роман са разпределени
териториално по селища, както следва:
Население на община Роман към 01.02.2011 г. по населени места и възраст
№
Населено място
Общо
Роми
до 3
до 14 г. 15-19 г. 20-64 г.
население
год.
1
гр. Роман
3161
750
87
93
197
326
2
с. Долна Бешовица
344
18
2
7
3
6
3
с. Камено поле
770
339
16
86
37
177
4
с. Караш
89
0
0
0
0
0
5
с. Кунино
600
49
5
7
4
32
6
с. Курново
188
0
0
0
0
0
7
с.Марково равнище
0
6
0
0
0
0
8
с. Радовене
373
239
14
33
27
158
9
с. Синьо бърдо
492
10
1
1
1
6
10 с.Средни рът
27
0
0
0
0
0
11 с.Стояновци
124
0
0
0
0
0
12 с. Струпец
426
39
4
3
9
23
13 с. Хубавене
392
0
0
0
0
0
ОБЩО за общината:
6992
1444
129
230
278
728

Заб.Броят на ромите не е официален, а е по данни на кметовете и кметските
наместници по населени места

Населението на община Роман наброява 6992 души, като ромският етнос е втори
по численост след българския, който наброява около 1444 души.
Част от хората, които неформално и общоприето наричаме „роми” или
„цигани” се самоопределят като българи, турци и др., което е право на
преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не
посочи такава.
Най-голям е делът на ромите в селата Радовене (000 %), Камено поле (000 %) и
Роман (000%).
В община Роман има села, в които според данните на проведеното преброяване
няма самоопределили се като роми лица, но живеят социално уязвими групи,
намиращи се в сходна на ромите ситуация, които също следва да бъдат
бенефициенти на Областната стратегия. Подобни села са Курново, Стояновци.

над
65 г.
47
0
23
0
1
0
0
6
1
0
0
1
0
79

II.2. Анализ по приоритети
II.2.1. Образование
СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ, СЪГЛАСНО СП.ОБР. НА ДИРЕКТОРИТЕ дневна
форма на обучение- към 29.09.2012Г.
Общо
У-ще
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 Самост.
и инд.
ф-ма

СОУ

-

-

-

-

43

42

38

39

39

47

49

38

20

НУ

38

35

42

44

-

-

-

-

-

-

-

-

159

К.ПОЛЕ

7

10

1

7

12

10

10

10

-

-

-

-

67

общо

45

45

43

51

55

52

48

49

39

47

49

38

20

316

542

В основното училище в с.Камено поле – с най-многобройно ромско население,
се обучават 67 ученици, като 62 от тях са роми, или 92.54%. Със СОП са 11
ученици. Почти всички ученици са от многодетни семейства с нисък социален
статус. За учебната 2012/2013г. училището е включено в списъка на Защитените
училища, с цел предотвратяване на отпадането от училище на ромските деца.
Към 04.12.2012г. преместени и незаписани в друго училище са 15 от общо 561
ученици : - от НУ „П.Р.Славейков” – 1; -от СОУ „В.Левски” – 14.
Общо в ЦДГ и ОДЗ се обучават 222 деца. В подготвителна група-5-годишни
деца се обучават общо 43 деца, а в подготвителна група 6-годишни – 32 деца.Със
закриването на филиал „Люляк” към ОДЗ „Зора”в с.Синьо бърдо, към 04.12.2012г.
незаписани са 7 деца.С българско гражданство в ОДЗ”Зора” и ЦДГ „Вълшебно
детство” са 222 деца .Всички 22 учителки от детските градини са преминали
квалификационен курс „Образование в мултикултурна етническа среда в детската
градина”.
II.2.2. Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на община Роман се осъществява от
регистрираните в РЗИ – гр.Враца, / по данни от РЗИ към 04.07.2012г./:
Амбулатории за първична извънболнична помощ – 10 броя, в т.ч. 3 броя по
дентална медицина
Амбулатории за специализирана извънболнична помощ – 4 броя и
Център за спешна медицинска помощ
Общопрактикуващите лекари са крайно недостатъчни и не са в състояние да
осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките
населени места. Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем.
Наблюдават се следните негативни тенденции: – бременните жени се
картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска
консултация и с това попадат в рискови групи бременности. Като цяло
бременностите са много ранни и се наблюдават бракове по съребрена / роднинска/

линия, което предполага раждането на дете с увреждания; - Значителна част от
ромското население не е осигурено или с прекъснати здравно-осигурителни
права;- Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на
децата при дентален лекар. Наложително е да се помисли за възможности за
мобилни кабинети за профилактика на зъбите поне към детските заведения;Голяма част от заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и
бедност.
В РЗИ-гр.Враца са регистрирани 4 броя амбулатории за специализирана
извънболнична помощ.
На територията на община Роман няма дом за възрастни хора. Има два
социални комплекси – КСУДС и КСУДУ. Аптечното обслужване е само в града от
две аптеки. Населението ползва и специализирана медицинска помощ от
СБДПЛББ-/Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на
белодробни болести/.
Училищата и детските градини по график се обслужват от 4 медицински
специалисти, в детската ясла в ОДЗ „Зора” работят 3 медицински специалисти.
Общопрактикуващи лекари, обслужващи ромсокото население:
Д-р Даринка Лазарова – обслужва пациенти от гр.Роман и селата – Струпец,
Хубавене, Караш, Средни рът и Марково равнище
Д-р Маргарита Гарева – пациенти от гр. Роман и селата – Долна Бешовица,
Радовене, Кунино и Курново
Д-р Лъчезар Христов – пациенти от гр.Роман, Кунино, Долна Бешовица,
Хубавене, Струпец, Радовене.
Д-р Маргарита Василева – пациенти от с. Камено поле
Д-р Кръстьо Дамянов – пациенти от с.Синьо бърдо
Регистрирани са още 2 специализирани практики :
Д-р Роза Йорданова – педиатър
Д-р Николина Бочева – физиотерапия
* Заболявания от които най-често боледуват лицата от ромски произход
по данни на ОПЛ са:
Бебета – хипотрофия, анемии, възпаления на горните дихателни пътища и
белите дробове, вродени малформации
Възрастни – заболявяния на белите дробове, заболявания на опорнодвигателния апарат и периферната нервна система, няколко семейства с ТБЦ
По-голямата част /над 80% / от лицата от ромски произход са обхванати с
профилактични прегледи .
Над 95% от децата са обхванати с имунизация и профилактични прегледи.
Необходимо е да се засили сътрудничеството с личните лекари и
взаимодействието им с медицинските специалисти от училищата и детските
градини, а така също и за работа по график на временни пунктове за профилактика
в селата. Акцентът трябва да се постави на разяснителните кампании, детските
имунизации и на превантивните образователни мерки .

Провеждани лекции и здравни беседи по училищата 2011 / 2012 учебна година
Детски градини
Училища
Лекции „Необходимост от
спазването на обща
хигиена”

5

5 - във всяко училище и ДГ

Лекции „Предпазване от
нежелана бременност”

-

2 – в ОУ и СОУ

Лекция за родители –
„Какво трябва да знаем за
полиомиелита?”

2

Лекция „Полиомиелит –
Детски паралич”

2 – с родители

3 -с ученици

В последните две години са провеждани: Имунизационна кампания срещу
морбили; Извънредна имунизационна кампания – ваксинация с ваксина срещу
полиомиелит, предприета от МЗ;

II.2.3. Жилищни условия
Обособените квартали са все още 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. За щастие в
община Роман този проблем не стои така остро, тъй като с малки изключения,
ромите не са сегрегирани.
В ромската махала в с.Камено поле досегашен проблем беше липсата на
кадастрална карта, общ и подробен устройствен план. Често срещано явление е и
незаконно строителство, недостатъчно изградена инфраструктура и в редки
случаи, ограничен достъп до социални и комунални услуги, пренаселеност в
жилищните блокове. В над половината от жилищата, в които живеят роми, няма
канализация и течаща вода, поради това, че ниският социално-икономически
статус на ромските семейства задълбочава допълнително тяхната уязвимост като
потребители на комунални услуги.
Във връзка с горното са необходими още по-целенасочени, конкретни и
ефективни мерки за обединяване и координиране на усилията на държавните
органи, на местните власти, на гражданските сдружения, на ромската общност и на
всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните
условия на ромите и благоустрояване на кварталите с преобладаващо ромско
население.

II.2.4. Заетост
По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България 2011г. заетостта на територията на общината е:

Община

Население
на 15 и
повече
навършен
и години

Икономически активни

общо

заети

2363

1725

безработни

Икономически неактивни

Общо

РОМАН

5451

638

3088

Вижда се,че повечето от населението са безработни.Голяма част от ромите не
търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация,
което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването
им в обществения живот.
От числото на безработните най-засегнати са:
- незавършилите начално образование или неграмотни;
- с начално образование ;
. с основно образование ;
Основните проблеми в областта на икономическото развитие, заетостта и
социалното подпомагане най-общо се свеждат до:
Липса на свободни средства за стартиране на малък и среден бизнес;
Липса на възможности/желание за квалификация и преквалификация на
роми;
Невъзможност за кредитиране;
Адекватни, финансово-обезпечени програми за социална интеграция на
ромите;
Недостатъчна информация за съществуващите програми за квалификации и
преквалификации;
Висок процент на роми, неотговарящи на условията за включване в
социалните програми.
Данни от ДБТ-гр.Мездра – филиал Роман, към 30.11.2012г
Регистрирани в
БТ безработни
общо
мъже
жени
роми
мъже
жени
до 19 год.
до 29 год.

брой

%

752
392
360
108
51
57
4
44

32,14%
52,13%
47,87%
14,36%
47,22%
52,78%

Над 1 год.
Без обр-ие
Начално
основно
средно
без квалификация
работническа
първичен пазар
НП
ОП «РЧР»

58
66
8
19
10
101
7
4
12
2

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група
социално слаби лица и семейства в неравностойно социално положение,
подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и ППЗСП.
Подпомагани с месечни помощи са 000 семейства, преобладаващи са
многодетните и непълни семейства, в които има и повече нетрудоспособни
членове
II.2.5. Върховенство на закона и недискриминация
Действащото законодателството в България гарантира равните
възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от тяхната
етническа принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание,
сексуална ориентация и други признаци. Това е залегнало и в Конституцията на
Република България, в Закона за защита от дискриминация (2004 г.) и в редица
други закони и подзаконови нормативни актове.
Наред с многото социални проблеми, характерни за голяма част от
представителите на ромския етнос, съществуват негативни нагласи и
предразсъдъци на етническа основа, които допълнително ограничават
представителите на общността за пълноценно участие в обществения живот,
независимо от лични постижения и завоюван по-висок социален статус на единици
от тях. Това рефлектира негативно върху общността като цяло. Не малка част от
доказали себе си роми, за да избегнат негативно отношение, напускат общността,
като по този начин затварят възможности за изграждане на позитивни модели на
лидерство, за авторитетно представителство в обществото, за утвърждаване на
добри практики и др.
Необходимо е да продължи усъвършенстването на консултативния процес
на администрацията с ромската общност и с нейни изявени представители при
изготвянето, изпълнението и оценката на предприеманите мерки и действия.
Необходимо е да продължат и усилията за подобряване на уменията на
служителите за работа в мултикултурна среда,за насърчаване на културен
плурализъм , за етично отразяване на въпросите, свързани с интеграцията на
ромите и междуетническите отношения.
Следва да се предприемат и определени действия за подобряване на
координацията, както между отделните институции, така и между институциите
и гражданските структури.

II.2.6. Култура и медии
В община Роман функционират 11 читалища. Четири от тях – Роман, Кунино,
Синьо бърдо и Струпец са включени в Програмата „Глобални
библиотеки”.Предстои включването на читалището в с.Камено поле, което е с
преобладаващо ромско население.
Важен принцип на развитие на националната културна политика е
насърчаването на културното многообразие и съхраняването на единството от
национални традиции и обичаи. Културното многообразие ще се поддържа чрез
създаване на условия за съхраняване и развитие на културата на всички етнически
групи, чрез създаването на атмосфера на взаимно уважение, толерантност за
взаимно опознаване и обмен между културите.
В това отношение подкрепа има от страна на НПО- Клуба на учителя „Д-р
Петър Берон” в гр.Роман.
Въпреки положените усилия продължава необходимостта, най-вече от страна на
училищата и читалищата, от системна и последователна политика по отношение
на ромската култура, на популяризирането и запазването на традициите, обичаите
и фолклора на ромите, като част от общонационалната култура.
III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПОДКРЕПА НА
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2012- 2014)
Приоритетни области на действие :
III. 1. ОБРАЗОВАНИЕ
III. 2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
III. 3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
III. 4. ЗАЕТОСТ
III..5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
III. 6. КУЛТУРА И МЕДИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА РОМАН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА
РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времеви период

Финансиране
Средства

Индикатори

Източник

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ
1.1.1.Спазване
на
правните,
нормативнии
и
1.1.Гарантиране институционални
за
на равен достъп механизми
на
до качествено интеграция
ромските
деца.
образование на
децата
и
учениците
от 1.1.2.Допълнителна
етническите
квалификация на
малцинства
учителите за работа с
ромски деца и техните
родители в условията
на мултиетническа
среда.
1.1.3.Включване на
разпоредби в
правилниците на
детските градини,
училищата и
обслужващите звена и
на клаузи в

1.1.1. Създаване на
база данни за децата
в риск

общината,

2012-2014

директори
на у-ща и

Не са
Републикански
необходими
допълнителни бюджет
средства

Създадена база
данни

ДГ
1.2.1.Участие
в Директори
семинари, обмяна на
на у-ща и
добри практики

2012-2014

ДГ

1.3.1.Допълване на Директори
правилниците в ущата и ДГ и в на у-ща и
длъжностните
ДГ
характеристики

2012-2014

Не са
необходими
допълнителни
средства

Не са
необходими
допълнителни
средства

Бюджети на у- Брой
щата и ДГ
проведени
квалификацион
ни форми

Брой училища
и ДГ с
включени
разпоредби

1.2.Мотивиране
на
ромските
ученици
да
продължат
образованието
си
след
навършване на
задължителна
училищна
възраст.
Подкрепа при
постъпване
в
гимназия, колеж
и университет,
достъп
до
стипендиантски

длъжностните
характеристики на
училищния
персонал за
гарантиране на
толерантно
отношение към
ромските деца и
създаване на
толерантна училищна
среда.
1.1.4.Включване в
списъка на
защитените у-ща –
ОУ в с.Камено поле

Изготвяне
мотивирано
предложение
РИО-Враца

1.2.1. Проследяване
на всички
информационни
източници ,
предлагащи
облегчени условия за
кандидатстване,
конкурси.

* Провеждане на
информационна
кампания –
изготвяне на
дипляни за разгласа
на програмата на
Ромския
образователен фонд

на Общинска
администрация
до

* Срещи с кметовете
по села за
разясняване на
кандидат-студентски
курсове

общината,
директори
на у-ща и
ДГ

2012г.

2012-2014

Не са
Републикански
необходими
допълнителни бюджет
средства

Не са
необходими
допълнителни
средства

Изпълнение на
задачата

общински
бюджет
-Брой
кампании
-Брой
проведени
срещи
-Брой
роми
постъпили
в
гимназии, ПГ и
във
висши
учебни
заведения
и
колежи

програми.

1.3.Обхващане
на
всички
ромски деца в
задължителна
училищна
възраст
от
образователната
система.

1.3.1.Предотвратяване
на отпадането на деца
от
училище
и
реинтеграция на вече
отпаднали
от
училище.
1.3.2. Осигуряване на
редовна посещаемост
и задържане в
училищата .

ЦОП
Директори и
учители от
училищата и ДГ

Републикански
Учебна 2012/2013
2013/2014

Делегирани
бюджети на
училищата

бюджет

Програми на
МОМН

Намаляване на
броя
на
необхванатите
и
отпаднали
ученици

Брой деца, с
които
е
проведена
индивидуална
работа

Допълнителна
индивидуална
работа с деца,
застрашени от
отпадане

1.4.Подобряване
на
материалнотехническата база
в
ЦДГ
–
с.Радовене
и
основното
училище
в
с.Камено поле

1.4.1.Да се повишат
възможностите за
качествен
учебновъзпитателен процес

Обновяване
на
негодна и остаряла
МТБаза, и закупуване
на необходими

Директори на у-ща и
детски гра-дини

Учебна 2012/2013

Съобразно
запланувано
обновяване на
МТБ

Бюджета на
училището,НПО,
спонсори

извършена
дейност

пособия

ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна

Времеви период

Финансиране

Индикатори

институция
2.1.Повишаване
на здравната
култура и
мотивация на
ромското
население за
опазването,
поддържането и
укрепването на
собственото им
здраве
2.2.Разширяване
провеждането
на
профилактични
и разяснителни
дейности сред
ромското
население и
информиране за
важната роля на
здравната
превенция
Участие на
ромите в
дейности по
промоция на
здравето и

2.1.1.Систематизиране
на най-важните
проблеми, свързани с
нагласата за контрол
върху здравето на
ромите.

2.2.1.Превенция на
риска от възникване
на епидемии

Организиране на
кампании, съобразно
градацията на
здравните проблеми

Организиране и
провеждане на
здравни лекции и
беседи в селата с
доминиращо ромско
население

Средства

членове на
общинския екип;
2012-2014г.
общопрактикуващи
лични лекари

Неформални
лидери

2013г.

Представители на
ромския етнос
Специалисти от
училищата
Специалисти и
експерти от общ.
администрация

5.3.1.Провеждане на
семинари с
представители на
ромското население
по въпроси на

2014г.

Източник
Брой
проведени
кампании

здравното
образование
сред ромската
общност

профилактика и
промоция на здравето

5.3.2.Партньорство с
регионалните медии в
дейностите по
популяризиране
профилактиката на
болестите и промоция
на здравето.
5.3.3.Здравни беседи
на теми, засягащи
ранната бременност,
семейното планиране,
болести, предавани по
полов път.
Максимално
обхващане
на
подлежащите на
имунизация,
вкл.
и
чрез
разкриване на
временни
имунизационни
пунктове
или
създаване
на
мобилни екипи.
Провеждане на

членове на
общинския екип;
общопрактикуващи
лични лекари

2012-2014г.

разяснителни
кампании
за
активиране на
родителите
и
общността при
провеждане на
имунизационни
кампании
за
деца.
3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
3.1. Да се
подобрят
жилищните
условия, а така
също и
прилежащата
техническа
инфраструктура в
проблемните
жилища и
квартали

3.1.1.Подобряване на
санитарно-битовите и
хигиенни условия в
жилищата и кварталите
с ромско население.

Оценка на нуждите от
подобряване
състоянието на
ромските квартали по
отношение на
инженерната
инфраструктура

Подобряване на
жизнената среда на
хората настанени в
неотговарящи на
изискванията жилища
и цялостно саниране
на бл.2 в гр.Роман

Изготвени
община Роман

2012-2014г.

Не са
необходим
и
допълните
лни
средства

община Роман

2014г.

1 000 000
лв.

оценки

Проекти по
оперативни
програми

Осъществено
саниране на
бл.2 в гр.Роман

Ремонтиране и
саниране на жилище
на многобройно
социално слабо
семейство в с.Радовене

3.2. Качествено
изменение
на
условията
на
живот
и
изграждане на
благоприятна
жилищна среда

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

община Роман

Проектиране
и
изграждане
на
община Роман
техническа
инфраструктурводоснабдяване,кана
лизация,
улична
мрежа
и
благоустрояване на
квартал
с
преобладаващо
ромско население в
гр.Роман
Подобряване на
околната среда – алеи,
зелени площи, детски
площадки чрез
мероприятия свързани
със организиране на
доброволци и зелени
отряди

Подпомагане на
нуждаещите се за
поддържане на
предоставени

2013г.

2014г.

2013г.

2013г.

35 000 лв.

750 000лв.

Не са
необходим
и
допълните
лни
средства

донори,

Реализиран

МТСП

ремонт

Проекти по
оперативни
програми

Реализирано
проектиране и
изпълнение

общински жилища
под наем
ПРИОРИТЕТ 5: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

5.1.Спазване на
законовата и
нормативна
уредба на
РБългария

5.1.1.Спазване на
Наредба №1 на ОбСРоман

Запознаване с
наредбата и
разясняване на
отрицателните
последици при
неизпълнението и
Подобряване на
ефективността на
работа на служителите
в правоохранителните
органи в
мултиетническа среда
при спазване на
стандартите по правата
на човека

Д-ри на училища,
неформални
лидери, членове
на екипа

март-юни 2013г-

Не са
необходими
допълнителн
и средства

РУ МВР-Роман

постоянен

членове на екипа

2012-2014

Не са
необходими
допълнителн
и средства

Засилване на работа
със семействата от ЦОП
ромски произход и от
друго живеещо при МКБППМН
подобни
условия
население
при членове на екипа
съблюдаване
на
правните механизми и
работа със семействата
за
осъзнаване
на

постоянен
2012-2014

родителските
задължения,
за
разбиране и спазване
правата на децата.
Разяснителни
и
информационни
община Роман
кампании
за
повишаване
на ЦОП
чувствителността
и
нетърпимостта
към членове на екипа
прояви
на
дискриминация.
5.1.2.Спазване на
изискванията за
издаване на лични
документи

Д-ри на училища
Разясняване
на
задълженията
за Класни
издаване на лични ръководители
карти при навършена
възраст на учениците

2013г

Учебна 2013/2014
Учебна 2014/2015

Не са
необходими
допълнителн
и средства

ПРИОРИТЕТ 6: КУЛТУРА И МЕДИИ
6.1. Запазване и
обогатяване
на
културната идентичност
на
децата
от
етническите
малцинства

6.1.1. Повишаване на
интереса към традициите
на етноса на ромите

Разкриване на СИП-ове
по ромски фолклор

Директори на у-ща
и ДГ;

Учебна 2013/2014

Съобразно
възможностите
на
делегираните
бюджети

Бюджети на
училищата, ДГ,
спонсори

14.01.2013г.

150 лв

общински

Читалища

Честване на ромската
Нова година

Директори на у-ща
и ДГ;

Брой разкрити
СИП-ове

Брой
проведени

6.2.
Партньорство
с в-к „Враца
днес” и други
медии

Читалища

14.01.2014г.

Директори на у-ща
и ДГ;

08.04.2013г.

бюджет

150 лв

6.1.2.Приобщаване към
ценностите и културните
традиции на ромите по
света

Отбелязване
на
световния ден на ромите

6.1.3.Популяризиране
на ромската култура и
фолклор

Организиране
и Директори на у-ща
провеждане
на и ДГ;
м. май 2013
Фестивал на ромското
Читалища
изкуство

300 лв

6.2.1. Отразяване и
популяризиране на
положителни прояви и
успехи

Осигуряване
на
информация за добри
практики
и
положителни изяви

Не
са
необходими
допълнителни
средства

08.04.2014г

общински

Читалища

бюджет

Членове
на
общинския екип по
изпълнение
на
Плана

постоянен

2012-2014г.

спонсори от
ромски НПО

тържества

Брой
проведени
тържества

Проведен
фестивал

Брой
публикувани
материали

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Постигане на по- ефективно сътрудничество и партньорство между
местните институции, малцинствените общности и неформалните лидери
,което ще спомогне за решаването на конкретни проблеми на населението и
активни действия за реализиране на заложените в Плана задачи.
Намаляване процента на отпадане на ученици по семейни причини,и
формиране на нов поглед по отношение на мястото на образованието в
ценностната система на ромското семейство, което предопределя ниския
икономически статус, използването на децата като работна ръка при
прехраната на семейството и други.
По-голяма ангажираност и съпричастност на българските граждани от
ромски произход към интеграционната политика на общината, областта и
държавата.
По-голяма ангажираност и съпричастност на българските граждани от
ромски произход към интеграционната политика на общината, областта и
държавата.
Намаляване обхвата на изолация на ромската и други общности в сходно
неравностойно социално положение, повишаване степента на доверие в
институциите
V. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
V.1. УПРАВЛЕНИЕ
Същността и съдържанието на процеса на управление се проявява в
неговите функции. От тази гледна точка управлението е процес на планиране,
организация, мотивация и контрол, необходими за формулирането и
постигането на поставените цели.
Организационният механизъм е система от управленски дейности, методи
и процедури, насочени към реализацията на функциите на заинтересованите
институции, а също така и към решение на организационните проблеми, чрез
ясно разграничаване на функциите, разпределение на организационните
задачи. Затова:
 Изпълнението на плана е съвместна задача на органите на местната
власт, Д„СП”-Мездра, филиал Роман, Д „БТ”- Мездра, филиал Роман, РУ
МВР – Роман, училищата, детските градини, граждански организации;
 При изпълнението на Плана ще се спазва принципа на партньорство и
взаимодействие между местните власти и представители на ромската
общност;
 Гласност и разясняване на заложените дейности в Плана;

 Ще се има предвид рационално разпределение на функциите между
институциите, имащи отношение към изпълнение на дейностите в
Плана;
 ефективна координация и взаимодействие при прилагането на
интеграционните политики, без допускане на дублиране на дейностите;
 със заповед на кмета на общината, ще бъде определен оперативен екип
за работа по изготвяне и изпълнение на Плана.

Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със
средства от общинския бюджет, републиканския бюджет и при
възможност със средства от европейски фондове
V. 2.МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на
информация да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по
изпълнението на мерките в общинския план , както и активно да включи
заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. За
постигане на целта:
Се определя със заповед на кмета на общината на звено за мониторинг и
оценка, като самостоятелна структура;
Провеждат се работни срещи в оперативен порядък, имащи отношение
към изпълнението на дейностите и задачите;
Периодично се събира информация от най-различно естество, която служи
като ориентир за следване, адаптиране или актуализиране на подходите;
Контрол от страна на звеното за мониторинг чрез изготвяне на
шестмесечни оценки
Звеното за мониторинг и оценка в срок до 1 февруари
изготвя
мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие в община
Роман в изпълнение на Областната стратегия
Докладът се приема от Общинския съвет и се изпраща на Областния
управител
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложеният План би могъл да се реализира само чрез сътрудничеството
между всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно
ниво с представители на неправителствени организации и на ромската общност.
Активното участие на ромите за формирането и реализацията на
общинската политика за интеграция на ромската общност е от изключително
важно значение. Това предполага укрепване и участие в администрацията на
представители на ромската общност, което от своя страна да допринесе за
реалното участие на ромите във всички приоритетни области и изпълнение на
целите, заложени в Националната и Областната стратегии.
Официалните статистически данни от преброяването на населението в
България през 2011 г. ще бъдат взети предвид при актуализация на приоритетните
направления на програмата, при необходимост.

Общинският План за действие е отворен за актуализации и допълнения и
ще се реализира чрез спазването на законовата уредба в РБългария, нормативните
изисквания на Европийския съюз и съгласуване на дейностите между общинските
институции, имащи отношение към интеграционната политика в общината,
основавайки се на приоритетите и насоките в Областната и Националната
стратегия за интегрирането на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

