
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА  

2016-2019 г. 

 

 
 

Настоящият Общински план за интегриране на ромите 2014-2020 г. наричан по-нататък Плана, е неразделна част 

от Областната стратегия на област Хасково за интегриране на ромите (2014-2020) и 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.  

Интеграцията е двупосочен процес и изисква участието както на малцинството, така и мнозинството. Тя не би била 

възможна, ако мнозинството не желае да приеме малцинствата. Такова желание трябва да бъде естествено и да се 

демонстрира още от ранна детска възраст. Ето защо младите хора са най-добрият ресурс на интеграцията, включително и 

заради енергичността си. Имат естествена потребност да общуват с връстниците си и са по-малко склонни да се 

дискриминират помежду си. 

Интеграцията не изключва разнообразието. Това означава, че човек, смятащ себе си за интегриран, ще може да се 

самоопределя въз основа на етническия или националния си произход, без това да създава напрежение или да провокира 

нетолерантност. 

Интеграцията е насочена към развитие. Човек от малцинството, който вече се е интегрирал, ще има същите 

възможности за личностно и професионално развитие, както и човек от мнозинството. 

Планът за интегриране на ромите в Община Ивайловград (2014-2020) отчита ситуацията на тази общност в общината 

от социално-икономическа и демографска гледна точка. Изпълнението му има за цел да повиши статуса на ромите до нивата 

на статуса на мнозинството на гражданите в община Ивайловград и включването им във всички форми на обществения, 

икономическия, културния живот на община Ивайловград. За целта се анализираха шест приоритета: образование, 



здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, върховенство на закона и недискриминация, култура и 

медии, от които се съставиха задачите, дейностите и отговорните институции по изпълнението на плана. 

Планът стриктно следва целите, задачите и дейностите, които постави за решаване и изпълнение Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., (приета с Решение на Народното събрание на 1 

март 2012 г.), националния План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, както и Стратегия на Област 

Хасково за интегриране на ромите (2014-2020 г.)  

Специфичното за двата национални програмни документа е изискването процесът на интеграция в страната ни да се 

осъществява ЕДНОВРЕМЕННО и НЕПРЕКЪСНАТО в няколко главни направления (приоритети, сфери), а именно: 

образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация и култура и 

медии.  

 

 

  ПРИОРИТЕТ: ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА  

ГРУПА 

СРОК ОТГОВОРНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ.бюджет 

 

Външно 

Очакван 

резултат 
1. Гарантиране на 

равен достъп до 

качествено 

образование, 
включително чрез 

интеграция на 

ромски деца и 

ученици в 

етнически смесени 

детски градини и 

училища. 

 
 

1. Поддържане на 

картотека на 

подлежащи 

ученици и деца за 

ДГ и 1 клас 

Децата и 

учениците от 

малцинствата 

постоян

ен 

Дирекция 

„Строителство и 

инвестиции”, 

”Образование, 

култура и социални 

дейности” 

Училища 

Не е необходим Не е 

необходим 
Обхващане 

на всички 

подлежащ

и на 

задължите

лно 

обучение и 

ДГ 

 2. Ограмотяване 

на младежи-роми 

Младежи-роми постоян

ен 

Община 

Ивайловград 

Бюро по труда 

Общински бюджет за 

съфинансиране 

Европейски 

програми и 

фондове  

Увеличава

не броя на 

зъвършил

ите 

основно 



образовани

е 

2. Интегриране и 

адаптиране на 

децата и 

учениците от 

ромски произход  

в учебните 

заведения 

1.Подлежащите на 

обучение роми да 

бъдат записани по 

25% във всяко 

училище 

Децата и 

учениците от 

малцинствата 

постоян

ен 

Дирекция 

„Строителство и 

инвестиции”, 

”Образование, 

култура и социални 

дейности” 

Училища 

Не е необходим Не е 

необходим 

Устойчиво

ст на 

процеса за 

интеграци

я 

 2. Осигуряване на 

безплатни 

учебници за VІІІ 

клас  и учебни 

помагала  от V до 

VІІІ клас   

Социално 

слаби деца 

постоян

ен 

Дирекция 

„Строителство и 

инвестиции”, 

”Образование, 

култура и социални 

дейности” 

Училища 

По училищни проекти МОН, 

ОБЩИНА 

ИВАЙЛОВГ

РАД 

спонсори 

Осигурява

не на 

безплатни 

учебници 

за VІІІ 

клас  и 

учебни 

помагала  

от V до 

VІІІ клас  

на 

социално 

слаби деца 

 3. Намаляване на 

процента на 

необхванатите и 

отпаднали от 

училище деца 

Ученици 

застрашени от 

отпадане 

Постоян

ен 

Дирекция 

„Строителство и 

инвестиции”, 

”Образование, 

култура и социални 

дейности”,училища, 

МК за БППМН, 

отдел “Закрила на 

детето” към Д”СП” 

Не е необходим Не е 

необходим 

Ограничав

ане броя на 

отпаднали

те ученици 

3. Създаване на 

подкрепяща и 

привлекателна 

среда в 

интегрираните 

училища, 

обучение в дух 

1. Подпомагане на 

децата и 

учениците от 

социално слаби 

семейства /дрехи, 

ученически 

пособия/ 

Социално 

слаби 

семейства 

Постоян

ен 

 БЧК,  

Училища 

 Европейски 

програми и 

фондове ,  

БЧК 

Подпомага

не на 

социално 

слаби деца 



на толерантност 

и 

недискриминаци

я в детските 

градини и  в 

училищата чрез 

съхраняване и 

развиване на 

културната 

идентичност на 

деца и ученици 

от ромски 

произход. 

 2. Социална 

трапезария за 

социално слаби 

деца 

Социално 

слаби 

семейства 

Постоян

ен 

Дирекция 

„Строителство и 

инвестиции”, 

”Образование, 

култура и социални 

дейности”, БЧК 

 Европейски 

програми и 

фондове , 

БЧК 

Подпомага

не на 

социално 

слаби деца 

 3. Включване на 

децата от ромски 

произход в извън 

училищни 

дейности 

Децата и 

учениците от 

малцинствата 

Постоян

ен  

Дирекция 

„Строителство и 

инвестиции”, 

”Образование, 

култура и социални 

дейности” 

Училища и 

училищни 

настоятелства 

Не е необходим Европейски 

програми и 

фондове  

Повишава

не 

мотивация

та на 

децата 

 

 

 

 

  ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА  СРОК ОТГОВОРНИ  ФИНАНСИРАНЕ  Очакван 



ГРУПА ИНСТИТУЦИИ Общ.бюджет Външно резултат 
1. Намаляване на 

детската 

смъртност 

1. Ранна 

регистрация на 

бременните, 

наблюдение по 

време на 

бременността и 

своевременна 

хоспитализация 

на родилките 

Бременни 

жени 

постоянен Личните лекари   Своевреме

нна 

хоспитализ

ация на 

родилките 

 2. Осигуряване 

възможността за 

достъп на 

линейките до 

домовете на 

родилките за 

своевременното 

им откарване до 

лечебното 

заведение 

Бременни 

жени 
Постоянен Община 

Ивайловград 
 Европейски 

програми и 

фондове 

% 

родилки, 

родили в 

лечебно 

заведение 

2. Намаляване 

бременноста в 

юношеската 

възраст и 

родствените 

бракове 

1. Провеждане на 

беседи за 

начините за 

предпазване от 

нежелана и ранна 

бременност и 

опасностите от 

родствените и 

ранни бракове 

Млади хора и 

техните 

родители 

Постоянен Община 

Ивайловград 

Личен лекар 

 Европейски 

програми и 

фондове 

Намаляван

е на 

ранните 

раждания 

и 

намаляван

е на 

родственит

е бракове 

 

 

3. Подобряване 

на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското 

население 

1. Провеждане на 

кампании за 

имунизиране на 

населението, 

особено на децата 

с непълен 

имунизационен 

Семейства от 

ромски 

произход 

Постоянен Личен лекар 

 

 Европейски 

програми и 

проекти 

% 

имунизира

ни от 

подлежащ

ите за 

имунизаци

я 



статус 

 

4. Повишаване на 

здравните знания 

и информираност 

на ромското 

население 

1. Информиране 

на ромското 

население за 

здравно 

осигурителните 

им права и 

задължения 

 

Лица и 

семейства от 

ромски 

произход 

постоянен Личен лекар  Европейски 

програми и 

проекти 

% роми 

спазващи 

задължени

ята си като 

здравно 

осигурени 

лица 

 2. Организиране 

и провеждане на 

здравно 

информационни 

събития в места с 

предимно ромско 

население по 

определени 

проблеми  

 

Лица и 

семейства от 

ромски 

произход 

постоянен Личен лекар, 

Община 

Ивайловград 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

проекти 

% роми 

здравно 

информира

ни 

 

 

 

  ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА  

ГРУПА 

СРОК ОТГОВОРНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ.бюджет 

 

Външно 

Очакван 

резултат 
1.  Подобряване 

на 

съществуващата 

и изграждане на 

нова техническа 

и социална 

инфраструктура 

1. Ремонт на ВиК 

инсталация и 

канализация в 

ромските махали 

и села 

Лица и 

семейства от 

ромски 

произход 

2016 -

2019 год. 

Община 

Ивайловград 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Подобряване 

на 

инфраструкт

урата 



 2. Ремонт и 

реконструкция 

на пътната 

настилка в 

ромските махали 

и села 

Лица и 

семейства от 

ромски 

произход 

2016 -

2019 год. 

Община 

Ивайловград 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Подобряване 

на 

инфраструкт

урата 

 3.Решаване 

проблемите със 

собствеността 

върху земята и 

незаконното 

строителство 

Лица и 

семейства от 

ромски 

произход 

2016 -

2019 год. 

Община 

Ивайловград 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой 

узаконени 

ромски 

жилища 

 4. Приемане и 

реализиране на 

общински 

жилищни 

програми  за 

социално слаби 

ромски 

семейства 

Лица и 

семейства от 

ромски 

произход 

2016 -

2019 год. 

Община 

Ивайловград 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой ромски 

семейства 

обхванати от 

общинските 

социални 

програми 

 

 

 

  ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ 

 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВ

А  

ГРУПА 

СРОК ОТГОВОРНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ.бюджет 

 

Външно 

Очакван 

резултат 

1. Повишаване 

на 

конкурентноспо

собността на 

ромите на 

пазара на труда 

1. Разработване и 

изпълнение на 

проекти за 

повишаване на 

квалификацията и 

преквалификацият

а на ромите 

Лица от 

ромски 

произход 

2016 -

2019 год. 

Община 

Ивайловград  

Д “БТ” 

НПО 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой заети, 

включени в 

квалификац

ионни 

курсове 



 2. Обучение на лица 

от ромски произход 

за развитие на 

бизнес и 

производство 

Лица от 

ромски 

произход 

2016 -

2019 год. 

Община 

Ивайловград  

Д “БТ” 

НПО 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой лица 

започнали 

собствен 

бизнес 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА  

И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА  

ГРУПА 

СРОК ОТГОВОРНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ.бюджет 

 

Външно 

Очакван 

резултат 
        

1. Реализиране 

на програми и 

проекти 

насочени към 

утвърждаване 

на толерантни 

междуетнически 

отношения 

между 

младежите – 

роми и не-роми 

1. Организиране 

на проект “Искам 

да бъда” за 

провокиране 

чувство на 

симпатия към 

младите роми. 

Ангажиране на 

изтъкнати 

спортисти в 

медийна 

кампания 

Лица от 

ромски 

произход 

2017 год. Община 

Ивайловград 

Д “БТ” 

НПО 

Съфинансиране от 

общински бюджет 

Републикан-

ски бюджет и 

по проект 

Брой на 

привлеченит

е деца и 

младежи за 

участие в 

проекта за 

толерантнос

т и 

междуетниче

ски 

отношения 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ VІ:  „КУЛТУРА И МЕДИИ“ 

 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА  

ГРУПА 

СРОК ОТГОВОРНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

ФИНАНСИРА

НЕ 

Общ.бюджет 

 

Външно 

Очакван 

резултат 

1. Съхраняване, 

развитие и 

1.  

Програма 

Лица от 

ромски 

2017 год. Община 

Ивайловград  

Съфинансиране 

от общински 

Републикански 

бюджет, донори 

Брой обхванати 

библиотеки по 



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 

„Българските 

библиотеки – 

място за достъп до 

информация за 

всеки”, която 

обхваща 

регионалните 

библиотеки и 

читалищни 

библиотеки, 

включително и в 

градове със 

смесено население 

и села с почти 

изцяло ромско 

население 

произход НПО бюджет  

 
 програмата 

 2. 

Институционално 

укрепване на 

читалищата като 

модерни центрове 

за развитие на 

местната общност, 

включително и 

ромската 

Лица от 

ромски 

произход 

2017 год. Община 

Ивайловград  

НПО 

Съфинансиране 

от общински 

бюджет  

 

Републикански 

бюджет, донори 

 

Брой 

подкрепени 

читалища по 

програми на 

Министерството 

на културата; 

Брой 

подкрепени 

читалища по 

общинските 

програми за 

развитие на 

читалищното 

дело. 

 

 

 

 

 



Община Ивайловград 

Област: Хасково 

Данните са от  2013 година
1
 Данните са от  месец декември 2014 

година 

Население – общ брой 8442 8216 

Мъже/жени 4110/4332 4140/4076 

Етнически състав на населението 

По официални данни/преброяване на населението 2011год/ 

Българско-90% 

Турско-12,4% 

Ромско-2,1% 

Не са се самоопределили-5,9% 

Българско-90% 

Турско-12,4% 

Ромско-2,1% 

Не са се самоопределили-5,9% 

Етнически състав на население 

Предполагаем брой  или % 

/данни на НПО, неформални лидери и др./ 

- - 

Ниво на безработица 24,45 % 26% 

 

 

 

 

 

Планът  е приет с Решение №9/29.02.2016 г. на Общински съвет Ивайловград. 

 

 

 
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  

                                                                                                                                                 /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 

 
 

                                                 
 


