
ОТЧЕТ
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ЗА 2015 г.

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

ПРИОРИТЕТ: ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет Външно

Постигна
т

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 - ПСД
”Образование,

култура и социални
дейности”
Училища

Не е необходим Не е
необходим

177 деца и
ученици от
малцинств
ата :
СОУ

„Христо
Ботев” –
Ивайловгр
ад – 11
деца;

OУ “Св.св.
„Крил и
Митодий”

– с.
Свирачи –
18 деца;
ОУ”Св. св.
Кирил и
Методий”



– с.
Железино
– 24 деца;
ОУ „Св.
св. Кирил

и
Методий”
– с.

Белополци
– 92 деца;
ЦДГ – с.
Железино
и клон с.
Белополци
– 32 деца.

2. Ограмотяване
на младежи-роми

Младежи-роми 2015-
2017год.

Община
Ивайловград
Бюро по труда

Общински бюджет за
съфинансиране

Европейски
програми и
фондове

Община
Ивайловгр
ад не е

реализира
ла проект

за
ограмотяв
ане на

уязвимите
групи през
2015 г.

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

2017 год. Дирекция - ПСД
”Образование,

култура и социални
дейности”
Училища

Не е необходим Не е
необходим

Във
всички
училища
на

територия
та на
Община
Ивайловгр
ад се

обучават
ученици от
уязвимите
групи.

2. Осигуряване на Социално 2015- Дирекция - ПСД По училищни проекти МОМН, Не са



безплатни
учебници за VІІІ
клас и учебни
помагала от V до
VІІІ клас

слаби деца 2017 год. ”Образование,
култура и социални

дейности”
Училища

спонсори осигуряван
и

безплатни
учебници
за VІІІ
клас и
учебни
помагала
от V до
VІІІ клас
през 2015 г.

3. Намаляване на
процента на
необхванатите и
отпаднали от
училище деца

Ученици
застрашени от
отпадане

Постоян
ен

Дирекция - ПСД
”Образование,

култура и социални
дейности”,училища,
МК за БППМН,
отдел “Закрила на
детето” към Д”СП”

Не е необходим Не е
необходим

Няма
данни за
отпаднали
ученици от
уязвимите
групи.

3. Създаване на
подкрепяща и
привлекателна
среда в
интегрираните
училища,
обучение в дух
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.

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

Децата от
уязвимите
групи са
подпомага
ни с дрехи
и учебни
пособия
(тетрадки,
химикалки
, моливи и

др.)

2. Социална
трапезария за

Социално
слаби

Постоян
ен

Дирекция - ПСД
”Образование,

Европейски
програми и

През 2015
г. Община



социално слаби
деца

семейства култура и социални
дейности”, БЧК

фондове ,
БЧК

Ивайловгр
ад

реализира
проект:
„Осигуряв
ане на
топъл
обяд”, но
поради

недостатъч
ен

финансов
ресурс бе
невъзмжно
обхващане
то на
всички
деца и
техните
семейства

от
уязвимите
групи.

3. Включване на
децата от ромски
произход в извън
училищни
дейности

Децата и
учениците от
малцинствата

2015-
2017 год.

Дирекция - ПСД
”Образование,

култура и социални
дейности”
Училища и
училищни

настоятелства

Не е необходим Европейски
програми и
фондове

Във
всички
училища
на

територия
та на
Община
Ивайловгр
ад се

организира
т извън
училищни
дейности с
равностой
но участие
на децата

от



уязвимите
групи.

ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет Външно

Постигна
т

резултат
1. Намаляване на

детската
смъртност

1. Ранна
регистрация на
бременните,
наблюдение по
време на
бременността и
своевременна
хоспитализация
на родилките

Бременни
жени

2015-
2017 год.

Личните лекари Извършва
се

регистраци
я на

бременнит
е жени от
уязвимите
групи.

2. Осигуряване
възможността за
достъп на
линейките до
домовете на
родилките за
своевременното
им откарване до
лечебното
заведение

Бременни
жени

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград

Европейски
програми и
фондове

На 98% се
осигурява
достъп на
линейки до
домовете
на

родилките
от

уязвимите
групи.

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

Млади хора и
техните
родители

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград
Личен лекар

Европейски
програми и
фондове

Не са
провеждан
и беседи на
лица от
уязвимите
групи.



родствените и
ранни бракове

3. Подобряване
на
профилактичните
дейности сред
ромското
население

1. Провеждане на
кампании за
имунизиране на
населението,
особено на децата
с непълен
имунизационен
статус

Семейства от
ромски
произход

2015-
2017 год.

Личен лекар Европейски
програми и
проекти

Не са
провеждан

и
кампании

за
имунизира
не на

лицата от
уязвимите
групи.

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

2015-
2017 год.

Личен лекар Европейски
програми и
проекти

Не са
провеждан

и
информац
ионни

кампании
с

уязвимите
групи от
страна на
Община
Ивайловгр

ад.
2. Организиране
и провеждане на
здравно
информационни
събития в места с
предимно ромско
население по
определени
проблеми

Лица и
семейства от
ромски
произход

2015-
2017 год.

Личен лекар Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
проекти

Не са
организира

ни и
провеждан
и здравно
информац
ионни
събития
сред

лицата от
уязвимите
групи.



ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет Външно

Постигнат
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

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

Община
Ивайловград

е
разработила
проект за

водохващане
на с.

Белополци.
От

общинския
бюджет се
отделят
средства за
ремонт на
ВИК

инсталации
на всички
населени
места.

2. Ремонт и
реконструкция
на пътната
настилка в
ромските махали
и села

Лица и
семейства от
ромски
произход

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

Ежегодно се
извършва
ремонт и

реконструкц
ия на

общинската
пътна

инфраструкт
ура,

обхващаща и
лицата от
уязвимите
групи.

3.Решаване
проблемите със

Лица и
семейства от

2015-
2017год.

Община
Ивайловград

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и

Община
Ивайловград



собствеността
върху земята и
незаконното
строителство

ромски
произход

фондове не е решила
изцяло

проблемите
със

собственостт
а на земята и
извършеното
строителство
от лица от
уязвимите
групи.

4. Приемане и
реализиране на
общински
жилищни
програми за
социално слаби
ромски
семейства

Лица и
семейства от
ромски
произход

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

От общински
жилищни
програми за
лица от
уязвимите
групи са

обхванати 8
семейства.

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВ
А

ГРУПА

СРОК ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет Външно

Постигнат
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

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград
Д “БТ”
НПО

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

Не са
изпълнени, в
Община

Ивайловград
,проекти за
повишаване
квалификац
ията и

преквалифи
кация на
лица от



уязвимите
групи.

2. Обучение на лица
от ромски произход
за развитие на
бизнес и
производство

Лица от
ромски
произход

2015-
2017 год.

Община
Ивайловград
Д “БТ”
НПО

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

Не е
извършвано
обучение на
лица от
уязвимите
групи за

развитие на
бизнес и

производств
о.

ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА
И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет Външно

Постигнат
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

Община
Ивайловград
не е
организирал
а и
реализирала
проект:
„Искам да
бъда”.

ПРИОРИТЕТ VІ: „КУЛТУРА И МЕДИИ“



ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРА
НЕ
Общ.бюджет

Външно
Постигнат
резултат

1. Съхраняване,
развитие и
популяризиране
на
специфичната
етнокултура на
ромите като
част от
българската
национална
култура и
създаване на
условия за равен
достъп на
ромската
общност до
обществения
културен живот
на различни
нива

1.
Програма
„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

Лица от
ромски
произход

2017 год. Община
Ивайловград

НПО

Съфинансиране
от общински
бюджет

Републикански
бюджет, донори

На територията
на Община
Ивайловград
няма обхванати
библиотеки по
пограмата.

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

Няма
обхванати
читалища по
програми на
Министерство
на културата.

Община Ивайловград
Област: Хасково

Данните са от 2013 година1 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%

Отчетът е приет с Решение №8 /29.02.2016 г. на Общински съвет Ивайловград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/


