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1.ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 Настоящият план за действие  на община Струмяни за подкрепа на 
интеграционните политики за периода 2012-2014 година  дефинира необходимостта от 
определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната 
общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в 
общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи 
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предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и 
финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на 
държавата в тази област. 

Планът за действие се съобразява със спецификата на Общинския план за развитие 
на община Струмяни. Цялостната му концепция е в съзвучие с главните стратегически 
цели, както на държавните политики така и на целите на Община Струмяни по 
отношение на маргинализираните групи, а именно: 
 Подобряване на стандарта и качеството на живот на уязвимите групи, преодоляване на 
изолацията им, активизиране на гражданското общество за прояви на толерантност, 
съпричастност и активно социално поведение.  
Настоящият план за действие има за цел да анализира и идентифицира предпоставките 
и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната политика, насочена към 
българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, живеещи в сходна 
ситуация и с това да подпомогне развитието на Община Струмяни. В плана за действие 
е заложена визията на ръководството за развитието на Общината като толерантен 
социално- икономически център. 

Освен това, планът за действие  е съобразен и с Областната стратегия за 
интегриране на ромите на територията на област Благоевград и Националната стратегия 
на Република България за интегриране на ромите (2012- 2014) . 

 
Изпълнението му е насочено към: 
• 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 плана за действие участваха служители от следните отдели и 
звена на Община Струмяни: „Малцинства”; „ Образование и здравеопазване” 
„Младежки дейности”;   „Култура и вероизповедания”, съгласно Заповед на Кмета на 
общината  № З-1032а/07.12.2012г., както и институции и партньори. 

- Дирекция „Бюро по труда” 
- Дирекция „Социално подпомагане”  
- Общински съвет 
- Директор на ОДЗ „Патиланци”; 
- Директор на СОУ „Св. П. Хилендарски”; 

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо 
социално-икономическо положение са: 

• образованието 
• здравеопазване 
• жилищни условия 
• заетост 
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• върховенство на закона и недискриминация 
• култура и медии 

 
ІІ.   Актуално състояние на ромската общност в общината. 

Общият брой на населението в община Струмяни по данни от последното 
преброяване е 5774 души. 

На територията на общината се намират  21 населени места:   

Население на Община Струмяни  по населени места и възраст 

№ 

Населено място Общо 
насел
ение 

мъж
е 

жен
и 

Под 7 
г. 

От 7 
до 
13 

От 14 
до 17 

От 18 
до 59 
жени 

От 
18до 
62 
мъж
е 

Над 
60г 
жен
и 

Над 
63г. 
мъж
е 

1 с. Велюшец 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 
2 с. Вракуповица 20 5 15 0 0 0 0 1 15 4 
3 с. Гореме 88 41 47 0 2 2 11 19 35 19 
4 с. Горна Крушица 60 25 35 0 0 1 1 6 33 19 
5 с. Горна Рибница 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 
6 с. Добри лаки 171 93 78 2 4 0 17 54 59 35 
7 с. Драката 153 83 70 3 6 6 33 56 30 19 
8 с. Игралище 292 162 130 11 3 1 37 96 85 59 
9 с. Илинденци 886 453 433 43 63 41 196 260 167 116 
10 с. Каменица 108 50 58 1 3 0 14 28 44 18 
11 с. Клепало 40 18 22 0 0 0 3 11 19 7 
12 с. Колибите 5 2 3 0 1 1 1 2 0 0 
13 с. Кърпелево 30 16 14 0 0 0 2 5 12 11 
14 с. Махалата 45 22 23 1 0 2 2 9 20 11 
15 с. Микрево 2329 1168 1161 268 206 118 621 693 270 153 
16 с. Никудин 93 46 47 0 0 1 5 22 42 23 
17 с. Палат 41 21 20 1 0 0 2 9 18 11 
18 с. Раздол 209 57 152 0 0 0 58 21 94 36 
19 с. Седелец 32 16 16 0 0 0 1 7 15 9 
20 с. Струмяни 987 476 511 55 51 34 279 311 166 91 
21 с. Цапарево 179 85 94 0 0 2 5 21 88 63 
Об
що 

  
5774 

 
2841 

 
2933 

 
385 

 
339 

 
209 

 
1288 

 
1632 

 
1216 

 
705 

 
 
  

Възрастовата структура на населението на общината показва неблагоприятни 
изменения – по-висок дял на възрастното население и по-нисък относителен дял на 
младите контингенти (до 18 г.). Според демографските класификации населението на 
община Струмяни може да  се  определи като застаряващо. 
  Раждаемостта през последните три години е твърде малка в сравнение със 
смъртността. 
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СПРАВКА ЗА РОДЕНИТЕ ПРЕЗ 2009 Г., 2010 Г. И 2011 Г. ДЕЦА В ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 
 
Година Българи роми общо 
2009 г. 24 41 65 
2010 г. 17 39 56 
2011 г. 19 34 53 
 

Забелязва се  трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и 
отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. 
Ромските жени раждат два пъти повече от останалите жени в общината. 

 
Лица, отговорили на 
въпрос за етническа  
принадлежност 

 
българска 

 
турска 

 
ромска 

 
друга 

 
Не се 
самоопределят 

 
4630 

 
4399 

 
9 

 
124 

 
90 

 
8 

 
Етническата група на българските граждани  от ромски произход в община 

Струмяни е значителна  на фона на общия брой на населението.Тъй като официално не 
могат да бъдат преброени ромите в общината, защото голяма част от тях се 
самоопределят като българи, тази информация се взима приблизително от ЕСГРАОН на  
общинска администрация Струмяни. 
 

ІІІ. Преглед по приоритети  

Приоритет : Образование 
 
Образователната система в община Струмяни е максимално оптимизирана. На 
територията на общината има едно  Средно общообразователно училище в с. Микрево 
и едно Обединено детско заведение „Патиланци” в с. Микрево с два филиала в с. 
Струмяни и с. Илинденци. 

В СОУ „Св. П. Хилендарски”  – с. Микрево  се обучават 306 ученика. От тях не 
малък е броят на учениците от ромски произход. Материалната база на училището е 
много добра, персоналът е квалифициран и непрекъснато се преквалифицира, но това 
не може да задържи част от учениците в училище и те са застрашени от отпадане. 
Такива деца са предимно от ромски произход. 
В общинското училище има медицинско лице и учениците редовно преминават 
задължителни прегледи. 
Педагогическият съветник в училището редовно провеждат срещи с родителите и 
учениците в уязвимо положение. 

• Работа на педагогическия съветник (ПС) с родители и ученици: 
- Среща разговори на ПС с родители  и ученици , посещение по домовете, изпращане на 
писма до родителите и институции , свързани с проблемните ученици. Писмени 
предложения до инспектора на ДПС,Дирекция „Соц.Подпомагане” 
Отдел ”Защита на детето” и МКБППМН в общината. 
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Към училището са назначени 5 /пет/ обществени възпитатели, които подпомагат 
работата на учителя и МКБППМН. Тяхната ангажираност се изразява в: 

- Консултативна и корекционно-възпитателна дейност за успешно преодоляване  
проблемите при проблемни деца./Взаимен процес/ 

- Провеждане на актуални мероприятия с цел превенция на зависимостите при 
подрастващото поколение. 

- Диагностични дейности  на ученици с проблемни семейства. /Необразовани, за 
който образованието не е необходимо./ 

- Социално-психологически тренинг 
 
В Обединено детско заведение „Патиланци” с. Микрево са приети и се обучават 

149 деца, като са разпределени съответно по филиали:  в с. Микрево са настанени 102 
деца,  в с. Струмяни – 22 деца и  в с. Илинденци – 25 деца. В детското заведение отново 
го има проблема с нежеланието на част от  децата да посещават заведението. Това са 
предимно деца от ромски произход. 

Активна е работата с родители в Обединеното детско заведение. 
 
 Приоритет: Здравеопазване  

Анализ: 

По данни на Регионална здравна инспекция град Благоевград на територията на 
община Струмяни съществуват лечебни заведения за извънболнична помощ както 
следва: 

- Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 1 брой 
- Индивидуална практика за първична дентална помощ – 3 броя 

Аптечното обслужване се осъществява  само в общинския център, така че жителите в 
останалите села на територията на Община Струмяни срещат затруднения. 
Съгласно българското законодателство всички здравноосигурени лица- български 
граждани, независимо от своето етническо самоопределяне, пол, възраст, социален 
статус имат право на медицинска помощ, заплащана от Здравноосигурителната каса. 
Въпреки правото, давано от Закона, се наблюдават и негативни тенденции, свързани 
със здравословното състояние на малцинствата: висока заболеваемост. Сред причините 
са масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния стрес, нехигиенните 
жилищни условия, ранните и чести раждания при ромите. Често явление е отказът да се 
посещава личен лекар поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени 
пред драматичния избор да си купят храна или лекарства. 
 
Задачи: Набиране на информация по проблема за здравеопазването на ромското 
население;  
 
Дейности: 

Повишаване на здравната култура сред малцинствата посредством организирани 
тематични беседи и лекции;  

Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от съответните 
органи;  

Реализиране на превантивни програми “Детско здраве” и “Семейно планиране” чрез 
семейните лекари и нестопански организации;  
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Издаване на брошури и листовки от здравните организации и разпространяването им 
чрез младежите от малцинствата;  
 

 Включване на медиатори между общността и здравните работници; 

Разработване на програми за превенция на социално значимите заболявания; 

Осигуряване на качествени социални услуги за хората с увреждания 

Разработване и прилагане на програми за превенция на употребата на наркотици; 

Изграждане на Здравен център за превенция и здравно образование; 

 Поощряване дейностите на центровете на общността, организирани от местни НПО;  

 

 
Приоритет : Жилищни условия 

Ромите в община Струмяни са в две населени места – Микрево и Илинденци. В 
село Илинденци обитават около 20 парцела, от които някои са собствени, а в село 
Микрево около 100 парцела, които са общинска собственост и е отстъпено право за 
строеж на жилищни сгради. В голяма част в парцелите са разположени по две жилищни 
двуетажни сгради. Канализационната мрежа е изградена. Често в една къща живеят по 
няколко семейства, обикновено с повече от по три деца.  

Жилищните условия се подобряват частично почти всяка година от общината 
чрез общинския бюджет, участието  ни по проекти и програми и с помощта на хора, 
назначени по програмата за временна заетост.  

Водопроводната мрежа е етернитова и се нуждае от реконструкция – подмяна с 
нови полиетиленови тръби. За целта имаме изготвен работен проект и предстои 
кандидатстване по програми за изграждането.  

Улиците нямат настилка. В момента е положена трошено-каменна настилка – 
баластра.  

Въпреки това дворните места остават неподредени и често хората складират в 
тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др. 

Въпреки, че има изградена система за сметопочистване – контейнерите не 
винаги се използват по предназначение.  

В момента няма новоотредени терени за жилищно строителство на гражданите 
от ромски произход. Раздадените през 1980 – 1990 година общински имоти някои от по-
заможните роми си ги закупуват и подобряват.  

Някои роми вече си закупуват частни имоти в земеделски земи и си строят 
жилища, които в по-голямата си част са незаконни.  

Действащия регулационен план за с.Микрево е от 1994 година, а за село 
Илинденци от 1973 година.  

Необходими са средства за изработване на промяна на регулационния план на 
с.Микрево с цел разширяване на жилищната територия в частта около ромския квартал 
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и промяна на уличната регулация, тъй като към този момент голяма част от жилищните 
сгради попадат в улица.  

 
Приоритет:  Заетост 
 
Основна цел: 

Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда,  повишаване на дела  на 
заетите сред тях и насърчаване  на социалния  и гражданския диалог в подкрепа на 
трудовата реализация на ромите. Конкретните дейности за изпълнение на тези цели: 
-Организиране на обучителни курсове за безработни лица 
-Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ 
-Насърчаване  на социалния  и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация 
на ромите 
- Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании 
Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за 
постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без 
квалификация жители на общината.   
 Към декември 2012 г. броят на безработни лица, регистрирани в Дирекция Бюро 
по труда е 600, от които 173 са от ромски произход. Относителният дял на жените роми 
в структурата на безработица е по-голям в сравнение с групата на мъжете роми. 
Устройването на работа на лицата, без образование и квалификация, в повечето случаи 
е възможно само чрез субсидирани работни места. Това са предимно лица от ромски 
произход. Майките с деца до 3 годишна възраст, както и хората с увреждания, трудно 
намират реализация, особено, ако са от ромски произход. Забелязва се тенденция на 
увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. Нивото на 
образование е фактор при съкращения, по-бързо се освобождават тези с по-ниско ниво 
на образование. Задълбочаване на финансовата и икономическа криза, 
преструктурирането на сектора икономика, влияе върху обхвата и структурата на 
безработицата. 
 Дирекция Бюро по труда – Струмяни активно реализира държавната политика за 
насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите 
програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава 
положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част 
от рисковите групи. Във връзка с реализирането на редица програми през последните 
няколко години, община Струмяни се явява най-големия работодател на своята 
територия по отношение на ромите. 
 По Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” са 
назначени 25 лица, от които 15 лица са от ромски произход. По Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, която е съфинансирана от Европейския социален 
фонд на Европейския съюз”  са назначени 116 лица, от които 60 лица са от ромски 
произход. 
 
 

Приоритет: Култура и медии 

Културната интеграция означава разширяване и задълбочаване на културните връзки 
между хората, независимо от тяхната етническа принадлежност и културни различия. За да 
се съхрани и развие културата на малцинствата, е необходимо да се реализира модела на 
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културния плурализъм. Със специализираното и общо законодателство, свързано с 
културната политика и равнопоставеността на културите на малцинствата, държавата 
гарантира културния диалог и създава условия за изява на културно многообразие. В 
любителските художествени колективи на читалищата в общината са включени 
талантливи представители на малцинствените общности. Активно се работи за откриване 
на млади таланти и включването им в различни формации и културни инициативи. 

Дейности: 

 Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от 
етносите; 

Организиране и провеждане на празници /Василица,  Гергьовден/ извън рамките на 
кварталите с етническо население; 

 Издирване на талантливи деца от етносите и включването им в школи по изкуствата към 
училищата, читалищата; 

Да се съдейства от страна на общината за провеждане на културно-просветни програми и 
чествания на празниците на ромското население;  

Да се съдейства за публикуване в медиите на материали, показващи живота на 
малцинствените групи, техния бит и култура;  
Подпомагане дейността на читалищата в селата с  ромски квартали;  
Да се съдейства за разработването и реализирането на проекти за културната интеграция 
на малцинствата;  
Да се стимулира участието на децата и учениците в пресъздаването на традиции и обичаи 
с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности.  

 
 

 

Приоритет „Образование” 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ОТГОВОР
НИК 

НЕОБХО
ДИМИ 
СРЕДСТ

ВА 

ИЗТОЧН
ИК ЗА 

ФИНАН
СИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

1.Гарантиране на равен 
достъп до качествено 
образование на децата и 
учениците от етническите  
малцинства 

1.1.Прилагане на 
стратегия за 
образователна 
интеграция. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

Не са 
необходи

ми 

 Изпълнение на 
стратегията за 
образователна 
интеграция 
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2. Повишаване на 
качеството на 
образование на децата 
и учениците от 
етническите 
малцинства 

2.1.Подпомагане на 
деца, чийто майчин и 
семеен език не е 
българския 

 Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

Не са 
необходи

ми 

 Брой деца, 
овладяващи по 
успешно 
български език 

 2.2.Въвеждане на 
длъжността 
помощник на учителя 

Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

 Външно 
финансир

ане  

МОМН 

Брой разкрити  
нови 
длъжности 

3. Приобщаване и 
приемане на 
родителите-роми към 
образователния процес 
и засилване участието 
им в училищния живот 

3.1.Повишаване 
ангажимента на 
родителите на деца от 
етническите 
малцинства и 
включването им в 
училищни 
настоятелства 

Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

Не са 
необходи

ми 

 Брой родители, 
участващи в 
училищни 
настоятелства 
и обществени 
съвети 

4. Създаване на 
подкрепяща и 
привлекателна среда за 
учене 

4.1.Подпомагане на 
децата и учениците от 
социално слаби 
семейства /дрехи, 
ученически пособия/ 

Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

Не са 
необходи

ми 

Европейс

ки 
програми, 
дарения, 
БЧК 

Подпомогнати 
социално слаби 
деца  

5. Интегриране и 
адаптиране на децата и 
учениците от ромски 
произход в учебните 
заведения. 

5.1. Осигуряване на 
безплатни учебници и 
учебни помагала от V 
до VІІІ клас 

Детска 
градина, 
Училище, 
училищни 
настоятелс

тва 
Община 

  МОМН 

спонсори 

Осигурени 
безплатни 
учебници на 
социално слаби 
деца 

 5.2. Създаване на 
условия за намаляване 
на процента на 
необхванатите и 
застрашени от 
отпадане деца 

Детска 
градина, 
Училище, 
училищни 
настоятелс

тва 
Община 

Не са 
необходи

ми 

  Ограничаване 
броя на 
отпадналите 
ученици.  
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 5.3. Създаване на 
условия за 
запознаване с 
ромската култура и 
етнически особености 
на родителите, 
работещи с ученици 
застрашени от 
отпадане. 

Детска 
градина, 
Училище, 
училищни 
настоятелс

тва 
Община 

 Европейс

ки 
програми 
и 
фондове, 
БЧК, 
дарители 

Ограничаване 
броя на 
отпадналите 
ученици. 

 

Приоритет „Здравеопазване” 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ОТГОВО
РНИК 

НЕОБХО
ДИМИ 
СРЕДСТ

ВА 

ИЗТОЧН
ИК ЗА 

ФИНАН
СИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

1.Повишаване на 
здравната и екологична 
култура,намаляване на 
бременността в 
юношеска възраст 
родствени бракове. 

1.1.Активно съдействие 
от страна на здр. 
медиатор и провеждане 
на здравни беседи с 
подрастващите и 
техните родители за 
предпазване от 
нежелана бременност 

Детска 
градина, 
Училище, 
Здравен 
медиатор, 
Община 

Не са 
необходи

ми 

Спонсорс

тво и 
европейск

и 
програми  

Намаляване на 
ранните 
раждания и 
родствени 
бракове. 

2.Обхващане на 
семейства с три или 
повече деца от целевата 
група, с цел поставяне 
на спирали на жените 
от акушер-гениколог 

2.1. Активно работа 
чрез издирване и 
разговори от страна на 
здр. Медиатор с такива 
семейства и 
извършване на 
необходимите 
изследвания. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Здравен 
медиатор, 
Община 

2 000 лв. Външно 
финансир

ане, НПО 
/спонсор/ 

Ограничаване 
на раждания-та 
след трето или 
четвърто дете в 
ромските 
семейства. 
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3.Имунизация на деца  
на неосигурени лица от 
ромски произход  и 
прегледи за изследване 
за епилепсия. 

3.1. Имунизиране на 
деца с пропуснати 
ваксини на неосигурени 
лица от ромски 
произход с помощта на 
мобилни кабинети и 
прегледи за изследване 
за епилепсия. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Здравен 
медиатор, 
Община, 
лични 
лекари, 
РЗИ 

1 000 лв. Външно 
финансир

ане, НПО 
/спонсор/ 

Голям брой 
ваксинирани и 
изследвани за 
епилепсия деца 
от ромски 
произход 

4.Обхващане на 12 год 
момичета за поставяне 
на ваксина против Рак 
на маточната шийка. 

4.1. Обхождане и 
разговори с момичета 
на 12 год. възраст и с 
техните родители от 
страна на здравния 
медиатор. 

Училище, 
Здравен 
медиатор, 
Община, 
лични 
лекари, 
РЗИ 

1 000 лв. Външно 
финансир

ане, НПО 
/спонсор/ 

Поставена 
ваксина на 
голям брой 12 
год. момичета 
от ромски 
произход. 

5. Създаване на 
регистър на болните от 
миотонична дистрофия 
на крайниците. 

 

 

5.1. Издирване и 
вписване в регистъра на 
болните лица от 
миотонична дистрофия 
на крайниците, което е 
наследствено 
заболяване, с цел 
провеждане на 
навременно  лечение. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Здравен 
медиатор, 
Община, 
лични 
лекари 

Не са 
необходи

ми 

 Изготвен 
регистър на 
болните от 
миотонична 
дистрофия на 
крайниците. 

6. Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 
ромското население 

6.1. Разработване и 
прилагане на програми 
за превенция на СПИН 
и „сексуално предавани 
инфекции”, чрез 
активното действие на 
отговорните 
институции 

Детска 
градина, 
Училище, 
Здравен 
медиатор, 
Община, 
лични 
лекари, 
РЗИ 

Не са 
необходи

ми 

 Брой обхванати 
лица с 
дейности по 
подобряване на 
профилактични

те дейности. 

 

Приоритет „Жилищни условия” 

  

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ОТГОВОР НЕОБХО ИЗТОЧН ОЧАКВАНИ 
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НИК ДИМИ 
СРЕДСТ

ВА 

ИК ЗА 
ФИНАН
СИРАНЕ 

РЕЗУЛТАТИ 

1.Подобряване на 
жилищните условия, 
включително и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструктура в 
кварталите с ромско 
население. 

1.1.Благоустрояване на 
алейни мрежи, зелени 
площи и детски 
площадки.  

Община 
Струмяни 

30 000лв. Донори, 
Европейс

ки 
средства 

Новопостроен

и детски 
площадки 

 1.2.Изготвяне на нова 
регулация – оформяне 
на жилищните парцели 
и образуване на нови. 

Община 
Струмяни 

30 000 лв. Донори, 
Европейс

ки 
средства, 
Агенция 
по 
кадастър 

Новообразува

ни парцели за 
жилищни 
сгради. 

 1.3.Подобряване 
състоянието на 
техническа 
инфраструктура-
водопровод, 
асфалтиране на улици и 
изграждане на 
тротоари. 

Община 
Струмяни 

2 400 000 
лв. 

Донори, 
Европейс

ки 
средства, 
ПРСР 

Изградена 
водопроводна 
мрежа, 
благоустроен

и улици и 
тротоари. 

Приоритет „Заетост” 

 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ОТГОВОР
НИК 

НЕОБХ
ОДИМ

И 
СРЕДС
ТВА 

ИЗТОЧНИ
К ЗА 

ФИНАНСИ
РАНЕ 

ОЧАКВАН
И 

РЕЗУЛТАТ
И 

1. Осигуряване на 
достъп на ромите до 
пазара на труда и до 
различни инструменти 
и инициативи за 

1.1.Повишаване на 
пригодността за заетост 
и квалификация на 
безработни роми 

Община 
Струмяни, 
МТСП, 
Агенция по 

50 000 
лв.  

Републиканс

ки бюджет, 
ОП”РЧР”, 
други 
донорски 

Брой 
квалифицир

ани 
безработни 
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самостоятелна заетост заетостта програми роми 

 1.2.Разработване на 
проекти включени в 
програми за 
квалификация и 
трудова заетост по 
програми, сезонна 
работа. 

Община 
Струмяни, 
МТСП, 
Агенция по 
заетостт 

50 000 
лв. 

Републиканс

ки бюджет, 
ОП”РЧР”, 
други 
донорски 
програми 

Брой 
разработени 
проекти 

 Включване на местното 
население при 
реализацията на 
инфраструктурни 
проекти, 
благоустрояване, 
озеленяване и детски 
площадки 

МТСП, АЗ, 
община 
Струмяни 

50 000 
лв. 

Републиканс

ки бюджет, 
оперативни 
програми,ча
стни 
инвеститори 

Брой 
включени и 
наети лица 

2.Насърчаване на 

социалния и 

гражданския диалог в 

подкрепа на трудовата 

реализация на ромите. 

2.1. Подкрепа за 

провеждане на 

инициативи и 

кампании 

Общината 
съвместно 
с 

Д „БТ” - 

Сандански 

 Кандидатств

ане по 
програми и 
проекти 

Брой 
проведени 
срещи и 
семинари 

 2.2. Срещи, семинари, 

дискусии, кръгли маси, 

кампании. 

Общината 
съвместно 
с 

Д „БТ” - 

Сандански 

 Кандидатств

ане по 
програми и 
проекти 

Брой 
проведени 
срещи и 
семинари 

 

 

 

 

 

 

Приоритет „Култура и медии” 
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ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ОТГОВО
РНИК 

НЕОБХО
ДИМИ 
СРЕДСТ

ВА 

ИЗТОЧН
ИК ЗА 

ФИНАН
СИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

1.Постигане на 
устойчивост в 
резултатите на 
културната 
интеграция на ромите 
и маргинализираните 
групи 

1.1. Реализиране на 
образователна 
програма за правата и 
задълженията на 
общността, като 
равноправни 
граждани-листовки, 
дискусии, медийни 
продукти. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

Не са 
необходи
ми  

 Брой 
направени и 
разпространен
и листовки, 
брой 
организирани 
дискусии, 
медийни 
продукти. 

 1.2. Да се учреди 
Обществен съвет в 
община Струмяни за 
формиране на 
политика и прилагане 
на настоящия план 

Детска 
градина, 
Училище, 
Община 

Не са 
необходи
ми 

 Създаден 
обществен 
съвет 

2.Запазване и раз-ие 
на културната 
идентичност на 
малцинствените 
общности 

2.1. Да се създадат 
кръжоци по интереси 
в читалищата за 
етническото 
население. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Читалища 
Община,  

Не са 
необходи
ми 

 Брой 
създадени 
центрове 

 2.2. Организиране и 
провеждане на 
концерти, творчески 
срещи и прояви с 
изтъкнати творци от 
етносите 

Детска 
градина, 
Училище, 
Читалища 
Община, 
НПО 

Не са 
необходи
ми 

 Брой 
проведени 
мероприятия 
и брой на 
включени 
участници. 

 2.3. Организиране и 
провеждане на 
празници извън 
рамките на 
кварталите с 
етническо население. 
Участие в празника 
на общината. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Читалища 
Община, 
НПО 

Не са 
необходи
ми 

 Брой 
проведени 
мероприятия 
и брой на 
включени 
участници. 
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 2.4. Издирване на 
талантливи деца от 
етносите и 
подпомагане на 
записването им 
училища по 
изкуствата. 

Детска 
градина, 
Училище, 
Читалища 
Община, 
НПО 

Не са 
необходи
ми 

 Брой 
обхванати 
деца. 

 

ІV. Очаквани резултати  

В края на периода на Плана за действие очакваме: 
  

• Намалели отпадналите от училище ученици с 10% ; 
• Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците с 30% ; 
• Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в 

кварталите; 
• Подобрен достъп на бедните етнически малцинства в община Струмяни до 

здравни услуги и намалена заболеваемост; 
• Силно ограничено разпространението на наркотици в кварталите и намалена 

проституцията; 
• Изградени нови жилища, зелени площи и детски площадки; 
• Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите; 
• Съхранена идентичност на малцинствените общности; 
• Увеличено присъствие на хора от малцинствата в регионалните медии; 
• Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност; 
• Повишена осведоменост на целевите групи. 

• Повишено качеството на образование в кварталите с ромско население; 

• Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и дейностите 
по НПД. 

• Увеличаване на ролята на малцинствените представителства при контрола на 
противопожарните и аварийни мерки, противообществените и противозаконни 
прояви в районите с компактно ромско население 

 
 

V. Мониторинг 
 

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 Струмяни 
ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. 
На база тези функции основните методи на мониторинга са: 

• Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана  в 
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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 

 
 
VІ. Заключение 
 
 

Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-
голяма степен ромското население, важат в пълна сила и за община Струмяни. От 
регистриралите се безработни в бюрото по труда е голям броят на лицата от ромски 
произход. По данни на Отдела „Социално подпомагане” с месечни помощи по чл.9 от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане се ползват лица от 
ромската общност. 

Всичко това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на 
местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални 
програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за  
интегриране на ромите в нашата община.   

За изпълнението на „Плана за действие на община Струмяни за подкрепа на 
интеграционните политики” от съществено значение е сътрудничеството на всички 
пряко ангажирани институции на местно ниво с представители на неправителствени 
организации и на ромската общност.  

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на 
всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски 
програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на 
територията на Община Струмяни за увеличаване на просперитета и икономическото 
благоденствие на хората от общината.  
 
 
 
 
 
 
 
Илия Хаджиев  
Председател на ОбС 
 


