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Глава първа: Въведение

Планът за действие се изпълнява в един период:
1. Периодът обхваща 2014- 2020 и е съобразен със следващия програмен период на ЕС и Оперативните програми за България до
2020 г. и ще се разработва във формат, посочен в табл. 1, На база на направен анализ от администрациите на Община Средец и
Община Визе.
2. В плана за действие са заложени само дейности, които ще се изпълняват през периода.
Планът е отворен документ, който може да бъде актуализиран, допълван и променян съобразно реалната обстановка в Община Средец
и Община Визе.
Планът е управленски документ с еднозначно предназначение.
Планът за действие носи в себе разнородни белези на плановия процес и поради това съдържа компилация от признаци на
различни видове планове.
Според организационната йерархия, на средно управленско ниво, Планът е тактически, тъй като е основа за съгласуване и
координиране последователността на стъпките и определяне на източниците на ресурси в процеса на реализация му.
На изпълнителско ниво, Планът е оперативен, защото конкретизира дейностите и разпределение на ресурсите в пропорции по:
срокове, разходи и изпълнители.
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Според принадлежността, Планът е поддържащ от гледна точка на това, че детайлизира изпълнението на общински и областни
стратегически документи в област Бургас и вилает Къркларели.
Според обвързаността, Планът е съпътстващ реализацията на Общинските планове за развитие на общините Средец и Визе.
Според времевия обхват, Планът е средносрочен, защото периодът на неговото изпъление обхваща пет години - 2015 - 2020 г.
Според териториалния обхват на предвидените действия, Планът е трансграничен (общински).
Интегрираният план за действие дава ясни гаранции, че действията на всички заинтересовани страни са основани на:
 общи цели, обща визия и синхронизирани действия;
 ясни регионални и местни приоритети;
 общи стандарти, критерии и правила;
 системен мониторинг и оценка на постигнатото;_
 управление на промените.
Важен фундамент на Плана е идентифицирането на уязвимите групи в общината, анализиране на тенденциите в проблемните
области за петгодишен период (2015-2020 г), на базата на което е проведено проучване на потребности от услуги и мерки. Тя
предвижда социални услуги, дейности и мерки за всички рискови групи на територията на трансграничния регион, като извежда
приоритетни целеви групи и услуги. Изборът на приоритети е основан на остротата на проблемите и големината на целевите групи в
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общината, както и на разбирането, че първата стъпка в реформата е предоставяне на базисни (основни) социални услуги за уязвимите
групи.
Основен фокус в Плана е ПРЕВЕНЦИЯТА като най-важния инструмент за „затваряне на входа” на институциите, за ограничаване на
социалното изключване и сегрегацията на рисковите групи. Тя гарантира по-добро управление и повече прозрачност в общинските
политики за социално включване и подкрепа в общините Средец и Визе, както и създаването на местен капацитет за провеждане на
реформата в социалните услуги.

ГЛАВНА ВИЗИЯ НА ПЛАНА
Регионът Средец- Визе - регион с оптимизирано качество на живот без разлика от
етнически, верски, и друг признак, подобряване на жизнената среда; увеличаване заетостта
и доходите; повишаване достъпа до здравеопазване и образование; разширяване на
социалното включване; стимулиране на културното израстване и развитие.
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ГЛАВНАТА ЦЕЛ на регионалното развитие на общините Средец- Визе за периода до
2020 г. е отваряне на общините към съвременен интензивен информационен обмен,
стимулиращ тяхното социално- икономическо и културно развитие и постигане на
устойчиво и балансирано развитие.
ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНА
Постигане практическо изпълнение на главната цел на Плана за действие с конкретни инициативи за периода на планово
действие - 2015 – 2020 г.
Действията в Плана са специфични дейности, с които се предвижда постигане на очакваните резултати, всъщност изпълнение на
предварително поставената цел.
Ресурсите (финансови, материални, човешки, времеви, информационни и др.) са ограничителите на Плана, определени
посредством бюджетиране и разпределение по отделни направления, с които е съобразена реализацията на предвидените действия.
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Начинът на изпълнение на Плана регламентира средствата, с помощта на които се изпълняват предвидените дейности,
конкретизирани като: посока на действие, правила за поведение, срокове, изпълнители, източници на ресурси и система за оценка и
контрол на постигнатото (стандартите).

ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1) Субординация на стратегическия документ;
2) Участие на всички заинтересовани страни;
3) Единно организационно цяло/екипно взаимодействие/;
4) Непрекъснатост на реализацията;
5) Оптималност на процеса;
6) Мобилност на действията;
7) Публичност и прозрачност;
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Глава втора: Основни приоритети

Основният инструмент, чрез който се реализира Европейския модел за социална закрила и социално включване е Отворения метод
на координация по социална закрила и социално включване. Той гарантира съпричастността на България към Общите цели и Общите
индикатори за Общността, както и националната политика на България, отразена в Национален доклад на Република България по
стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г., част от който е Националния план за действие за
социално включване 2008-2010 г. Приоритетните политически цели и области на действие в него са:
 Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията (с акцент върху детската
бедност и социално изключване). Като най- критични са идентифицирани следните области: ранното детско развитие;
отговорното родителство; ранното напускане на училище; интегрирана подкрепа за най-уязвимите семейства; съвместяването на
личния и професионалния живот; реформата в грижата за деца, включително и чрез деинтитуционализация; социалните услуги
за деца и семейства; мониторинга на детската бедност.
 Активно включване за най-отдалечените от пазара на труда - като по-критичните области на действие са: осигуряване на
заетост на младежите; активиране на неграмотни лица, лица без образование и/или квалификация, лица на социално
подпомагане; активиране на неактивни и обезкуражени лица; осигуряване на адекватен минимален доход, но спазвайки
стимулите за участие в заетостта; социалните услуги за лицата, отдалечени от пазара на труда.
 Равни възможности за най-уязвимите групи в обществото, като специален фокус е върху хората с увреждания: уязвимото
положение на децата и възрастните с ментални увреждания, живеещи в специализирани институции; образованието на децата с
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такива увреждания; достъпността, заетостта и социалната икономика; подпомагането, социалните услуги и домашната грижа;
превенцията на уврежданията и рехабилитацията; етническите общности и равните възможности между мъжа и жената.
 По-добро управление на политиката по социално включване с основни направления: създаване на дългосрочна стратегия по
социално включване, създаване на консултативни органи по въпросите на социалното включване, сътрудничество на местно и
регионално ниво, повишаване на административния капацитет.

Стратегически документи
Стратегията отговаря на принципите и подходите в международните и национални документи:
Международни актове:
 Всеобща декларация за правата на детето;
 Конвенция на ООН за правата на детето;
 Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания;
 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа;
 Европейска социална харта;
Национални актове:
 Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
 Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 г.;
 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г.
 Национална стратегия «Визия за деинституционализация на децата в Република България»
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Приоритетни области на действие са:
1. ОБРАЗОВАНИЕ
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
4. ЗАЕТОСТ
5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
6. КУЛТУРА И МЕДИИ

Глава трета: Планиране и създаване на структури за управление
Планиране :
 Планът за действие включва конкретни мерки и дейности за определения период. Виж Таблица 1.
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Таблица 1
.
Описание на мярката

№
Мярка

Статус

Срок

Оценка на въздействието и резултати

Отгов
орна
инстит
уция

Финанси
ране
(преки
бюджетн
и
разходи,
друго –
млн.
евро)

Индикатори
Значение и
ефект от
прилаганет
о на
мярката:

Описа
ние на
постиг
натото

Наимен
ование

Целева
стойно
ст

Текуща
стойност

Мерки към приоритетна област „Образование”
Мерки към приоритетна област „Здравеопазване”
Мерки към приоритетна област „Жилищни условия”
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Описание на мярката

№
Мярка

Статус

Срок

Оценка на въздействието и резултати

Отгов
орна
инстит
уция

Финанси
ране
(преки
бюджетн
и
разходи,
друго –
млн.
евро)

Индикатори
Значение и
ефект от
прилаганет
о на
мярката:

Описа
ние на
постиг
натото

Наимен
ование

Целева
стойно
ст

Текуща
стойност

Мерки към приоритетна област „Заетост”
Мерки към приоритет „Недискриминация и равни възможности”
Мерки към приоритетна област „Култура и медии”
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Целева
стойно
ст

Текуща
стойност
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Глава четвърта: Обхват на предложените мерки и Финансови ресурси

1. Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативна цел: Обхващане и задържане на децата и учениците от рисковите групи в образователната система, осигуряване
на качествено образование в мултикултурна образователна среда
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна Времеви
институция период

Финансиране

Средства

Източник

Индикатори
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1.Гарантиране
1.1. Осигуряване на
правото на
позитивни
равен достъп до образователни
качествено
условия за ранно
образование,
детско развитие в
включително чрез системата на
интеграция на
предучилищното
ромски деца и
образование/ранно
ученици в
детство и
етнически смесени предучилищна
детски градини и възраст от 0 до 7
училища.
години

1.1.1. Осигуряване на
подходяща образователна
среда за включване на
децата от обособените по
етнически признак детски
градини чрез поетапен прием
в детски градини, извън
ромските квартали, в
разноетнически групи

общините и
НПО
сектора

1.1.2. Откриване на
почасови, сезонни и съботнонеделни групи в детските
градини

Общини

20152020

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общините

Общини

Осигурена
подходяща среда

Брой подкрепени
проекти
Финансиране чрез
ОПНОИР за
община Средец и
регионални
проекти за
община Визе

20152020

В рамките на
утвърдените
бюджети

ОП РЧР
Регионалн
и
програми

Общини

Брой открити групи
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2. Повишаване
на качеството на
образование в
ДГ

2.1. Въвеждане на
билингвални
технологии на
обучение за
деца,чийто майчин
език не е български/
турски

2.1.1. Въвеждане на
билингвална организация на
обучение за деца от различни
етнокултурни общности

Детски
градини

2.1.2. Подготовка на децата в
ранна детска възраст (3-6
години) за бъдещо
пълноценно включване в

Детски
градини

2015 2020

В рамките на
собствените
бюджети

Детски
градини

Финансиране чрез
ОПНОИР за
община Средец и
регионални

ОП РЧР

Брой деца, за които
се прилага
организацията

Училища с
предучилищ
ни групи

2015 2020

Брой детски градини

Регионалн
и

Брой деца и ученици
от рискови групи,
интегрирани в
образователната
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образователния процес,
особено на деца от
малцинствени етнически
групи. Допълнителни
занимания с деца в детските
градини, за които
българският/ турският език
не е майчин

проекти за
община Визе

програми

система (детските
градини и
училищата);
обучени
педагогически
специалисти за
работа в
мултикултурна
среда.
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3. Обучение в
дух на
толерантност и
недискриминац
ия в детските
градини и в
училищата чрез
съхраняване и
развиване на
културната
идентичност на
деца и.

3.1. Въвеждане и
развиване на
разнообразни
форми на
интеркултурно
образование,
насочено към
запазване и
развитие на
културната
идентичност на
етническите
малцинства при
деца и ученици

3.1.1. Включване на знания
за културата на етническите
малцинства при разработване
на новите учебни програми

МОН – Р
България
МО – Р
Турция

20152020

ОП НОИР
Национални и
регионални
програми

МОН РБългария
МО – Р
Турция

Брой разработени
тематични
направления в
учебните програми

3.1.2. Дейности, насочени
към съхраняване и развиване
на културната идентичност
на децата и учениците от
етническите малцинства и
техните връстници, в
интеграционна
мултикултурна среда:
създаване на клубове
по интереси; сформиране на

-

20152020

ОП НОИР
Национални и
регионални
програми

МОН РБългария
МО – Р
Турция

деца и ученици от
етнически
малцинствени групи,
интегрирани в
образователната
система (детските
градини и
училищата);

-

общини
училища
детски
градини
висши
училища
НПО
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групи по свободно избираема
подготовка (СИП) в областта
на културата, фолклора и
традициите на различните
етноси, танцови формации;
изкуства;
традиционни
занаяти;
проучвания, провеждани от
деца и ученици, свързани с
културната им идентичност.
3.1.3. Включване на
занимания по интереси,
допринасящи за запазване и
развиване на етнокултурната
идентичност на ромските
деца в рамките на
целодневната организация на
образователния процес и на
часа на класа, както и на
останалите етнически
общности.

-

общини
училища
детски
градини
висши
училища
НПО

20152020

В рамките на
общинските
бюджети

МОН РБългария
МО – Р
Турция

Брой ученици,
включени в
заниманията по
интереси

ОП НОИР
Национални и
регионални
програми

Този документ е създаден в рамките на проект „Към равенство без граници /ТО BE/” Проект № 2007CB16IPO008-2011-3-45, Договор No: РД-02-29-22 Date /05.
18
02. 2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Bulgaria-Tirkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Средец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.

IPA CROSS-Border Programme
CCI Number:2007СВ 16IPO008

4. Превенция на
отпадане от
училище и
ограмотяване на
неграмотни и
малограмотни
възрастни от
рискови групи.

4.1. Осигуряване на
условия за
максимален обхват
и ранна адаптация в
системата на
предучилищното
образование

4.1.1. Увеличаване на деца от
рисковите групи в системата
на предучилищно
образование: подпомагане на
социално слаби семейства
чрез плащане на таксите им
за детска ясла / градина и др.

4.2. Осигуряване на
условия за пълен
обхват и ранна

4.1.2. Организиране на
кампании за повишаване на
осведомеността на
родителите от рисковите
групи относно ползите от
предучилищното
образование
4.2.1. Създаване на
постоянни общински
комисии за обхват и ранна

Общини

20152020

В рамките на
общинските
бюджети

Общини

% деца обхванати в
системата на
предучилищно
образование

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Общини

Общини

20152020

В рамките на
общинските
бюджети

Общини

Брой организирани
кампании

20152020

В рамките на
общинските
бюджети

Общини

Брой създадени
общински комисии
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адаптация в
системата на
училищното
образование, вкл.
условия за реинтеграция на
отпаднали ученици
в училищната
система

адаптация в системата на
задължителното образование,
ръководена от ресорния зам.кмет. Превенция и
ограничаване на ранното
отпадане
4.2.2. Изготвяне и прилагане Общини
на Общински програми за
превенция на отпадането
Училища

4.2.3. Образователна
интеграция и реинтеграция

4.3. Включване на
възрастни от
рискови групи във

4.3.1. Развитие на мрежа от
центрове за кариерно
ориентиране

Училища

Общини

20152020

В рамките на:
Общинските
бюджети;

Общини

Брой училища
приложили програма
за превенция

20152020

ОП НОИР
Национални и
регионални
програми

ОП НОИР
Националн
ии
регионалн
и
програми

Брой интегрирани
деца и ученици

Общини

разкрити центрове за
кариерно
ориентиране

20152020

Общински
бюджети

Брой
реинтегрирани деца
и ученици
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форми на
продължаващо
образование
4.3.2. Ограмотяване на
възрастни от рискови групи

Общини
НПО

20152020

Общински
бюджети
Доброволчески
акции

Общини
НПО

Брой консултирани
възрастни от рискови
групи
Брой ограмотени
възрастни роми
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5. Прилагане на
разнообразни
форми и
програми за
работа с деца с
трудности и
дефицити в
обучението и
отпаднали от

5.1. Увеличаване на
гъвкавостта и
пропускливостта на
различните модели
на образование

5.1.1. Организиране на
курсове за придобиване на
квалификация за част от
професия чрез модулно
обучение

Професиона
лни
гимназии
НПО
Професиона
лни
училища

20152020

В рамките на
училищните
бюджети

Професио Брой организирани
нални
курсове
гимназии и
училища
Брой ученици
получили
квалификация по
професия
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училище с цел
тяхната
реинтеграция

5.1.2. Организиране на
форми за индивидуално
наставничество,
подпомагащо отделните
ученици да преодолеят
свързани с ученето
специфични трудности,
както и трудности в социален
или в личен план

Детски
градини
Училища
НПО

20152020

В рамките на
училищните
бюджети

Детски
градини

Брой организирани
форми

Училища

Брой ученици
обхванати в тях
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2. Приоритет ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни
програми
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времев
и
период

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори

Цел І: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване..
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Цели
1.
Намаляване
на детската
смъртност

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

1.2. Намаляване
на бременностите
в юношеската
възраст и
профилактика на

Дейности
1.1.1. Активно съдействие
от страна на медиаторите в
усилията на личния лекар
за обхващане на
бременните до четвъртия
месец на бременността с
регистрация, консултации с
лекар- специалист по
акушерство и гинекология
и своевременно постъпване
в лечебно заведение за
болнична помощ за
раждане
1.2.1. Провеждане на
беседи с подрастващи и
млади хора и с техните
родители за начините за
предпазване от нежелана и

Отговорна
институция
Лични лекари,
здравни
медиатори,
НЗОК

Лични лекари
НПО

Времев
и
период
20152020

20152020

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори
Обхванати бременни
с преглед и
консултация с
гинеколог до
четвъртия месец на
бременността и
своевременна
хоспитализация на
родилките при
минимум 75 на сто от
родилите жени

Не са
необходими
средства

Доброволчеств
о

Проведени беседи
годишно по
посочените теми
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Цели

Задачи
вродени
аномалии и
наследствени
заболявания

Дейности

Отговорна
институция

ранна бременност, за
опасностите, които крие
ранната бременност за
майката и бебето; за риска
от раждане на деца с
вродени аномалии и
наследствени болести и
начините за
профилактиране
1.2.2. Организиране на
Общините в
консултативни кабинета в
сътрудничеств
населени места, квартали и о с НПО
махали с население от
рискови групи по
въпросите на сексуалното и
репродуктивното здраве,
семейното планиране,
начините за предпазване от

Времев
и
период

2015 2020

Финансиране
Средства
Източник

Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Индикатори

Разкрити консултативни кабинета
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Цели

2. Подобряване на
здравната
помощ за
новороденит
е и децата в
предучилищ
-на възраст

Задачи

2.1. Подобряване
на информираността за здравословно хранене
на новородените
и малките деца

Дейности

Отговорна
институция

сексуално предавани
инфекции
2.1.1. Провеждане на
НПО
беседи и разпространение
на информационни
материали, организиране
на обучения за жени,
ангажирани с отглеждането
на малки деца

Времев
и
период

2015 2020

Финансиране
Средства
Източник

Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Индикатори

Проведени беседи
годишно по темата за
здравословното
хранене
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Цели

Задачи
2.2. Редовно провеждане на
профилактичните
прегледи за
съответната
възрастова група

3.
Подобряване
на профилактичните
дейности
сред
населението
от рисковите
групи

3.1. По-пълно
обхващане на
населението с
профилактични
прегледи

Дейности

Отговорна
институция

Времев
и
период
2015 2020

2.2.1. Провеждане на
профилактични прегледи с
мобилни педиатрични
кабинети в квартали с
преобладаващо население
от рисковите ггрупи и
отдалечени населени места
3.1.1. Провеждане на ранна
диагностика и скринингови
изследвания с мобилни
мамографи за превенция на
рака на млечната жлеза

Лични лекари
НПО

лични лекари,

2015 2020

3.1.2. Провеждане на ранна

лични лекари

2015 -

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори

Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво
Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Проведени минимум
6000 прегледа
годишно с мобилните
педиатрични
кабинети

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Проведени прегледа
годишно с двата
мобилни мамографа

Финансиране

ОП РЧР

Проведени прегледа
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Цели

Задачи

Дейности
диагностика и скрининг за
артериална хипертония,
сърдечно съдови
заболявания, белодробни
заболявания, захарен
диабет и дислипидемии с
мобилни флуорографи,
ехографи и лаборатории
3.1.3. Провеждане на
разяснителни кампании за
значението на
профилактичните прегледи
сред населението от
рисковите групи

Отговорна
институция

лични лекари

Времев
и
период
2020

2015 2020

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори

чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

Национални и
регионални
програми

годишно

Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Проведени беседи
годишно по
посочената тема

Цел ІІ: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация
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Цели

Задачи

Дейности

4. Повишаване на
здравните
знания и
информираността на
населението
от рисковите
групи

4.1. Обучение на
населението от
рисковите групи
за предпазване от
най-честите
заболявания

4.1.1. Организиране и
провеждане на кампании за
запознаване с начините за
предпазване от найразпространените
инфекциозни,
онкологични,
сърдечносъдови и
наследствени болести
4.1.2. Увеличаване на
здравните предавания по
местните радиоцентрове с
предимно профилактична
насоченост и по въпросите
на здравното осигуряване
4.1.3. Разработване и
излъчване на видео и аудио
клипове на здравна

Отговорна
институция
лични лекари
НПО

Времев
и
период
2015 2020

Финансиране
Средства
Източник
Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

Общини

2015 2020

Общини

Общини

2015 2020

В рамките на
общинските
бюджети

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Индикатори
Проведени годишно
кампании в минимум
20 населени места по
посочените теми

Проведени минимум
радио- предавания
годишно с
профилактична
насоченост
Общински
бюджети

Продуциране на
минимум 2 клипа
годишно
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Цели

Задачи

Дейности
тематика, адресирани към
населението от рисковите
групи
4.1.4. Периодично
провеждане на беседи от
здравни специалисти и
медиатори за вредата от
най-разпространените
рискови фактори –
тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол,
нездравословно хранене и
за предимствата на
здравословния начин на
живот
4.1.5. Разработване и
реализация на програми за
превенция на трафик на

Отговорна
институция

Времев
и
период

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори

Общини
НПО

2015 2020

Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Проведени беседи
годишно по
посочените теми

Общини
НПО

2015 2020

Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални

ОП РЧР
Национални и
регионални

Разработване и изпълнение на програми
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Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времев
и
период

хора и сексуално насилие
сред лица от рисковите
групи
4.1.6. Стимулиране
създаването на
извънкласни форми на
здравно образование за
деца от рисковите групи–
клубове, спортни секции и
др.

Училища
НПО

2015 2020

Финансиране
Средства
Източник
и регионални
програми
Доброволчес
тво
Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

Индикатори

програми

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Създадени клубове и
спортни секции

Мониторинг на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства
5. Оценяване 5.1. Разработване 5.1.1. Проучване на
НПО
2015 Финансиране ОП РЧР
Проведени
и
и внедряване на
здравния статус на
2020
чрез ОП РЧР Национални и
проучвания
наблюдение механизми за
ромското население –
Национални регионални
на здравното наблюдение и
репрезентативни
и регионални програми
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Цели
състояние на
лицата в
неравностой
но положение

Задачи
оценяване на
здравното
състояние на
населението от
рисковите групи

Дейности

Отговорна
институция

изследвания, фокус групи в
квартали с компактно
ромско население
5.1.2. Обработване и анализ НПО
на данните, получени при
профилактичните прегледи

Времев
и
период

2015 2020

Финансиране
Средства
Източник
програми
Доброволчес
тво
Финансиране
чрез ОП РЧР
Национални
и регионални
програми
Доброволчес
тво

ОП РЧР
Национални и
регионални
програми

Индикатори

Обработени данни и
изготвен годишен
анализ за резултатите
от проведените
профилактични
прегледи с мобилните
единици

3. Приоритет: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
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Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа
инфраструктура
Оперативна цел

Цели

1. Подобряване
на жилищните
условия,
включително и
на прилежащата
техническа
инфраструктура

1.1.Подобряване
на жилищните
условия в
квартали с
компактно
ромско
население

Дейности

1.1.1 Оценка на
нуждите от
подобряване
състоянието по
отношение на
инженерната
инфраструктура
1.1.2 Разработване на
общински програми за
подобряване на
жилищните условия

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства в
Източник
лв.

Индикатори

Общини

2015 - 2020

---------------

Общински
бюджети

брой общини,
извършили
оценка на
нуждите

Общини

2015 - 2020

--------------

Общински
бюджети

брой общини,
разработили
общински
програми
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1.2. Отреждане
на нови
територии за
жилищно
строителство

1.5. Проектиране и
изграждане на
техническа
инфраструктура

1.2.1. Идентифициране
на подходящи терени

Общини

2015 - 2020

------------

Общински
бюджети

брой терени

1.2.2.Уреждане
въпросите със
собствеността на
терените
1.2.3. Отреждане на
терените – общинска
собственост, за
жилищно строителство
1.5.1. Проектиране на
техническа
инфраструктура
-водоснабдяване
-канализация
-улична мрежа
-благоустрояване
1.5.2. Изграждане на

Общини

2015 - 2020

---------------

Общински
бюджети

брой терени
брой общини

Общини

2015 - 2020

--------------

Общински
бюджети

брой терени
брой общини

Общини

2015 - 2020

Общински
Финансиране бюджети
от общински
бюджети
Държавен
бюджет

Общини

2015 - 2020

Общински

брой проекти

брой обекти
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обекти от техническата
инфраструктура
1.6. Изграждане и
рехабилитация на
социални жилища

1.6.1. Изградени нови
социални жилища

Общини

2015 - 2020

1.6.2. Рехабилитирани
съществуващи
социални жилища

Общини

2015 - 2020

Финансиране бюджети
от общински Държавен
бюджети
бюджет
Общински
Финансиране бюджети
от общински
бюджети
ПРСР
ПРСР
Национални Национални и
и регионални регионални
програми
програми
инансиране Общински
от общински бюджети
бюджети
ПРСР
ПРСР
Национални и
Национални регионални
и регионални програми
програми

технически
параметри
брой ползватели
брой изградени
нови социални
жилища
брой ползватели

брой
рехабилитирани
социални
жилища
брой ползватели

Този документ е създаден в рамките на проект „Към равенство без граници /ТО BE/” Проект № 2007CB16IPO008-2011-3-45, Договор No: РД-02-29-22 Date /05.
37
02. 2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Bulgaria-Tirkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Средец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.

IPA CROSS-Border Programme
CCI Number:2007СВ 16IPO008

1.7.Реконструкция
на обекти на
социалната
инфраструктура за
целите на
образованието,
културата и др.

1.7.1. Реконструкция на
обекти на
образователната
инфраструктура

Общини

2015 - 2020

1.7.2. Реконструкция на
обекти на културната
инфраструктура

Общини

2015 - 2020

1.7.3. Реконструкция на
обекти на социалната
инфраструктура

Общини

2015 - 2020

инансиране
от общински
бюджети
ПРСР
Национални
и регионални
програми
инансиране
от общински
бюджети
ПРСР
Национални
и регионални
програми
инансиране
от общински
бюджети
ПРСР
Национални
и регионални
програми

Общински
бюджети
ПРСР
Национални и
регионални
програми

брой
реконструирани
обекти
брой ползватели

Общински
бюджети
ПРСР
Национални и
регионални
програми

брой
реконструирани
обекти
брой ползватели

Общински
бюджети
ПРСР
Национални и
регионални
програми

брой
реконструирани
обекти
брой ползватели
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4. Приоритет ЗАЕТОСТ

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на населението от рисковите групи до пазара на труда и
повишаване на дела на заетите сред тях
Задачи
Цели
1. Осигуряване на достъп
на населението от
рисковите групи до пазара
на труда и до различни
инструменти и инициативи
за самостоятелна заетост.
Квалификация и
преквалификация на
безработни, както и на
заети, в съотвествие с
професии, търсени на

Дейности

Отговорна Времеви
институция период

1. 1.Повишаване 1.1.1.
Общините
на пригодността за Организиране на НПО
заетост и
обучителни
квалификацията на курсове за
безработни
безработни лица:
а) мотивация за
активно търсене на
работа;
б) професионална
ориентация;
в) професионална

2015 2020

Финансиране
Средства

Източник
ОПРЧР и други
донорски програми и
проекти
Национални и
регионални програми

Индикатори
Брой лица
завършили
обучителни
курсове:
.
процент от
преминалите
обучения
безработни роми
да се реализират
на пазара на труда
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пазара на труда.

квалификация
1.2. Осигуряване
на заетост на
населението от
рисковите групи,
търсещо работа

1.2.1. Насърчаване общините в
2015 на заетостта чрез сътрудничество 2020
програми и мерки с
работодателите

ОПРЧР и други
донорски програми и
проекти
Национални и
регионални програми

Брой лица с
осигурена заетост:

Брой
лица
завършили
курсове
по
ключови
компетентности

2. Насърчаване на заетостта 2.1.Повишаване
2.1.1. Обучения по НПО
чрез провеждане на
възможностите за ключови
обучение на безработни
заетост сред
компетентности,
лица за ключови
младежи, лица над
компетентности
50г, неактивни
лица,безработни с
ниско образование
вкл. от ромски
произход и
нискообразовани.

2015 2020

ОПРЧР и други
донорски програми и
проекти
Национални и
регионални програми

3.Насърчаване на

2015 -

ПРЧР и други донорски Брой лица

3.1.Повишаване на 3.1.1.

НПО в
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предприемачеството,
предприемаческата Организиране на
стартиране и управление на култура на
мотивационни
собствен бизнес
населението от
курсове.
рисковите групи.

3.2. Подкрепа за
започване на
собствен бизнес.

сътрудничество 2020
с общините

3.2.1. Обучение по НПО в
2015 стартиране и
сътрудничество 2020
управление на
с общините
собствен бизнес.

програми и проекти
Национални и
регионални програми

завършили
обучение за
предприемачество:
Процент от тях
стартирали
собствен
бизнес
ПРЧР и други донорски Брой лица
програми и проекти
завършили
Национални и
обучение по
регионални програми стартиране и
ОП „Развитие на
управление на
конкурентоспособността собствен бизнес:
на българската
Процент от тях с
икономика”
подобрени умения
за
управление на
собствен бизнес
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5. Приоритет ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.

Задачи

Дейности

Цели
1.
Утвърждаване
на толерантни
междуетничес
ки отношения
чрез спорт

1.1. Реализиране
на програми и
проекти
насочени към
утвърждаване на
толерантни
междуетнически
отношения

2.1.1. Ангажиране на
изтъкнати личности в
медийна кампания

Отговорна Времеви
институция период
Общини
НПО

2015 2020

Финансиране
Средст
ва

Източник
ПРЧР и други
донорски програми и
проекти
Национални и
регионални програми

Индикатори
Брой на
привлечените
деца и младежи
за участие в
проекта за
толерантност и
междуетническ
и отношения
Брой проведени
мероприятия в
рамките на
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2. Повишаване
на
ефективността
на системата за
социалното
подпомагане
чрез
повишаване
квалификацият
а на
социалните
работници за
работа в
мултиетническ
а среда

2.1. Повишаване
на знанията и
добиване на
практически
умения за работа
в мултиетническа среда
на социалните
работници

2.1.1.Обучение на социални
работници

НПО

2015 2020

ПРЧР и други
донорски програми и
проекти
Национални и
регионални програми

кампанията
Брой проведени
обучения;
Брой обучени
социални
работници
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По приоритет 5. Върховенство на закона и недискриминация, Съвместната социална мрежа за превенция на риска се
ангажира с изпълнението на:
1. Утвърждаване на практиката за провеждане на периодични независими проучвания в образованието, трудова заетост, здравеопазване
и достъп до услугите.
2. Активизиране на превантивната дейност за толерантност чрез системни обучения.
3. Провеждане на общинска кампания с медиите посветена на враждебната реч и словото на омразата

6. Приоритет КУЛТУРА и МЕДИИ

Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската
култура, традиции, обичаи и творчество.
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства

1. Съхраняване,

1.1. Създаване на

Общински програми Общини,

2015 -

Източник
ПРЧР и

Индикатори
Брой обхванати
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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

условия за
неформално и
самостоятелно
учене чрез
библиотеките

1.2.Повишаване
на възможностите
за съхраняване на
традициите и
култура,
неформално

1.2.1.
Институционално
укрепване на
читалищата и
културните
центрове като

НПО

2020

други
библиотеки по
донорски
програмата
програми и
проекти
Националн
ии
регионални
програми

Общини,
НПО

2015 2020

ТГС
България –
Турция
ПРЧР и
други
донорски

Брой подкрепени
читалища и
културни
центрове по
програми;
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образование и
достъп до
култура чрез
читалищата

модерни центрове
за развитие на
местната общност,
включително и
ромската

1.3. Проучване,
съхраняване и
популяризиране
на ромската
култура и
фолклор

1.3.1. Поддържане Исторически
на националната
музей Средец
система”за защита на Общини
нематериалното
НПО
културно наследство
и неговите носители,
която включва и
традиционната
култура на
етническите
общности в страната,
в т. ч. и на ромската
общност

програми и
проекти
Националн
ии
регионални
програми
2015 2020

ТГС
България –
Турция
ПРЧР и
други
донорски
програми и
проекти
Националн
ии
регионални
програми

Създаване и
поддържане на
регистър на
нематериалното
културно
наследство,
който включва и
елементи на
ромската
традиционна
култура
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2.3.3. Съдействие за Общини
организиране на
НПО
културни прояви и
форуми, посветени
на традиционната
култура

2015 2020

ТГС
България –
Турция
ПРЧР и
други
донорски
програми и
проекти
Националн
ии
регионални
програми

Брой подкрепени
проекти на
културни
институти и
НПО, участвали
в програми на
МК и по други
национални и
европейски
програми

Глава пета : Общ комуникационен план (2015-2020)
Основна цел :
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Основната цел на настоящия Комуникационен план (КП) е промяна на негативните нагласи в общество към представителите от
рисковите групи, чрез осигуряване на по-добра публичност и прозрачност на дейностите по осъществяване на интеграционните
политики към уязвими групи и популяризиране на добри практики и примери в областта на работа с рисковите групи.
I. Специфични цели:
 Разясняване на цялостния ефект от интеграцията чрез представянето на населението от рисковите групи като потенциал, а не
като заплаха за българското и турското обществообщество;
 Политики, насочени към промяна, основани на равноправен диалог и партньорство с медиите за осъществяване на позитивна
промяна;
 Популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на социалното включване;
 Информиране на широката общественост с цел избягване на появата на невярна информация за мерките на общинските
администрации в областта на интеграцията на уязвимите общности;
 Стимулиране на активния диалог и съпричастността сред гражданското общество в Средец и Визе към процеса на интеграция на
населението от рисковите групи;
 Насърчаване неизползването на езика на омразата;
 Преодоляване на съществуващи практики, като например ранните бракове, домашното насилие, трафика на хора и т.н.;
 Създаване на допълнителни комуникационни канали;
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 Създаване на комуникационни продукти, които да представят позитивни модели и успешни практики, което да допринесе за
промяна на негативната нагласа към програми и проекти насочени към уязвимите групи;
 Създаване на система за информираност в местните общности за гарантиране на участието на целевите групи в инициативите;
Задачи:
 Информиране и запознаване на общински нива с мерките и приоритетите на Интеграционния план за действие за въвеждането
им в местните планове за развитие;
 Информиране на потенциалните кандидати за възможности за финансиране от ОП, национални програми и други донори и
насърчаване да се възползват от предоставеното подпомагане;
 Включване на известни личности – спортисти, от областта на шоубизнеса, журналисти, политици и др., в кампании, целящи
промяна на нагласите;
 Провеждане на регулярни срещи-обучения с журналисти от общинските медии за разясняване на политиките и промяна на
техните нагласи към уязвимите групи;
 Изграждане на устойчив механизъм за координация на информационни и комуникационни дейности между общинска власт,
граждански структури, медии и др.
Обхват и продължителност
Дейностите по Комуникационния план обхващат населените места на територията на общините Средец, Р България и Визе, Р Турция.
Периодът на изпълнение е 2020г.
II. Целеви групи
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За най-пълно и ефективно постигане на целите на Комуникационния план са идентифицирани следните целеви групи:
- Широката общественост;
- Институции на местната изпълнителна власт;
- Медиите – местни, радио, телевизия,;
- Уязвими групи;
- Граждански организации, читалища, културни центрове и др. Изявени представители на различните обществени институции на
учители, лекари и др.;
- Бизнеса.
III. Принципи при прилагане на Комуникационния план
 Прозрачност – всички дейности по настоящия Комуникационен план ще бъдат широко популяризирани с оглед осигуряване на
пълна прозрачност за широката общественост, за идентифицираните целеви групи и всички заинтересовани страни.
 Партньорство – Комуникационният план ще бъде изпълняван в тясно сътрудничество с основните заинтересовани страни и
партньори и на първо място медиите.
Принципът на създаване на ефективно партньорство изисква прилагане на механизмите на консултации и участие, които да
осигурят ефективно включване на структурите на гражданското общество, местна власт и други заинтересовани страни.
Настоящият Комуникационен план залага на духа на партньорство и сътрудничество между частните и обществените
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структури, между общинската администрация, представителите на бизнеса и населението, между публичния сектор, частния
бизнес и неправителствените организации.
Комуникация, съобразена със специфичните нужди – разпространението на информация ще бъде на достъпен и ясен за
потенциалните участници език и ще бъде съобразено с нуждите на целевите групи.
Съответствие с целите и приоритетите на плана.
Ефективност.

IV. Изпълнението на Комуникационния план ще се координира от Съвместна социална мрежа за превенция на риска:
1.Дейности, свързани с информация по отношение на социалното включване:
 разпространяване на информация за напредъка по изпълнението на Интеграционният план:
 популяризиране на дейностите на общинските институции в областта на интеграционната политика чрез техните сайтове в
интернет и други подходящи способи;
 провеждане конференции, семинари, информационни срещи и обучения за обществеността и заинтересованите лица;
 обучения на медиатори;
 публикации на успешни практики и личности.
2. Дейности, свързани с подобряване на комуникацията и сътрудничеството между местната власт и НПО в областта на социалното
включване
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 информация, свързана с възможности за кандидатстване и финансиране, включително и по Оперативните програми,
Национални и регионални програми, насочени към потенциалните кандидати ;
 провеждане на конференции, семинари, информационни срещи;
 обучения за служителите, работещи в областта на социалното включване, местна власт, в сътрудничество с НПО;
 обсъждания по реализирането на мерките;
 предприемане мерки за информация и публичност,
3. Дейности, свързани с информация на тема рискови групи насърчаване на толерантност и утвърждаване на културното многообразие:
 подготвяне, публикуване и разпространение на информационни материали за културата и обичаите на различните етноси;
 популяризиране на традицонната култура, традиции, обичаи и творчество в медиите, вкл. На етносите и сред широката
общественост чрез форуми, спектакли, отбелязване на празници, фестивали, издателска дейност, и др: периодичен анализ на
постигнатото и устойчивостта на проведените културни събития;
 реализиране на публични и медийни кампании за популяризиране на традиционната култура;
 провеждане пресконференции и други събития с медиите.
Сайтовете на Община Средец и Община Визе са официалните източници, където се публикува концентрирано информация за събития,
инициативи и други дейности, свързани с Плана за действие.
Всяка институция чрез своя пресцентър или друга форма на контакт с медиите да оповестява за предприети дейности или за други
въпроси, свързани с Плана за действие.
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VI. Очаквани резултати от прилагането на Комуникационния план:
Повишена осведоменост на целевите групи.
Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по Интеграционния план за действие.
Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от
реализирани проекти в областта на социалното включване.
Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и дейностите по Интеграционния план за действие.
VII. Индикативен бюджет.
Финансирането на Плана ще се осъществи по донорски международни и/или Оперативни програми и /или Национални и регионални
програми.
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