ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ
ПОЛИТИКИ (2013- 2014)

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Средец за интегриране на гражданите в
уязвимо социално-икономическо положение (2013-2014), наричан по-нататък Плана, е
неразделна част от Областната стратегия на Бургаска област в изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Планът за
действие задава основни принципи на общинската политика за равноправно интегриране на
българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално – икономическо
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.. Интегриран териториален подход, при
който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси
по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на найнуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал,
махала/.
Планът за действие ще се изпълнява в два периода: 2013-2014 и до 2014-2020 г. Първият
период се покрива изцяло от Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на
ромското включване 2005-2015. Той е разработен като отворен документ, който ще се
актуализира, допълва и изменя.
Планът за действие е съобразен със спецификата на Общинския план за развитие на
община Средец. Цялостната му концепция е съзвучна и с главните стратегически цели, както
на държавните политики така и на целите на Община Средец по отношение на българските
граждани в уязвимо социално-икономическо положение, а имено:
Подобряване на стандарта и качеството им на живот, 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 Средец. В
плана за действие е заложена визията на ръководството за развитието на Общината като
толерантен социално- икономически център.
Основен приоритет и грижа на Общината са младите хора, грижите за тяхното
отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация на територията на
общината, като поставя в центъра на своята грижа проблемите на ромските младежи.
Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по социалното
включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. Основна част
заемат дейностите по интеграцията на .лица от ромски произход и други в уязвимо социално
– икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация..
Реализирането на общинската политика в приоритетните направления е непрекъснат
процес, но също и инструмент за единодействие на местните инициативи с държавните
изисквания. Целта е да се подобри благосъстоянието на маргинализираните групи.
В разработването на плана за действие участваха служители от следните отдели и звена
на Община Средец:; „Образование, здравеопазване и култура”, „Младежки дейности”,
„Устройство на територията и строителство”, съгласно Заповед №1135– /18.12.2012 г., както и
институции и партньори.
•
•
•
•
•
•

Дирекция” Социално подпомагане” гр.Бургас, Бюро „Социална закрила” гр.Средец
Дирекция ”Бюро по труда” гр.Бургас-Юг, филиал гр.Средец
Представители на ромската общност
Личните лекари на територията на общината
СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Средец
ПГ по МСС ”Н.Й.Вапцаров” гр.Средец
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•
•
•

ОДЗ ”Бърборино” гр.Средец
ОДЗ „Дъга” с.Дебелт, с.Факия и с.Загорци
Регионална здравна инспекция

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социалноикономическо положение са:
• повишаване на образованието
• здравния статус
• жилищни условия
• заетост
• върховенство на закона и недискриминация
• култура и медии
2. Актуално състояние на ромската общност в община Средец.
Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в
страната с площ 1 146 кв.м. Това съставлява 14.84% от територията на Бургаска област и 1 %
от територията на България..
Таблица1.
Община

Общо брой население

В града

В селата

Средец

14934

9065

5869

При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.02. 2011 година
населението на община Средец възлиза на 14934 души.
Община Средец включва 33 населени места, от които 1 град и 32 села. Повече от
половината жители са съсредоточени в единствения град – общинския център Средец (9065
души), докато в селата живеят общо 5869 души.
Таблица 2. Самоопределение по етнос
Община

Средец

Лица отговорили
доброволно за
етническа
принадлежност

Етническа група
българска

турска

ромска

друга

Не се
самоопреде
лям

13320

10912

230

2063

68

47

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и
жилищния фонд от 2011 г., ромският етнос е втори по численост в Община Средец. Към
01.02.2011 г. той наброява 2063 души с относителен дял 15.5%. Към турската етническа
група са се самоопределили 230 души. 68 души са се определили като „друга” етническа
група /тоест извън българската, турската и ромската/.
Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като
„роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, и др., което произтича от
правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не
посочи такава.
/31

3

Следва да се има в предвид и факта, че по експертни оценки ромският етнос наброява
над 3500 души в Община Средец. Най-голям е относителния дял на ромското население в
гр.Средец, село Дебелт, следвани от селата Драчево, Загорци и Орлинци.
Таблица 3. Население по възраст
по местоживеене
възраст

общо

града

села

14934

0-9

1649

1094

555

10-19

1425

982

443

20-29

1808

1264

544

30-39

1761

1270

491

40-49

1778

1223

555

50-59

2036

1339

697

60-69

1945

964

981

70 +

2532

929

1603

8306 души от населението в общината е в трудоспособна възраст. Относителният дял
на младото население до 15-годишна възраст е 15.6% от общото население. Тенденцията за
увеличаване дела на възрастните хора предопределят затруднения в дългосрочен план и
налагат планиране на стратегически мерки. Към 01.02.2011 г. около една трета от
възрастното население над 65 г. е концентрирано в селата.
Таблица 4. Раждаемост и детска смъртност
община
Средец

Живородени-раждания
общо
На 1000 ч.н.

Детска смъртност
общо

На 1000 деца

2009 година

223

13.7

4

17.9

2010 година

174

10.9

3

17.2

2011 година

177

11.9

2

11.3

Данните са взети от РЗИ – гр.Бургас

Ражданията за 2009 г. са 223 деца от които 70 са от квартали с компактно ромско население
Ражданията за 2010 г. са 174 деца от които 67 са от квартали с компактно ромско население
Ражданията за 2011 г. са 177 деца от които 60 са от квартали с компактно ромско население
На фона на застаряващото население като цяло, се очертават проблемите с ранните
бракове и високата раждаемост на ромски деца, в семейства с недостатъчни възможности
за отглеждане на дете и родителски практики, препятстващи социализирането на децата в покъсна възраст. Такива са: ниска или липсваща хигиенна култура, невладеенето и
неупотребата на български език в младите ромски семейства, проблеми, придружени от
безработица и изолираност.
Вероизповедание: Около 90% от населението на община Средец е посочило
християнско вероизповедание. Малък /почти незначителен/ процент мюсюлмани. В
кв.”Победа” Община Средец успешно работи Християнска Църква, с която Общината има
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работни отношения и провежда съвместни дарителски акции насочени към крайно бедно
ромско население.
Поради това общинският план набляга на интеграционните / социални, здравни,
образователни, културни и др./ мерки, като цели да ангажира съществуващите законови и
управленски структури и образователните и социални структури.
3. Преглед по приоритети
Приоритет : Образование
Община Средец има добре развита образователна структура. В Общината има 2 детски
градини в града и една ЦДГ „Дъга” в с.Дебелт и филиалите с.Факия, с.Загорци и с.Орлинци,
5 учебни заведения - СОУ“Св.Св.Кирил и Методий”, Професионална гимназия по
механизация на селското стопанство и електроника ”Н.Й.Вапцаров” гр.Средец, ОУ”Антон
Страшимиров” с.Дебелт, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци и ОУ”Н.Й.Вапцаров”
с.Факия.
На територията на общината няма етнически обособени училища поради
оптимизираната общинска мрежа и политика на Община Средец. Децата в уязвимо социално
положение посещаващи ОДЗ”Бърборино” гр.Средец и детските градини в селата са над 80%.
В СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Средец се обучават общо 747 деца. По
експертни оценки 310 от тях са ученици в уязвимо социално положение. За последните три
години от начален курс са отпаднали 25 ученика, от тях са се върнали в училище 11, а от
горен курс са отпаднали 33 ученика. Класните ръководители провеждат консултации и
срещи с родителите. Педагогическият съветник на училището работи с проблемните деца.
Учениците от първи до осми клас са включени в СИП по собствено желание. Учениците от ІІV клас участват в клубове по проект ”Равен старт на децата и учениците от етносите в
Община Средец”. В обучение са включени учители по проект „Да достигнем недосегаемите”
и проект ”Равен старт на децата и учениците от етносите в Община Средец”.
В Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника
”Н.Й.Вапцаров” гр.Средец се обучават 169 ученици редовна и 113 задочна форма на
обучение. За последните три години са отпаднали общо 3 ученика. Средно образование са
завършили 106 ученика, като няма информация колко от тях сe самоопределят като роми.
В ОУ”Антон Страшимиров” с.Дебелт се обучават общо 185 ученика, от тях по
експертни оценки 70% са ученици в уязвимо социално положение. Всички подлежащи на
зъдължително обучение деца за първи клас 24 са обхванати и посещават учебни занятия.
През последните три години общо са отпаднали 4 ученика. Екипа на училището се отнася с
необходимата сериозност към работа с родителите – провеждат се срочни училищни срещи,
утвърден е седмичен график за работа с ученици и родители. Училището е включено в
проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” за
провеждане на извънкласни дейности, с 6 групи ученици. Завършили основно образование
ученици от ромски произход са: 2009г. – 2 уч., 2010г. – 6 уч., 2011г. – 4 уч., 2012г. – 1 уч.
Един учител е преминал квалификационен курс за работа в интеркултурна среда.
В ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Загорци се обучават 119 ученика от 9 населени
места, като 90% от децата са ученици в уязвимо социално положение. Всички подлежащи на
зъдължително обучение деца за първи клас са обхванати и посещават учебни занятия.
Осигурен е безплатен обяд и транспорт на пътуващите деца. През последните три години са
отпаднали 21 ученика, реинтегрирани са 4 ученика, от които 2 отново са прекъснали.
Основно образование за последните три години са завършили 19 ученика в уязвимо
социално положение.
В училището се провеждат извънкласни дейности, спортни състезания, отбелязване на
празници, участие в конкурси и др.
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От 09.01.2012г. училището участва в проект ”Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез провеждане на целодневна организация на
учебния процес” по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
година.
От 09.10.2012г. училището работи по проект ”Равен старт, чрез образование на деца и
ученици от етносите в Община Средец”. В училището са създадени 5 клуба „Моя род”,
„Млад фотограф”, „Заедно учим”, „Обичам приказките” , „Да празнуваме заедно”.
В ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Факия се обучават 47 ученика. За последните три години са
отпаднали общо 9 ученика в уязвимо социално положение. Обхванати се всички деца в
предучилищна група и първи клас. За децата от околните села е осигурен транспорт и
безплатен обяд. В училището се води ежедневна работа с родителите на застрашените от
отпадане ученици, изпращат се писма до тях, писма до ДСП. Учениците участват в курс по
готварство и курс по вероучение, финансирани от ЕПЦ ”Виделина” гр.Средец и СНЦ
”Верният настойник” гр.Бургас.През последните три години основно образование са
завършили общо 15 ученика от ромски произход.
В ОДЗ „Бърборино” гр.Средец се обучават 175 деца, като 90% от тях са деца в
уязвимо социално положение. Подлежащи на предучилищна група и първи клас т.е ПГ – 6
годишни са 50 деца, които са обхванати в детска градина. Детското заведение има
разработен план за работа с родители на деца роми за стимулиране на родителската
активност за съвместни дейности, промяна на нагласите им и междукултурна толерантност и
изграден Център за работа с родители по проект „Заедно ръка за ръка” Конкурсна процедура
33.10.-2012 финансиран от ЦОИДУЕМ. Учителите в ОДЗ „Бърборино” са преминали
квалификационен курс на тема „Интерактивни методи за работа с деца”.
Педагозите в детската градина участват и в квалификационен курс за изграждане на
специфични умения за работа в билингвална среда по проект „За нашите деца” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В ЦДГ „Дъга” с.Дебелт и филиалите Факия, Загорци и Орлинци се обучават общо
136 деца, като 90% тях са деца в уязвимо социално положение. Педагозите в детското
заведение не са преминали обучение за работа в междукултурна среда.
За последните три години най-голям е броят на отпадналите в рамките на основното
образование (V-VIII кл.) – 64 ученика. Всяко четвърто дете не завършва средно образование.
Основните фактори, влияещи върху проблемите, са:
• икономически: финансови проблеми на семейството, поради трайна безработица (липса
на средства за издръжка на семейството и осигуряване на необходимите за образованието
средства: закупуване на учебници и учебни помагала, дрехи и др.); отглеждане на помалки деца; труд в полза на семейството; ранното отпадане на момичетата от училище.
• образователни: слаб успех, голям брой отсъствия от учебни занимания, трудности в
усвояването на учебния материал; недобре усвоен български език; липса на интерес към
образованието;
• педагогически: недостатъчна (труден учебен материал; традиционна организация и
методика на учебния процес; недостатъчна квалификация на учителите за работа в
мултиетническа среда и деца билингви; прояви на дискриминация към ромските деца;
крайно ограничени извънкласни дейности;
• етнокултурни: съхранен традиционен начин на живот; опасение, образованието ще
асимилира ромите; образованието не е голяма ценност; образованието не осигурява добро
социално и икономическо реализиране поради дискриминация на пазара на труда,
недостатъчна мотивираност на родителите децата да ходят на училище;
Образователното ниво на населението на община Средец.
Към 01.02.2011 г. по данни на Националния статистически институт степента на образование
на лицата над 7-годишна възраст в общината е следната:
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Таблица 5.
Етническа
група

Общо
висше

Средно

Степен на
завършено
образование
Основно

Никога не
посещавали
училище

дете

562

35

Община
Средец
В т.ч.
отговорили
Българска

14934

1231

4962

4049

Начално и
незавършено
начално
2851

12301

1160

4489

3632

2499

491

30

10336

1133

4294

3083

1640

172

14

Турска

202

-

33

-

57

15

-

Ромска

1678

4

122

447

787

304

14

Не се
самоопределя

20

-

5

-

11

-

-

Понастоящем образователното ниво на повечето от ромите в община Средец е изключително
ниско. Като проблемни области се очертават големият брой с начално, незавършено начално
и не посещавалите училище лица. Основната част от тези лица са от ромски произход.
Четири лица от ромски произход са завършили висше образование. В община Средец има
сериозна нужда от курсове за грамотност за възрастни от най-базово ниво. Извадката
предполага мерки за повишаване и разнообразяване на възможностите за допълнителна
квалификация, с цел наемане на работа. Образователната интеграция в голяма степен
определя интеграцията на пазара на труда и повишаването на здравния статус.
Общи изводи:
1.Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската градина и началното
училище.
2. Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно
владеене на български език.
3. Недостиг на квалифицирани учители, познаващи ромската култура.
4. Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми.
5. Бедността като фактор за нередовното посещаване и прогресиращо увеличаване броя на
отпадналите ученици.
6. Много ромски деца отпадат от училище преди да са завършили осми клас и да придобият
основно образование: този проблем е сериозен в компактното население в общината, като
особено остро се проявява в гр.Средец и с.Дебелт, от които не всички деца посещават
средищно училище.
7. Малък е броя на ромските младежи, които се обучават в средните училища и
университети.
8. В учебното съдържание на училищата не са застъпени знания за традициите и културата
на ромите.
9. Трайна тенденция за превръщане на децата от ромски произход в реален криминогенен
фактор.
4. Приоритет: Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на територията на община Средец се
осъществява от следните здравни заведения:
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Таблица 6.
№ Вид лечебни и здравни заведения на територията на община Средец

1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
„Многопрофилна болница за активно лечение – Средец” ЕООД
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
„Медицински център 1 – Средец” ЕООД
Медико-диагностични лаборатории
Самостоятелни медицински практики
Самостоятелни стоматологични практики
ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Център за спешна медицинска помощ
Здравни кабинети в детски заведения и училища
Дом за възрастни
Дом за възрастни с умствена изостаналост
Дом за деца лишени от родителски грижи
Център за настаняване от семеен тип
Аптеки

Общ брой към 31.12.2012г.

1
1
2
6
4
1
1
10
1
1
1
2
3

На територията на общината са регистрирани 6 общопрактикуващи лекари, които имат
сключени договори с Регионалната Здравно-осигурителна каса – гр.Бургас и 4 практики с 4
лекари по дентална медицина. Всички те са крайно недостатъчни и не са в състояние да
осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени
места. По отношение на болничната помощ „МБАЛ-Средец” не може да предложи
достатъчно квалифицирано медицинско обслужване, защото за периода от 2010г.до 2012г.
остана само с две отделения – детско и вътрешно.
Специализираната медицинска помощ се предоставя основно от „Медицински център1Средец” със 7 лекари - специалист хирург, невролог, уши-нос-гърло, педиатър, кожни и
венерически болести и акушерство и гинекология.
Наблюдават се следните тенденции по отношение на бременността:
-за периода 2010г.- 2012г.са регистрирани средно годишно по 50 бременни. Всичките са
от ромски произход и 80% от тях са непълнолетни.Специалиста по АГ няма данни за
хоспитализация на пациентите си, защото към МБАЛ-Средец няма АГ-отделение и
посещават болници близо до община Средец. Непълнолетните се осигуряват от държавата, а
останалите 20% са здравно неосигурени. Новородените от ромски произход 80% са
регистрирани при личен лекар. За периода 2010г.-2012г. гр.Средец и селата Загорци, Дебелт
и Драчево бяха посетени от мобилен кабинет за измерване на костната плътност. Във връзка
с превенция и контрол на ХИВ, СПИН през 2010г. и 2011г. в град Средец и с. Дебелт са
проведени безплатни изследвания /мобилен кабинет/ от РЗИ –Бургас в сътрудничество с
НПО „Областен ромски съюз”. На територията на Община Средец няма здравни медиатори,
а са крайно необходими за работа с ромската общност.
Профилактичните прегледи на населението от общината за периода 2010г.-2012г.по
данни от общопрактикуващите лекари са извършени на 50%.
За същият този период водещи заболявания на населението са както следват:
1. Болести на сърдечно- съдовата сестема- 35,2%
2. Болести на ендокринната система- 28,5%
3. Болести на нервната система- 24,3%
4. Болести на дихателната система- 12%
Имаме регистрирани за този период трима заболели от активна туберкулоза.
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Най-голям проблем през последните три години е високият процент болни от вирусен
хепатит А - наречен /болест на мръсните ръце/. Обхвата на подлежащите на имунизации по
Националния имунизационен календар е на 90% извършен от личните лекари на същите.
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните
тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се картотекират
непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в
рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават
бракове по съребрена / роднинска/ линия, което предполага раждането на дете с увреждания.
Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.
Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при
Дентален лекар. Необходимо е да се помисли за възможности да се разкрият временни
кабинети за профилактика на зъбите поне към детските заведения. Голяма част от
заболяванията са в резултат на лоши хигиенни условия за живот и бедност.
Аптечното обслужване е в града и с.Дебелт.
Все още може да се мисли за разнообразяване на списъка с медицински услуги
насочени към нуждите на ромското население. Общината планира лекции по ранна хигиена,
ранна бременност, предпазване от нежелана, така и др., като за целта засили
сътрудничеството с личните лекари и взаимодействието им с училищата и детските градини.
Предвидени са дни за имунизации, особено за децата от ромската махала, в които прегледите
и имунизации да се извършват на място. Както и възможност за разкриване на Здравноконсултативен център в кв.”Победа” - гр.Средец.
Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население.
Общите изводи са, че бедността е първият и най-сериозен фактор. Тя е несравнима с
тази на останалото обедняло българско население. Става дума за унаследена бедност,
задълбочена от масовата продължителна безработица сред ромите.
За 90% от ромското население в общината се оказва непосилно заплащането на
потребителските такси на общопрактикуващия лекар. Бедността е причина ромите да не са в
състояние да закупуват предписаните лекарства или да ги купуват твърде късно, когато
състоянието на болния се е променило и това лечение вече не е ефективно. Ромите не са в
състояние да плащат и таксите в болниците. Самолечението е най-честата форма на лечение
в ромските махали, вкл. и чрез използване на различни методи на нетрадиционната
медицина.
Непълноценното хранене е следствие от бедността и е голям проблем. Това е фактор,
който влияе особено сериозно върху децата, възрастните и хронично болните. Много
семейства са изправени пред драматичния избор да си купят храна или лекарства. На фона на
непълноценно хранене много болни се влошават, независимо от провежданото лечение.
Липсата на елементарни хигиенни условия са причина различни инфекциозни заболявания
да са значително по-чести сред ромите, отколкото сред останалото население.
Липсата на здравни знания и здравна информираност у някои роми е основа за
развитието на дискриминация в здравното обслужване, както от недобросъвестни
общопрактикуващи лекари, така и от специалисти в болничните заведения.
Акцент в плана е поставен на детските имунизации, ранните бракове и превантивните
образователни мерки.
5. Приоритет : Жилищни условия
Голяма част от ромското население е съсредоточено в югозападната част на
гр.Средец/кв.Победа/, където техническата инфраструктура е слабо развита и не
доизградена. В регулацията на плана/гр.Средец/ са 55 масивни жилищни сгради, 65
полумасивни жилищни сгради и 300 паянтови жилищни сгради. Извън регулацията на плана
са над 200 паянтови сгради. В с.Дебелт, община Средец също има над 100 паянтови сгради
извън регулацията на плана.
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Част от терените, които обитава ромското население, нямат изработен подробен
устройствен план. Те са държавна собственост, друга част от терените попадат в общински
горски фонд.
Жилищните условия и инфраструктурата в ромския квартал на гр.Средец. както и в
кварталите с компактно ромско население в другите села са в тежко състояние. Част от
основните проблеми са свързани с липсващите системи за канализация и силно
амортизирана улична мрежа. Достъпът на ромското население до такава инфраструктура е
ограничен, което от своя страна води до едни крайно лоши условия на живот. В повечето от
парцелите има изградени септични ями, които се пълнят и преливат, вследствие на което се
създават предпоставки за замърсявания и разнасяне на зарази.
Към момента Община Средец разполага с 24 социални/общински жилища в града и 20
социални/общински жилища в с.Дебелт, които са в окаяно състояние и се нуждаят от
рехабилитация. Същите са крайно недостатъчни да задоволят нуждите на социално слабите
семейства в общината.
Основните фактори, влияещи върху проблемите, са:
Застрояване без разрешение от общинските власти върху терени, които са държавна
или общинска собственост. Извършваното строителство в повечето случаи рязко
противоречи на нормативните разпоредби, поради което освен че се явява незаконно, но е и
негодно за обитаване и опасно за здравето на живущите в него и околните. То се извършва
стихийно и наличието му се явява пречка за последващо провеждане на благоустройствени
мероприятия. Извършвано във времето и продължаващо и понастоящем, незаконното
застрояване върху общинска, държавна или частна собственост на трети лица, към момента
се явява основен проблем на ромската общност в областта на жилищната среда. По-чести са
случаите на незаконно строителство извън регулацията на населените места.
Увеличение дела на собствениците на жилища, които не могат да поддържат
собствеността си в сегашните пазарни условия. Дори малка част от представителите на
ромската общност да притежават или владеят собственост, то те не разполагат със средства
за поддържането й в състояние, годно за обитаване. Ромските квартали в града и махали в
по-малките населени места се намират в непривлекателни крайни райони и голяма част от
тях са „нестандартни” – без благоустройство, изоставени, полусъборени, често с четирима и
повече обитатели на стая. Често липсват водоснабдяване, канализация и електроснабдяване,
а там, където ги има проблемът е свързан с качеството и надеждността на мрежите.
Отпадъците се депонират в близост до имота. В имотите се отглеждат и селскостопански и
други животни, често обитаващи жилището заедно с домакинствата. Характерът на тези
жилищни условия често се явява причина за възникване на заболявания и епидемии, както и
не създава никакви предпоставки за профилактика на заболяванията.
Липса на шанс за повечето млади ромски семейства да станат собственици на жилища
или дори наематели в обществен жилищен фонд. Наред с малкия по обем наличен
обществен жилищен фонд, друга страна, често нежеланието им е мотивирано и от факта, че
не могат да се справят с поддръжката и обслужването на имота, със заплащането на
текущите сметки за електричество, вода и др. Не на последно място, важен фактор е и
отношението на съседите и големите разлики в културните нагласи и стереотипи, поставящи
ромските семейства, населяващи места с преобладаващо обитаване от други етнически
групи, в състояние на изолация.
Общи изводи:
• Много ромски домакинства притежават жилища, неотговарящи на стандартите и
нормите, установени от закона;
• Много ромски домакинства не притежават никакви жилища /незаконно и временно
построените с подръчни материали и средства не отговарят на никакви стандарти, поради
което се счита, че това не са жилища/;
• Малко съществуващи жилища на роми могат да бъдат узаконени при определени
условия;
/31

10

•
•
•
•

Има необходимост от изработване на подробен устройствен план/гр.Средец и с.Дебелт/ и
се промени предназначението на терена за „Жилищни нужди”.
Почти цялата улична мрежа с прилежащата й инфраструктура в ромския квартал е под
изискванията за стандарти и нормативи;
Канализационна система за отпадни води е недовършена
Ниско ниво на хигиена на обществените места, риск от епидемии.

6. Приоритет: Заетост
Икономическата криза се отрази тежко на икономиката на Община Средец и засегна
особено тежко ромите. Понастоящем икономически активни са 5100 души, от тях 1186
регистрирани безработни. Голяма част от тях са роми. Голям е броя на безработните роми,
които не са регистрирани в Бюрото по труда и не търсят активно работа. Голямата част от
ромите нямат придобита степен по професионална квалификация (въпреки, че притежават
съответните професионални умения), което затруднява тяхното наемане.
Таблица 7. Население на 15 - 64 навършени години по етническа принадлежност
икономическа активност
Етническа
група
общо
9198

общо
5100

Икономически
активни
заети
4098

8213

4659

3732

927

3554

6649

4150

3387

763

2499

Турска

173

82

69

13

91

Ромска
Друга

1330
53

402
-

255
-

147
-

928
-

Не се
самоопределя

8

-

-

-

-

Население
общо за
общината
В т.ч.
отговорили
Българска

Икономическ
и неактивни
безработни
1002

4098

Повечето от целевата група/ромско население/ са безработни, нямат завършено
образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно
наемането им на работа и включването им в обществения живот.
Таблица 8. По данни на Дирекция „Бюро по труда” Бургас, филиал гр.Средец към
30.11.2012г. – регистрирани безработни
Бр. лица
№ Показател
Общ
бр.
регистрирани
лица
от
община
1186
1.

2.

3.

Средец
В т.ч. жени
Регистрирани БЛ по възраст
до 29 години
от 30 г. до 40 г.
от 40 г. до 50 г.
над 50 г.
Регистрирани БЛ по професионален
признак
с работническа професия
специалисти

720
310
299
242
335

327
32
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4.

без квалификация
от тях със средно образовани
с основно и по-ниско образование
По етническа принадлежност
българска
ромска
турска
друга

777
71
706
861
291
27
7

Структурата на безработните в община Средец е твърде негативна: 777 души от
регистрираните са без квалификация, като 706 от тях са с основно и по-ниско образование,
по експертни оценки същите са от ромски произход. Липсата на образование и професия,
както и ниската квалификация, са бариери пред заетостта.
Анализите на безработицата показват, че в образователната структура на
безработните преобладават лицата с основно и по-ниско образование и без професионална
квалификация. Поради това през последните години нараства необходимостта от обучение за
ограмотяване и повишаване на професионалната квалификация на онази част от
безработните, които са продължително безработни, именно поради липсата на образование и
свързаната с това ниска професионална квалификация или липсата на такава.
Усилията за повишаване на включването в различните форми на учене през целия живот е
особено важно за хората, напуснали образователната система преждевременно, както и за
тези без или с ниска квалификация.
Ниското образование е основен фактор за бедност и социално изключване.
Безработицата и ниските доходи при ромската общност обуславя рискова група
социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и
ППЗСП.
По данни на Дирекция „Социално подпомагане” Бургас, Бюро гр.Средец подпомагани
с месечни помощи към 31.12.2012г. са 198 семейства, преобладаващи са многодетните и
непълни семейства, в които има повече нетрудоспособни членове.
Дирекция „Бюро по труда” – Бургас, филиал гр.Средец 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 Средец се явява най-големия работодател на своята територия по
отношение на ромите. Община Средец работи по няколко проекта по национални програми,
които са от съществена важност за повишаване на заетостта сред българските граждани от
ромски произход. Благодарение на реализиране програми за заетост за периода 2011г.-2012г.
по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” са наети 18
лица.
Разкрити работни места по години, финансирани от Програмата
Наети
Соц. дейностии
Общ брой
лица
дейности с
разкрити
почасови
работни
измерител
места
2011 г.
8
4 часа
8
2012 г.

10

6 часа

10

Финансови средства
за ФРЗ,
в лв.
5575.17
19273.18

Регионална програма за заетост „Общински исторически музей – пазител на
миналото”
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Предоставени финансови средства за ФРЗ по регионална програма
Период
Сума искана от програмата
2011г. – 10 лица

14460.36 лв.

2012г. – 10 лица

22509.66 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект “Нов избор –
развитие и реализация” – Към м.декември 2012г. Община Средец осигури работа на 181
безработни. Те са назначени на работа по схема "Развитие" на Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", по която кандидатства общината. Основната цел на
програмата е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
на безработни лица и осигуряване на работа. По инициатива на община Средец назначените
са ангажирани в дейности за поддръжка на пътища, сгради, озеленяване и екология.
- ОП „РЧР” схема "Развитие" – 52 човека са назначени с дейност: ”Поддръжка сгради”;
- ОП „РЧР” схема "Развитие" – 22 човека са назначени с дейност „Поддръжка пътища”;
- ОП „РЧР” схема "Развитие" – 87 човека са назначени с дейност „Градинар”;
- ОП „РЧР” схема "Развитие" – 20 човека са назначени с дейност:„Техник екология” ;
Основни изводи:
• Голям е делът на нерегистрираните безработни;
• По-висок е делът на безработните сред жените;
• Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни
лица;
• Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването
на работа;
• Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на
безработни лица, регистрирани на трудовата борса;
• По експертни оценки повече от 75 % от безработното население на общината е от
ромски произход.
• Липва възможности за квалификация и преквалификация на роми;
• Висок процент на роми, неотговарящи на условията за включване в социалните
програми.
7. Приоритет: Култура и медии
Град Средец е утвърден общински културен център, разполагащ с читалище,
исторически музей, къщи-музеи, библиотека. На територията на общината съществуват едно
читалище в гр. Средец – Читалище „Пробуда – 1897” и 11 читалища в селата Дебелт,
Загорци, Зорница, Голямо Буково, Момина църква, Орлинци, Суходол, Дюлево, Факия,
Драчево и Светлина. Всички те развиват културна и просветна дейност чрез библиотеки,
различни школи по изкуства. Основните им дейности са:
• Развитие и поддържане на библиотечното дело. Всички библиотеки функционират с
основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа
литература и изкуство.
• Художествена самодейност – в различните читалища работят най-разнообразни по
жанр любителски състави - музикални, фолклорни, танцови. Те имат многобройни
участия в общината, областта, на национални прегледи и в чужбина.
• Образователно-просветна дейност.
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• Концертна дейност – това е съвместна дейност, организирана от читалищата. Тази
дейност протича през цялата година и е от най-разнообразен характер – поп-фолк
изпълнители, класическа музика, драматични спектакли, конкурси за красота, модни
ревюта.
• Изграден е състав за ромски танци– 10 деца.
Изводите са , че ромските деца участват активно в културния живот на общината и
обичат да се изявяват.
Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на
младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Средец. Под патронажа на
общината се организират и провеждат ежегодни спортни състезания и прояви. Добрата
спортна база по борба и традициите в спорта/футбол, волейбол/ и професионализма на
спортните деятели са условие за възраждане на спорта в гр. Средец.
В Община Средец са лицензирани четири спортни клуба – „Общински спортен клуб по
борба – 2001”, Футболен клуб "Странджа-2010г.", Клуб по корабомоделизъм Средец,
Волейболен клюб „Странджа”.
Културните институции в Общината се стремят да привличат към дейностите си децата
от ромски произход. През 2012г. общината организира детски празник за посрещане на
ромската нова година – Банго-Васил, Осми април – Международен ден на ромите, Георгьов
ден. Показателно е и участието на ромските деца във фолклорните празници на общината,
във фестивала на етносите в Средец и Бургас.
Медийното представяне на ромската култура често е негативно и манипулативно. Разбира
се, част от тези проблеми стоят не само пред ромската култура. Взаимното опознаване е
залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на
изкуството и културата най-лесно
може да разруши
съществуващите бариери и
предразсъдъци.
За общината: културен календар:
• Честване на 8-ми април-Международен ден на ромите свързан с традицията за
почитане на спасителите на ромите от холокоста;
• Традиционно честване на „Банго Васил” с участието на ромски танци, песни,
конкурси.
• Традиционно честване на „Георгьов ден” с участието на ромски танци, песни,
конкурси, спортни състезания.
Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от
процеса на интегриране на ромите в българското общество. Необходимо е да бъдат
положени целенасочени усилия в тази насока, както и за популяризиране на ромската
култура сред цялото българско общество.
Спортна инфраструктура
Съоръженията са съсредоточени предимно в града. Статистическата задоволеност със
спортни площи е недостатъчна. Следва да се подобряват условията за развитието на спорта
в училищата и да се осигури достъпност за използване на спортните съоръжения от
учениците и хората, желаещи да спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за
интеграция и изграждане на толерантност към различните, затова независимо от не дотам
доброто състояние на спортните площадки , община Средец провежда спортни състезания и
празници.
Основните спортни съоръжения на общината са стадион “Странджа” в гр. Средец и
волейболно игрище в спортна зала гр.Средец. Като цяло спортните съоръжения са
недостатъчни и морално остарели.
За младежите от ромски произход възможностите в свободното време са силно
ограничени. Те с удоволствие спортуват, но спортните занимания не са достъпни за всички.
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Все още основен проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата на
възможности за изграждане на материална база за развитие на спорта сред младежите в
ромския квартал гр.Средец.
8. Досегашни виждания на общинска администрация
Въз основа на събраните информации и извършените констатации бяха направени
редица изводи. Те отразяват не само актуалните проблеми на маргинализираните групи /по –
специално ромите/, пред които е изправена община Средец, но и дават насоки за
възможното бъдещо развитие.
Проблемите в национален мащаб, които характеризират етническите малцинства и в
най-голяма степен ромското население, важат в пълна сила и за община Средец.
От регистриралите се безработни в бюрото по труда в Средец, които са 1186, по
експертни оценки от тях 706 са лица в уязвимо социално положение. Фактор за капсулиране
на етническите малцинства е неграмотността и слабото владеене на български език,
породена от ранното отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно
образование. За последните три години общо в града и селата са отпаднали в рамките на
основното образование (V-VIII кл.) – 64 ученика. Всяко четвърто дете не завършва средно
образование.
Общия брой на учениците за учебната 2011/2012 г. в 5 училища в Община Средец е
1256 деца. От тях по експертни оценки над 50% са ученици в уязвимо социално положение.
По данни на Отдела “Социално подпомагане” за 2012г. с месечни помощи по чл. 9 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са подпомагани общо 198
семейства на територията на общината. Това показва висока зависимост на населението в
района от системата на социалното подпомагане. Всичко това поражда необходимост от
дългосрочно планиране действията на местната власт, която да съчетава държавната
политика, международни национални програми и ресурсите на Общината.
Проекти в Община Средец по Национални програми на МОМН и ОП РЧР и
участие на деца и ученици от ромски произход в тях:
Участие на ОДЗ „Бърборино” през учебната 2011/2012г.
ПроектВG051РО001-46 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства” , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „За нашите деца”.
Договор № 01/046/09.10/2012г.- от 09.10.2012г. до 09.01.2014г. Бюджет на проекта: 63 294,01
лв. Проектът е насочен към активната социализация и интеграция на деца от ромската
общонст.
НП – Проект с ЦОИДУЕМ – „Заедно ръка за ръка” № КП 33.10-2012/0272012г. на
стойност 17 999,16 – получен трансфер 16 1999,24 лв.
Участие на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Средец в проекти и национални
програми.
Проект ВG051РО001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес- 56 015,91 лв.,
предоставени авансови средства в размер на 11 200,00 лв.
Проект ВG051РО001-46 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства” , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 56 015,91 лв.,
предоставено авансово средства в размер на 11 200,00 лв. с партньори ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с.Загорци.
Проект за социално включване на Община Средец „Бъдеще сега”. В процес на
изпълнение. Договорена сума 800 000,00 лв. Създаване на Общностен център, състоящ се от
детска градина и център за социални услуги, насочени към деца от 0 до 7 години и техните
родители. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване на
бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиране в ранното детско развитие.
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Община Средец изпълнява проект „Равен шанс: създаване на социални
предприятия в община Средец” по ОП “Развитие на човешките ресурси” процедура
BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” в размер на 251 976,87 лв.
Назначени са 30 души, от които 27 лица са от целевата група/дълготрайно безработни и
лица от етнически произход/.
“Нов избор – развитие и реализация „ е друг проект по който работи
общината.Основна цел на проект “Нов избор – развитие и реализация” по схема
BG051PO001-1.1.03 “Развитие” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е
извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, с цел последващо наемане
работа по схемата след успешно завършване на професионалното обучение на лицата. Към
момента са наети 181 безработни лица в уюзвимо социално положение за срок от 1 година на
осем часов работен ден.
ОП „РЧР” Схема „Подкрепа за заетост”. През м.октомври 2012г. община Средец
кандидатства по схемата „Подкрепа за заетост” на оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за осигуряване на заетост на 40 човека. Целта на проекта е да се
ангажират повече хора с ниско образование и без квалификация, както и лица от
малцинствата. Във връзка с изпълнението на проекта „Подкрепа за заетост” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” от 01.02.2013г. 40 човека от гр.Средец и селата
са наети на работа и с тях са сключени трудови договори за срок от 9 месеца.
Община Средец работи по няколко проекта по национални програми, които са от
съществена важност за повишаване на заетостта сред българските граждани от ромски
произход .
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” е друга
програма по която работи общината.
Основната и цел е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица,
които са обект на месечно социално подпомагане. С този проект се подпомага изпълнението
на важни за общината и държавата дейности като намаляване на разходите за социални
помощи, подобряване на условията на живот на населението на града и не на последно място
намаляване на безработицата, особено сред ромското население. Ниската квалификация на
лицата с ромски произход, които можем да наемем е най-големият им проблем при
намирането на работа, затова решаването на този проблем ще доведе до повишаване
стандарта на живот на тези групи.Осигурената им заетост ще доведе до по-успешното им
реализиране и в бъдеще.
Друга национална програма по която работи общината е „Регионална програма за
заетост на община Средец”. Повишаване предлагането на работни места и заетостта в
общината е основна цел на Регионална програма за заетост, тя е специфичен инструмент на
политика на пазара на труда, посредством който се преодолява проблема безработица при
ромите. Едновременно с това се дава възможност за предприемане на действия водещи до
преодоляване на негативните тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от
икономическата криза.

/31

16

НАБЕЛЯЗАНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ КЪМ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА
СРЕДЕЦ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2013- 2014)
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ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛ
1. Гарантиране
на равен достъп
до качествено
образование

ДЕЙНОСТ
1. Поддържане на
картотека на
подлежащи
ученици и деца за
ДГ и 1 клас
2. Ограмотяване
на младежи-роми
3. Беседи с
родителите на
младежите-роми за
необходимостта от
образование

ЦЕЛЕВА
ГРУПА
Децата и
учениците от
малцинствата

Младежи-роми

Родители

СРОК

постоянен

20122014г.

20122014г.

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
Отдел-образование
Училища

Община Средец
Бюро по труда

Община Средец
Бюро по труда

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. бюджет
Външно

Не е необходим

Общински
бюджет за
съфинансиране

Общински
бюджет за
съфинансиране

Очакван
резултат

Не е необходим

Обхващане на
всички
подлежащи на
задължително
обучение и ДГ

Европейски
програми и
фондове

Увеличаване
броя на
завършилите
начално
образование

Европейски
програми и
фондове

Увеличаване
броя на
завършилите
основно
образование
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2. Интегриране и
адаптиране на
децата и
учениците от
ромски произход
в учебните
заведения.
Въстановяване
на форматаПомощник
учител

1.Насърчителни
мерки за
директори да
записват
подлежащите на
обучение роми
равномерно в
класовете.
Стремеж към
нарастващ % във
всяко училище
2. Осигуряване на
безплатни
учебници и учебни
помагала от V до
VІІІ клас
Подпомагане на
студенти
3. Създаване на
условия за
намаляване на
процента на
необхванатите и
отпаднали от
училище деца
4. Създаване на
условия за
безстресов преход
от средата на
майчиния им език
към усвояване на
книжовен
български език

Децата и
учениците от
малцинствата

Постоянен

Социално
слаби деца
Студенти от
ромски
произход

Ученици
застрашени от
отпадане

Ученици
застрашени от
отпадане

Не е необходим

Не е необходим

2012-2013г. Отдел -образование
2013-2014г. Училища
община Средец

По училищни
проекти
общински
бюджет
2013-2014г.3000лв.

МОМН,
спонсори

Постоянен

Отдел -образование,
училища,
МК за БППМН,
отдел “Закрила на
детето” към Д”СП”

Не е необходим

Не е необходим

Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици

Отдел-образование,
училища, МК за
БППМН, отдел
“Закрила на детето”
към Д”СП”,
Неправителствени
организации

Не е необходим

Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици

Постоянен

Отдел -образование
Училища

Устойчивост на
процеса за
интеграция

Осигуряване на
безплатни
учебни
помагала на
социално слаби
деца
Успешно
завършване на
Висше
образование
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3. Създаване на
подкрепяща и
привлекателна
среда в
училищата

5. Създаване на
условия за
запознаване с
ромската култура
и етнически
особености на
учителите,
работещи с
ученици,
застрашени от
отпадане
1. Подпомагане на
децата и
учениците от
социално слаби
семейства /дрехи,
ученически
пособия/
2. Включване на
децата от ромки
произход в извън
училищни
дейности
3. Създаване на
условия
мултикултурно и
мултиетническо
опознаване
посредством
фолклорни
състезания,
типични занаяти и
запознаване с
особеностите на
бита

МОМН
Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици

БЧК,
Училища

Европейски
програми и
фондове, БЧК

Подпомагане на
социално слаби
деца

2012 2014г.

Отдел-образование,
Училища и
училищни
настоятелства

Не е необходим

Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Повишаване
мотивацията на
децата

20122014г.

Отдел-образование
Училища и
училищни
настоятелства

Не е необходим

МОМН
Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Повишаване
мотивацията на
децата

Учителите,
работещи в
мултикултурна
среда

Постоянен

Отдел -образование,
училища,
неправителствени
оргенизации

Социално
слаби
семейства

Постоянен

Децата и
учениците от
малцинствата

Децата и
учениците от
всички
етнически
групи

Не е необходим
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5. Създаване на
условия за
професионално
обучение,
съответстващо на
културната и
етническа
специфика, както
и на потребностите
на децата от
ромски произход
3. Включване на
училищните
настоятелства и
граждански
организации при
разработването,
провеждането,
контрола и
оценката на
образователноинтеграционните
политики.

1. Създаване на
комисия към
общината за
мониторинг на
образователноинтеграционните
политики, с
участието на
училищните
настоятелства,
граждански и
неправителствени
организации

Учениците от
ромски
произход

Децата и
учениците от
всички
етнически
групи

20122014г.

Отдел-образование
Училища

20122014г.

Отдел Образование
Училища и
училищни
настоятелства,
Неправителствени
и граждански
организации

Не е необходим

Не е необходим

Общински
бюджет за
съфинансиране

Европейски
програми и
фондове,
спонсори

Устойчивост на
процеса за
интеграция и
професионална
реализация

Повишаване
мотивацията на
децата,
Подпомагане на
социално слаби
деца,
Ограничаване
броя на
отпадналите
ученици
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ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

ЦЕЛЕВА
ГРУПА

1.Повишаване на
здравната култура
и
информираността
на ромското
население

1 Включване на
медиатори между
общността и
здравните
работници;

Здравни
медиатори

2. Намаляване
бременността в
юношеската
възраст и
родствените
бракове

1. Провеждане на
беседи за
начините за
предпазване от
нежелана
бременност и
опасностите от
ранните и
родствени бракове

3. Подобряване на
профилактичните
дейности сред
ромското
население

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

СРОК

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. Бюджет
Външно

Очакван
резултат

20122014г.

МЗ
Община Средец
Личните лекари
НПО в здравния
сектор

Общински бюджет
за съфинансиране

Европейски
програми и
фондове

Млади хора и
техните
родители

20122014г.

Община Средец
Здравни Медиатори
Лични лекари

Общински бюджет
за съфинансиране

Европейски
програми и
фондове

Намаляване на
ранните
раждания и
намаляване на
родствените
бракове

Семейства от
ромски
произход

20122014г.

РЗИ
Здравни Медиатори
Личен лекар

Общински бюджет
за съфинансиране

Европейски
програми и
проекти

% имунизирани
от подлежащите
за имунизация

Брой назначени
здравни
медиатори
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4. Повишаване на
здравните знания
и информираност
на ромското
население

5. Подобряване на
физическото и
здравословно
състояние на
ромското
население
посредством спорт

1. Информиране
на ромското
население за
здравно
осигурителните
им права и
задължения

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

РЗИ
Здравни Медиатори
Личен лекар

Съфинансирана от
общински бюджет

Европейски
програми и
проекти

% роми
спазващи
задълженията
си като здравно
осигурени лица

2. Подобряване на
информираността
за здравословно
хранене на
новородените и
малките деца
3. Организиране и
провеждане на
здравно
информационни
събития в места с
предимно ромско
население по
определени
проблеми

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

РЗИ
Здравни Медиатори
Личен лекар

Съфинансирана от
общински бюджет

Европейски
програми и
проекти

брой лица
здравно
информирани

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

РЗИ
Здравни Медиатори
Личен лекар

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
проекти

% роми здравно
информирани

Семейства от
ромски
произход

20122014г.

Община Средец

Съфинансирана от
общински бюджет

Европейски
програми и
проекти

брой участващи
роми

1. Организиране и
провеждане на
спортни
състезания с
участието на деца
и родители
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2.Организиране и
провеждане на
ромски футболен
турнир

Младежи до
20г.възраст от
ромски
произход

20132014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет
2013г.- 800лв.
2014г.- 800лв.

Проекти от
НССЕИВ

брой участвали
младежи

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ЦЕЛ
1. Подобряване
на
съществуващата
и изграждане на
нова техническа
и социална
инфраструктура

ДЕЙНОСТ

ЦЕЛЕВА
ГРУПА

СРОК

1. Ремонт на ВиК
инсталация и
канализация в
ромските махали

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

2. Ремонт и
реконструкция на
пътната настилка
в ромските махали

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014год.

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
Община Средец

Община Средец

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. бюджет
Външно
Съфинансиране от
общински бюджет

Съфинансиране от
общински бюджет

Очакван
резултат

Европейски
програми и
фондов

Подобряване на
инфраструктура
та

Европейски
програми и
фондов

Подобряване на
инфраструктура
та

24

3.Решаване
проблемите със
собственост върху
земята и
незаконното
строителство и
преотреждане на
подходящи
общински терени
за
законосъобразно
решаване на
жилищните
проблеми във
всички селища с
компактно ромско
население

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет
.

Европейски
програми и
фондов

Брой узаконени
ромски жилища

4. Реконструкция
на социални
жилища

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондов

Брой обхванати
социални
жилища

5. Основен ремонт
на клуб „Победа”
в ромски квартал
в града

Лица и
семейства от
ромски
произход

20122014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондов

Извършен
ремонт

2013г. - 45 000 лв.
2014г. – 45 000 лв.
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2. Увеличаване
на енергийната
ефективност на
жилищата

1. Даване на
възможност за
кандидатстване в
общински и
европейски
програми за
енергийна
ефективност
(Еднофамилни
соларни и
термостанции,
топлоизолации и
др.)

3. Проектиране и
изграждане на
центрове за
настаняване от
семеен тип
гр.Средец или
защигено
жилище

1. Проектиране на
сградите;
2. Съгласуване с
инстанциите и
издаване на
Разрешение за
строеж;
3. Въвеждане в
експлоатация

4. Изработване на
подробни
устройствени
планове на
населените места
в общината

1. Разработка на
ПУП по населени
места.

Лица и
семейства от
различен
етнически
произход

20122014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондов

Брой ромски
семейства
обхванати от
общинските
социални
програми

Лица, деца и
семейства от
различен
етнически
произход

20122014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

Осигуряване на
жилища на деца
и семейства от
различен
етнически
произход

Населението
на община
Средец

20122014г.

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

По-добра визия
на населените
места и
решаване на поголямата част от
градоустройстве
ните проблеми.
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ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ЦЕЛЕВА
ГРУПА

ФИНАНСИРАНЕ
Общ.бюджет
Външно

Очакван
резултат

ДЕЙНОСТ

1. Повишаване
на
конкурентоспосо
бността 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

20122014г.

Община Средец
Д “БТ”
НПО

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондове

Брой заети,
включени в
квалификацион
ни курсове

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

Лица от
ромски
произход

20122014г.

Община Средец
Д “БТ”
НПО

Съфинансиране от
общински бюджет

Европейски
програми и
фондов

Брой лица
започнали
собствен бизнес

Лица от
ромски
произход

20122014 г.

Община Средец
Д “БТ”
НПО

Европейски
програми и
фондов

Брой обучени
лица

2. Повишаване
на сигурността,
пожаро и
бедствената
готовност в
кварталите с
компактно
ромско
население
3. Активиране и
включване на
пазара на труда
на неактивни и
обезкуражени
лица.

1. Обучение на
лица от ромски
произход за
придобиване на
основни умения по
аварийна и
противопожарна
готовност
1.Активиране и
включване на
пазара на труда на
неактивни и
обезкуражени
лица, посредством
индивидуално и

СРОК

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ЦЕЛ

20122014 г.
Неактивни и
обезкуражени
лица от
ромски
произход

Община Средец

Съфинансиране от
общински бюджет

Финансиране от
общински бюджет

Брой
регистрирани
лица в ДБТ
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ЦЕЛ
1. Постигане на
устойчивост в
резултатите на
културната
интеграция на
ромите и
маргинализиран
ите групи

групово прилагане
на инструменти и
услуги за
привличането и
ДЕЙНОСТ
мотивирането им
да се регистрират в
дирекциите
„Бюро
1. Изграждане
на
по
труда”,
за
да
Центрове
получат
развитиеправо
на за
включване
общността вза
обучение
и/или
подпомагане
заетост.
развитието на
2.Провеждане
на
деца, младежи,
информационни
жени и др.
кампании и
неформални
семинари за
насърчаване
2. Осигуряване на
активното
възможности и
поведение
на
подкрепа за
пазара
на
труда.
участия на
общинска ромска
танцова група на
фестивали на
етносите
3. Организиране и
провеждане на
ромски празници
/Банго Васил,
Международен ден
на ромите и
Георгьов ден/
Участие в
празника на
общината.

ЦЕЛЕВА
ГРУПА
Децата,
младежи,
ромски жени

СРОК
2012 –
2014г.

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
Община Средец
МРРБ

ФИНАНСИРАНЕ
Общ. бюджет
Външно
Общински
бюджет за
съфинансиране

Европейски
програми и
фондове

Финансиране от
общински бюджет

20122014 г.

Очакван
резултат
Брой създадени
центрова

Брой участвали
лица

Неактивни и
обезкуражени
лица от
ромски
произход
Деца,
Младежи

20122014 г.

Община Средец

Общински
бюджет за
съфинансиране
2013г.- 1500 лв.
2014г.- 1500 лв.

Европейски
програми и
фондове

Лица от ромски
произход

20122014 г.

Община Средец

Общински
бюджет за
съфинансиране

Европейски
програми и
фондове

Брой участия

Брой проведени
мероприятия и
брой обхванати
лица

2013г.- 12 000 лв.
2014г.- 12 000 лв.
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9. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните
институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са гаранция за
решаването на конкретни проблеми на населението и проактивни действия за реализиране на
съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.
В края на периода на плана за действие очакваме:
• Повишено качество на образование на учениците в уязвимо социално-икономическо
положение, които се самоопределят като роми, така и за ученици в сходна ситуация ;
• Повишена здравна култура на учениците и младите хора в кварталите;
• Намалена безработицата сред малцинствата с 50%;
• Подобряване на жилищните условия на целевата група;
10. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Кметът на общината, ръководи, организира и контролира дейността по
изпълнението на Плана. Той представя мониторингов доклад до месец февруари.
Осигурява публичност и прозрачност на Плана както и на действията по неговата
реализация. В своята дейност кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска
администрация
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 Средец 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
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
11. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Плана за действие подлежи на мониторинг. Той е систематично събиране, анализ и
използване на информация, необходима за управлението и вземането на решения в
процеса на работата по нейното изпълнение. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и изпълнява
основна функция: обратна връзка по предотвратяване на рисковете пред изпълнението на
предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическите цели и приоритети.
Мониторингът е насочен главно към ресурсите, дейностите, продуктите и отчасти
резултатите, а оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението.
Мониторингът преди всичко дава информация, докато оценката "преценява" тази
информация.
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Наблюдението на изпълнението на програмата ще се извършва от звено за наблюдение,
назначена със заповед на кмета. Основните дейности, които тя ще извършва са:
-разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на
изпълнението на програмата;
-периодично извършва преглед на постигнатия напредък;
-разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на достигането на целите;
-разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е
възложена;
-ежегодно подготвя доклад за изпълнението на програмата, който
кметът внася в Общинския съвет;
-прави предложения за усъвършенстване на програмата.
Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от общинския
бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Средец за изпълнение на интеграционните
политики се приема в изпълнение на националната политика по интеграция на ромите с цел
преодоляване на съществуващите предизвикателства.
Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се организира и
толерира включването на всички институции, официално представени ромски организации
по места, отделни ромски представители на компактни групи от ромското население, както и
НПО.
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
Средец за увеличаване на просперитета и икономическото благоденствие на хората от
общината.

Планът за действие за изпълнение на интеграционните политики е приет от
Общински съвет, гр.Средец на заседание, проведено на 27 февруари 2013 година
(Решение № 352 от протокол № 23)
Планът за действие е отворен документ, подлежащ на промяна, допълване и
усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с
променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.
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