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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинският план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г.-2020 г.) е приет с 

Решение № 436, вписано в Протокол № 52 от 30.01. 2015 година. Същият определя и планира 

задачите и усилията на местната власт, НПО и общността към проблемите на етническите групи в 

общината. Съобразен е с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето 

на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се 

основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област. Планът 

е неразделна част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Силистра 

(2012-2020) и в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите (2012-2020). 

Изпълнението на Плана има за цел да повиши статуса на ромите до нивата на статуса на 

мнозинството на гражданите в община Алфатар и включването им във всички форми на 

обществения, икономическия, културния живот на община Алфатар. 

С реализирането на общинската политика за интегриране на ромите се подобри 

благосъстоянието им и се активизира гражданското общество за прояви на толерантност и 

съпричастност. 

 

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015 ГОДИНА – УСПЕХИ И 

ТРУДНОСТИ 

 
Общинският план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014 г.-2020 г.) акцентира 

на интеграционните социални, здравни, образователни, културни и др. мерки, като основна цел бе 

ангажирането на съществуващите образователни, социални, законови и управленски структури. 

 

1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 

1.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 
1. Повишаване качеството на образование в детските градини и училища – освен 

посочените в Приложение №1 индикатори в ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар са 

закупени материали за оборудване на МБ по Проект”Обичам природата- и аз участвам”, 

вътрешен и външен интериор; кампании по почистване двора на филиала в с.Бистра от 

родителската ромска общност; 

2. Повишаване на обхвата в основна степен на образование – на територията на Община 

Алфатар няма деца, необхванати в основната степен на образование. 17 ученици са 

завършили осми клас през учебната 2014/2015 година. Само едно момиче не е 

продължило образованието си; 

3. Обучение в дух на толерантност – в детската градина се провеждат разнообразни 

мероприятия с участието на децата и родителите, тържества, свързани с празнично-

обредната дейности, които възпитават в дух на толерантност. По проект „Качествено 

образование за всички” към Център за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар през 2015 година са 

създадени 6 (шест) клуба за приобщаване на децата; 

4. Увеличаване на процента на роми със средно и висше образование; 

5. Прилагане на разнообразни форми за работа с възрастни отпаднали от училище – 

професионалните гимназии предоставят задочна форма на обучение на отпадналите от 

образователната система възрасни. През отчетната 2015 г. 23 възрастни се обучават 

задочно в ПГПТ „Евлоги Георгиев”. 

6. Подобряване качеството на образованието и обучение в съответствие с потребностите 

на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието – през отчетния 

период няма проявен интерес за провеждане на училищни и студентски практики. 

 

2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”  

2.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 
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1. Намаляване на неравнпоставеността в достъпа до здравни грижи на уязвими семейства 

и деца в риск – всички уязвими малцинствени групи са имали достъп до качествени 

здравни услуги; 

2. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население – по данни на 

ОПЛ на всички лица са проведени профилактични прегледи. 

3. Повишаване на здравните знания и информираност на ромското население –лицата от 

ромски произход от Община Алфатар са информирани относно здравноосигурителните 

им права и задълженията им като пациенти. ОПЛ изтъкват като проблем временната 

заетост, която оказва влияние върху здравноосигурителния статус на населението. 

 

3. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” 

3.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

1. Подобряване на жилищните условия на социално слаби ромски и други уязвими 

семейства – през 2015 година на територията на общината няма картотекирани лица от 

уязвими групи с установени жилищни проблеми; 

2. Подобряване на техническата инфраструктура – освен ремонт на уличната мрежа през 

2015 г. в с. Бистра е извършен основен ремонт на сградата на кметството в с. Бистра, в 

която се помещават НЧ „Светлина-2005 г.” с. Бистра и здравната служба. Ремонтът е 

със средства от РБ на стойност 8 189 лв.  

 

4. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ” 

4.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда – по данни на ДБТ Дулово през 

2015 година не е имало обучителни курсове, насочени към малцинствените групи. 

Отчетната година беше трудна за осигуряване на заетост поради липса на такива 

програми; 

2. Повишаване мотивацията на ромската общност за развитие на предприемачество – няма 

информация за развитие на собствен бизнес. 

 

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ” 

5.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

1. Подобряване на ефективността на работа на полицейските служители в мултиетническа 

среда – двама полицейски инспектори от РУ на МВР Силистра са преминали семинари 

за работа в мултиетническа среда, с участието на всички служители от системата се 

провеждат е ежемесечни учебни години; 

2. Съвместни действия на полицията и ромската общност – провеждат се индивидуални 

срещи и беседи. 

 

6. Приоритет „КУЛТУРА” 

6.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 

1. Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности – 

народните читалища са основните институции, които допринасят за развитието на 

културната идентичност на малцинствените общности. Чрез реализиране на 

мероприятията в Календара за културна дейност те съумяват да запазят и развият 

културната идентичност на населението със създадените разнообразни кръжочни 

дейности и клубове. В село Бистра, предвид многообразието на етносите всички 

празници се отбелязват в дух на толерантност и разбиране. Групите, сформиране към 

това читалище участват във всички общински мероприятия.  

През 2015 г. балет „Шок” при НЧ „Пробуда – 1910 г.” с. Алеково е взел участие в 21-ви 

регионален фестивал на турския фолклор. 

 

7. Приоритет „СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ” 

7.1. ЗАЛОЖЕНИ ЦЕЛИ: 
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1. Преодоляване на антиромските стереотипи създаване на подкрепяща обществена среда 

– детските и учебни заведения, намиращи се на територията на общината възпитават 

децата и учениците в дух на толерантност. През 2015 година няма информация за 

възникнали конфликти, насочени срещу ромски етнос; 

2. Създаване на подходяща рамка за изпълнение, наблюдение и оценка на изпълнението – 

всички заинтересовани страни участват в изпълнението, наблюдението и отчитането на 

плана. 

 

ТРУДНОСТИ: 

 Най-големите трудности, свързани с реализирането на заложените цели, задачи и дейности 

са: 

1. Ограничено външно финансиране предвид началото на новия програмен период; 

2. Ниски доходи на заетите в трудово правни отношения, поради липса на образование и 

квалификация; 

3. Слабо развитата икономика, която не може да осигури достатъчно работни места за 

населението; 

4. Затруднена адаптация на децата от етнически малцинства в детската градина и началното 

училище; 

5. Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно 

владеене на български език; 

6. Наличие на слети паралелки и голям брой маломерни паралелки в учебните завадения – 

предпоставка за ниско качество на образованието; 

7. Бедността като фактор за нередовно посещение на учениците в учебните заведения;  

8. Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми. 

 

Изпълнението на заложените цели, задачи и дейности, вложените финансови средства за 

неговото изпълнение, както и постигнатите резултати са описани подробно в Приложение №1, 

което е неразделна част от Отчета на Общинският план за интегриране на ромите в Община 

Алфатар (2014 г.-2020 г.) 
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Приложение №1 
I. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране 

Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване 

качеството на 

образование в 

детските градини и 

училища  

1.1.Повишаване 

ефективността 

на училищната 

мрежа – 

обхващане и 

задържане в 

детските и 

учебни 

заведения на 

всички деца от 

етнически 

произход, 

подлежащи на 

задължително 

обучение 

1.1.1. Ремонт, подобряване 

и техническо оборудване на 

МТБ в детските и учебни 

заведения  

Община, 

детски и 

учебни 

заведения 

2015 г. 155 369 лв. 

132 991 лв. 

4 547 лв. 

20 417 лв. 

 

 

 

10 500 лв. 

7 500 лв. 

3 000 лв. 

 

МВКВП  

РБ 

ОБ – 

собствени 

средства 

 

 

Ф АБ” 

ОУ „Христо 

Ботев” 

Брой сгради - 1 
сграда на ЦДГ 

„Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар, група 

с. Бистра 

 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар - 1 
кабинет БЗО  

1.1.2. Работа с ромски 

семейства за повишаване на 

мотивацията за записване 

на децата, както и 

редовната посещаемост в 

детски градини  

Детски и 

учебни 

заведения, 

община 

2015 г. 0  Брой 

достигнати 

семейства - 4 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 1 

НУ „Отец 

Паисий” - 3 

ЦДГ „Щастливо 

детство” - 1 

2.Повишаване на 

обхвата в основна 

степен на 

образование 

2.1.Намаляване 

до минимум на 

отпадналите 

ученици в 

основна степен 

на образование  

2.1.1. Общностни кампании 

и работа в общността за 

формиране на подкрепяща 

среда и превръщане на 

образованието в устойчива 

ценност. 

УН, НПО 2015 г. 0  Брой семейства, 

включени в 

дейности за 

превенция на 

отпадането - 4 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 0 

НУ „Отец 

Паисий” - 3 

ЦДГ „Щастливо 

детство” - 1 
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2.1.2. Реализиране на 

целенасочени 

дейности/проекти за 

намаляване на отпадането 

на ромските деца  

ОУ „Христо 

Ботев” 

2015 г. 0  Брой деца, 

включени в 

дейности за 

превенция на 

отпадането - 

117 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 114 

НУ „Отец 

Паисий” - 3 

2.1.3. Изработване на 

годишни училищни 

програми за превенция на 

отпадането във всички 

училища 

Всички 

училища 

2015 г. 0  Брой деца, 

включени в 

дейности за 

превенция на 

отпадането:  

ОУ „Хр. Ботев” 

– 1 програма 

НУ „Отец 

Паисий” – 3 деца 

2.1.4. Обучение на учители 

за превенция на отпадането 

на деца от училище: веднъж 

годишно 

Училища, РИО, 

НПО 

2015 г. 0  Брой обучени 

учители - 20 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 20 (семинар) 

НУ „Отец 

Паисий” - 0 

2.1.5. Въвеждане на 

интеркултурно 

образование: чрез СИП, 

ИКД, както и в предметите 

от ЗП 

ОУ „Христо 

Ботев” 

2015 г. 0  Брой деца, 

включени във 

форми на 

интеркултурно 

образование: 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 114 

НУ „Отец 

Паисий” - 0 

2.1.6. Формиране на 

родителски 

Всички 

училища 

2015 г. 0  Брой родители, 

включени в 
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клубове/училищни 

настоятелства с активното 

участие на ромски 

родители  

дейности за 

превенция на 

отпадането - 20 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 16 

НУ „Отец 

Паисий” - 3 

ЦДГ „Щастливо 

детство” -1 

3. Обучение в дух 

на толерантност 

3.1. Въвеждане 

на разнообразни 

форми на 

интеркултурно 

образование 

3.1.1. Въвеждане на 

извънкласни дейности, 

свързани с културата, 

занаятите и обичаите на 

различните етноси 

Училища, 

Община 

2015 г. 0  Брой деца, 

включени в 

дейности за 

въвеждане на 

интеркултурно 

образование - 

16 

ОУ „Хр. Ботев” 

– 6 

НУ „Отец 

Паисий” - 10 

3.1.2. Подкрепа за участие 

на ученици от общината в 

етнофестивали в цялата 

страна 

Община, 

училища 

2015 г. 0  

4. Увеличаване на 

процента на роми 

със средно и висше 

образование 

4.1.Подсигурява

не на равен 

достъп до 

качествено 

средно 

образование за 

младежите / 

девойките от 

ромски произход 

/ етническите 

малцинства 

4.1.1. Мотивационни 

кампании с ромски 

младежи и семейства за 

повишаване на мотивацията 

за записване в средни 

училища: делегиране на 

дейности на ЦРО 

Гимназии  2015 г. 0  Брой ученици - 

16 

4.2. Подкрепа за 

обучение на 

ромски младежи 

и девойки във 

висши училища  

4.2.1. Провеждане на 

мотивационни кампании 

сред завършващите средно 

образование  

Училища, 

община 

 

2015 г. 

 

0  Брой 

подкрепени 

студенти от 

уязвими групи - 
0 4.2.2. Подсигуряване на Община 2015 г. 0  
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стаж за студенти от ромски 

произход в общинските 

институции 

5. Прилагане на 

разнообразни 

форми за работа с 

възрастни 

отпаднали от 

училище 

5.1. Подобряване 

на различните 

модели на 

образование 

 

 

5.1.1. Включване на 

възрастни роми в програми 

за ограмотяване (проект 

„Нов шанс за успех“ и др.) 

Училища, РИО 2015 г.. 0  Брой обучавани 

лица - 0 

 

6. Подобряване 

качеството на 

образованието и 

обучение в 

съответствие с 

потребностите на 

пазара на труда за 

изграждане на 

икономика, 

основана на 

знанието 

6.1. Укрепване 

на връзките 

между 

институциите за 

образование и 

обучение и 

бизнеса. 

6.1.1. Практики за ученици 

в реална работна среда 

 

6.1.2. Студентски практики 

в реална работна среда 

 

Община, 

професионални 

гимназии 

2015 . 0  Брой проведени 

училищни и 

студентски 

практики - 0 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори 

Средства Източник 

1. 

Намаляване 

на 

неравнопост

авеността в 

достъпа до 

здравни 

грижи  на 

уязвими 

1.1. Повишаване 

на обхвата на 

уязвимите 

малцинствени 

групи в 

системата за 

здравно 

осигуряване 

1.1.1.Мотивационни кампании за 

повишаване на нивата на здравно 

осигуряване в ромска общност 

РЗИ, БЧК 2015 г. 0  Брой достигнати 

лица – 0 

Няма повишаване 

през отчетния 

период 

1.2. Включване 1.2.1. Назначаване на здравен РЗИ, Община 2015 г. 0  Брой здравни 
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семейства и 

деца в риск. 

на 

представители 

на уязвимите 

малцинства в 

здравната 

система 

медиатор медиатори – 0 

През 2015 г. 

общината заяви 

потребност от 1 

здравен 

медиатор, но 

заявката не бе 

удовлеторена 

1.3.Намаляване 

на 

бременностите   

в юношеската 

възраст и 

профилактика 

на вродени 

аномалии и 

наследствени 

заболявания.  

1.2.1.Провеждане на беседи с 

подрастващите и младите хора и с 

техните родители за начините за 

предпазване от нежелана и ранна 

бременност, рисковете, които крие 

тя и риск от раждане на деца с 

вродени аномалии и наследствени 

болести и начини за 

профилактика.   

РЗИ, лични 

лекари,  

НЧ „Светлина 

– 2005 г. 

Бистра” с. 

Бистра 

НЧ „Пробуда- 

1910 г.”, с. 

Алеково, БЧК 

2015 г. 0  Брой проведени 

беседи - 1 

 

Брой обхванати 

млади хора и 

техните 

семейства - 10 

1.3. 

Подобряване на 

информираност

та за 

здравословно 

хранене на 

новородените и 

малките деца. 

1.3.1. Провеждане на беседи и 

разпространение на 

информационни материали на 

жени, ангажирани с отглеждане на 

малките деца. 

РЗИ, лични 

лекари 

 

2015 г. 0  Брой проведени 

беседи за 

здравословно 

хранене - 10 

 

Брой обхванати 

млади майки - 

10 

2. 

Подобряван

е на 

профилакти

чните 

дейности 

сред 

2.1. 

Своевременно 

регистриране на 

новородените и 

децата при 

личен лекар. 

2.1.1. Издирване на деца без личен 

лекар и разясняване пред 

родителите им важността за 

регистрирането им. 

ОПЛ,  

Кметови и 

кметски 

наместници 

2015 г.  0  
Брой 

новородени 

деца, 

регистрирани 

при личен лекар 

- 8 

2.2. Редовно 2.2.1. Провеждане на РЗИ 2015 г. 0  Брой проведени 
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ромското 

население. 

провеждане на 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова 

група. 

профилактични прегледи от 

дентален лекар за деца от 3 до 7 

годишна възраст 

Община 

Лечебни 

заведения 

профилактични 

прегледи – 2 

 

2.3. Превенция 

и контрол на 

ХИВ, 

туберкулоза и 

сексуално 

предавани 

инфекции сред 

уязвимите 

ромски 

общности. 

2.3.1. Работа в общността чрез 

услуги по консултиране и 

насочване за анонимно и 

безплатно изследване за ХИВ и 

сексуално предавани инфекции, 

работа на терен.  

РЗИ, 

Община, БЧК 

 

2015 г. 0  Брой млади хора 

от общността, 

обхванати от 

пакет услуги за 

превенция на 

ХИВ - 0 

3. 

Повишаване 

на здравните 

знания и 

информиран

ост на 

ромското 

население. 

 

 

 

3.1. Обучение 

на лица от 

ромската 

общност за 

техните 

задължения и 

права като 

пациенти. 

3.1.1. Информиране на лица от 

ромската общност и уязвими 

групи за здравноосигурителните 

им права и задължения и права 

като пациенти. 

Лични лекари 

РЗИ 

Д”СП” 

2015 г. 0  Брой 

информирани 

лица - 300 

3.1.2. Създаване на извънкласни 

форми за здравно образование в 

учебните заведения - клубове, 

спортни секции.  

Всички учебни 

заведения, 

Община,  

НПО. 

2015 г. 0  Брой обхванати 

ученици - 78; 

Брой 

сформирани 

извънкласни 

форми -1 

Мониторинг 

на здравните 

услуги. 

Осъществяване 

на общностен 

мониторинг. 

Провеждане на общностна анкета 

за оценка на здравните услуги в 

населени места с ромско население 

РЗИ 

 

2015. 0  Брой обхванати 

лица от 

проучването -0 
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ІІІ. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ” 

 Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1. Подобряване 

на жилищните 

условия на 

социално слаби 

ромски и други 

уязвими 

семейства 

1.1. Създаване на 

благоприятна 

обществена среда 

за интервенции в 

сферата на 

жилищните 

условия 

1.1.1. Провеждане на кампании 

за преодоляване на 

предразсъдъците 

 

Община 2015 г. 0  Брой достигнати от 

кампанията - 0 

Променени 

стереотипи - 0 

2. Подобряване 

на техническа 

инфраструктура  

2.1. Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура в 

населените 

места. 

2.1.1. Ремонт на улична мрежа в 

с. Бистра и с. Алеково 

Община 

Алфатар 

2015 г  

 

9 997 лв. 

 

 

1 769 345 

лв. 

 

 

49 000 лв. 

 

 

 

ЦБ 

 

 

П „РСР”, 

м.321 

 

 

ЦБ 

 

Ремонтирани 

улици: 

с. Бистра – 1  

Трошенокаменна 

настилка 

с. Алеково - 11 

подмяна на 

водопровод и 

асфалтиране 

Път Алеково – В. 

Левски 

рехабилитация 

 

ІV. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 
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1.Осигуряване 

на достъп на 

ромите до 

пазара на 

труда.  

  

 

1.1.Осигуряване 

заетост на 

уязвими групи 

чрез обучение. 

 

1.1.1. Организиране на 

обучителни курсове / курсове за 

професионална квалификация за 

безработни лица. 

ДБТ, Община 2015 г. 0  Брой лица 

включени в 

квалификационни 

курсове - 0 

1.1.2. Осигуряване на възможност 

за заетост, в т. ч. чиракуване и 

стажуване след преминатите 

обучителни курсове 

ДБТ, Община 2015 г. 0  Брой осигурени 

работни места - 0 

1.2. Включване 

на ниско 

образовани и 

неквалифициран

и граждани в 

пазара на труда 

1.2.1. Включване на ниско 

образовани и неквалифицирани 

лица в схема, която комбинира 

субсидирана заетост през летните 

месеци, обучение за грамотност 

или квалификация през зимните 

месеци, последващо стажуване 

при работодател 

ДБТ, Община 2015 г. 0  Брой лица изведени 

от системата за 

социално 

подпомагане - 0 

Брой възрастни с 

повишена 

квалификация - 0 

1.2.2. Включване на роми в 

национални програми за заетост и 

мерки като „Развитие“ 

ДБТ, Община 2015 г. 0  Брой осигурени 

работни места - 0 

1.2.3. Национална програма „От 

социални помощи към 

осигуряване на заетост” 

ДБТ, Община 2015 г. 0  Брой осигурени 

работни места - 0 

1.2.4 Регионални програма за 

заетост 

ДБТ, Община 2015 г. 0  Брой осигурени 

работни места - 0 

1.3. Включване 

на роми със 

средно и висше 

образование в 

пазара на труда 

1.3.1. Подсигуряване на стаж за 

образовани роми при подходящ 

работодател 

Община, ДБТ, 

местен бизнес 

2015 г. 0  Брой осигурени 

работни места - 0 

2. Повишаване 

на мотивацията 

на ромската 

общност за 

2.1. Създаване 

на предпоставки 

за развитие на 

собствен бизнес 

2.1.1. Организиране и провеждане 

на информационни дни на 

«Отворените врати» за 

запознаване с възможности за 

ДБТ 

 

2015 г. 0  Стартирали 

собствен бизнес - 0 
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развитие на 

предприемачес

тво 

и управление на 

малка фирма и 

средни 

предприятия 

кандидатстване по проекти за 

собствен бизнес 

 

V. ПРИОРИТЕТ  „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ” 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 

1. Подобряване 

на 

ефективността 

на работа на 

полицейски 

служители в 

мултиетническ

а среда  

1.1 Повишаване 

на 

квалификацията 

за ефективна 

дейност на 

полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда. 

1.1.1. Обучения на полицейските 

служители: веднъж годишно, 

двудневно обучение 

РУ на МВР 2015 г. 0 лв.  Брой обучени 

полицейски 

служители – 2  

1.2. Назначаване 

на роми като 

полицейски 

служители 

1.2.1. Информационна и 

мотивационна кампания сред 

ромски младежи за информиране 

относно условията за 

кандидатстване в полицията 

РУ на МВР 2015 г. 0 лв.  Проведена 

разяснителна 

кампания, с 

лица 

отговарящи на 

изискванията. 

Няма обявен 

конкурс 

1.2.2. Подготвителни курсове за 

ромски младежи, желаещи да 

започнат работа в полицията: по 

български език, ФП и 

психологическа пригодност 

РУ на МВР  2015 г. 0 лв.  Няма обявен 

конкурс 
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2. Съвместни 

действия на 

полицията и 

ромката 

общност 

 

2.1. Съвместни 

действия на 

полиция и 

Община по 

превенция 

 

2.1.1. Превантивна дейност срещу 

ранните бракове и други 

патриархални навици 

РУ на МВР, 

ДСП  

2015 г. 0 лв.  Брой 

разрешени 

случаи - 7 

2.1.2.Превантивна дейност срещу 

разпространението на наркотиците 

в населените места със смесено 

население 

РУ, Община, 

МКБППМН 

2015 г. 0 лв.  Брой работни 

срещи – 15 

Брой лица, 

участвали в тях 

– 78 

 Конкретни 

резултати – 

няма 

регистрирани 

лица, 

разпространява

щи наркотици 

2.2. Съвместни 

действия на 

полиция и други 

институции по 

осъществяване на 

контрол над 

малолетни и 

непълнолетни с 

цел 

предотвратяване 

на 

противообществе

ни прояви. 

2.2.1. Провеждане на срещи и 

беседи в училищата и институции 

за деца за запознаване със 

ЗБППМН и НК малолетните и 

непълнолетните. Изнасяне на 

беседи по въпросите за агресията 

сред подрастващите, 

тютюнопушенето и употребата на 

алкохол, домашното насилие, 

общуването в Интернет и т.н.; 

Община, 

училища, 

МКБППМН, 

РУ на МВР, 

ДПС 

2015 г. 0 лв.  Брой проведени 

срещи – 4 

Брой изнесени 

беседи - 10 

Брой обхванати 

лица – 114, като 

78 от тях са от 

етническите 

малцинства 
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VІ. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА”  

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1. Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинственит

е общности. 

 

1.1. Включване на 

мрежата от 

читалища, и 

местни клубове в 

усилията за 

развитие и 

опазване на 

културната 

идентичност на 

ромите другите 

етнически 

общности 

1.1.1. Създаване на 

клубове/кръжоци по интереси в 

читалището за малцинственото 

население 

Читалищата в 

с. Алеково и 

с. Бистра 

2015 г.  

100 лв. 

 

 

 

 

 

200 лв. 

 

1 080 лв. 

 

НЧ 

„Й.Йовков” 

 

 

 

 

НЧ 

„Светлина” 

НЧ „Пробуда” 

 

Брой създадени 

клубове / 

кръжоци - 12 

НЧ „Йордан 

Йовков -1894 г.” 

гр. Алфатар – 2 

клуба 

НЧ „Светлина – 

2005 г.” – 7 

клуба и кръжоци 

НЧ „Пробуда – 

1910 г.” с. 

Алеково – 3 

(средствата са за 

участия във 

фестивали и 

мероприятия) 

  1.1.2.Организиране и 

провеждане на концерти, 

творчески срещи и прояви с 

изтъкнати творци от етносите. 

Всички 

читалища, 

учебни 

заведения 

 

2015 г.    Брой проведени 

мероприятия  

НЧ „Йордан 

Йовков – 1894” 

гр. Алфатар - 8 

Брой на 

включени 

участници 

НЧ „Йордан 

Йовков – 1894” 

гр. Алфатар - 78 
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VІІ. ПРИОРИТЕТ СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

Финансиране Индикатори  

Средства Източник 

1. 

Преодоляване 

на 

антиромските 

стереотипи и 

създаване на 

подкрепяща 

обществена 

среда 

1.1. Повишаване 

на толерантността 

сред младите хора 

1.1.2. Провеждане на 

кампании за толерантност 

Учебни и 

детски 

заведения, 

Община 

2015 г.   Брой участници 

в дейности за 

толерантност – 

114 

ОУ „Христо 

Ботев” - 114 

Променени 

нагласи 

1.2. Ангажиране 

на 

професионалисти

те, работещи на 

терен с 

представители на 

малцинствата 

1.2.1. Обучения за ефективна 

работа в мултикултурна среда 

на учители, социални и 

здравни работници и други: 

по един цикъл от обучения 

веднъж годишно 

РИО, РЗИ, 

ДСП 

2015 г.   Брой обучени – 

20  

Учители от ОУ 

Променени 

нагласи 

2. Създаване на 

подходяща 

рамка за 

изпълнение, 

наблюдение и 

оценка на 

изпълнението 

3.1. Включване на 

всички 

заинтересовани 

страни 

3.1.1. Формиране на 

Обществен съвет за 

изпълнение на Общинския 

план за интегриране на 

ромите 

Общински 

съвет, Община, 

НПО, 

институции, 

местни 

общности 

2015   Участие на 

заинтересовани

те страни – 

всички 

отговорни 

институции 

3.1.2. Създаване на комисия 

за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ОПИР  

Общински 

съвет, Община 

2015   

 

Отчетът за изпълнение на Общинския план за интегриране на ромите в Община Алфатар (2014-2020 г.) за 2015 година е приет с Решение 

№ 53, Протокол №005 от 26.02.2016 г. на ОбС – гр. Алфатар. 


