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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-

2020 г. (НСРБИР) е създадена в съответствие с Националната програма за реформи на 

Република България (2011-2015 г.) и с Националния план за действие по инициативата 

„Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” и на базата на приетата през 2010 г. 

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2012-2020 г.); 

Стратегията обединява целите и принципите, залегнали в Стратегията за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Здравната стратегия за 

лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, 2005-2015 

г. и Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в 

Република България за периода 2005-2015 г.  

Стратегията обхваща 6 приоритетни области на интеграционната политика: 

образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и 

недискриминация, култура и медии.  

Планът за действие към стратегията е структуриран за изпълнение в два периода: 

2012 - 2014 и до 2014 - 2020 г. Първият период се покрива изцяло от Националния план 

за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.  

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира 

на база регламентирани периодични анализи. Създадени са две работни групи – 

Междуведомствена работна група за предложения за промени в правната и 

методическата рамка по приоритетните сектори (образование, здравеопазване, жилищни 

условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии) на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и 

Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите 

със средства от Структурните фондове на ЕС, чиято задача ще бъде изготвяне, 

съобразно Стратегията, на планове за действие до края на настоящия програмен период; 

на база цели и приоритети на ниво основни политики, здравеопазване, образование, 

социална политика и жилищна политика, да се планират индикативните ресурси за 

следващия програмен период  2014  - 2020 г.; да се извършва координация на мерките 

финансирани от две или повече програми/фондове. 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-

2020), е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката 

за социална интеграция на ромите. Следвайки рамката на Европейския съюз (ЕС) за 

национални ромски стратегии, настоящият документ използва името роми като 

обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, 

които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното 

самоопределяне. 

В изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012-2020) до края на 2012 всяка област следва да изготви 

областна стратегия, а всички общини, на територията на областта - общински планове за 

действие, които са част от нея. 
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Настоящият план за действие на община Гълъбово за интегриране на гражданите 

в уязвимо социално-икономическо положение  (2012-2014), наричан по-нататък Плана,  

е неразделна част от Областната стратегия на област Стара Загора.  Стратегията  прилага 

целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, която се прилага 

в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва 

предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически 

групи, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Общинският план за действие се придържа към структурата и съдържанието на 

Плана за изпълнение на Националната сратегия на Република България за интегриране 

на ромите (2012-2020) и «Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.» и съдържа 

конкретни мерки, изведени от «Анализ на ситуацията в общината» за тази целева група, 

изведен по отделните приоритети.  

Той е резултат от съвместните усилия и партньорство между Общината, 

Дирекция «БТ»-Раднево, РУП-Гълъбово, Дирекция «СП» Гълъбово, на  училищата и 

детските градини на територията на общината. 

Документът  е отворен – има възможност за периодично актуализиране. 

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо 

социално-икономическо положение са: 

 образование 

 здравеопазване 

 жилищни условия 

 заетост и социално включване 

 върховенство на закона и недискриминация 

 култура и медии 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

 

 

България е сред страните в Европейския съюз (ЕС) с най-значително ромско 

население. В преброяването от 2011 г. 4,87% от отговорилите на доброволния въпрос за 

етническа принадлежност се самоопределят като роми. Това са 4,42% от цялото 

население на страната. При предишното преброяване на населението от 2001 г. тези, 

които се самоопределят като роми са 4,68% от цялото население или 4,69% от 

отговорилите на въпроса за етническата си принадлежност. Тъй като при преброяване 

2011 г. има много голям брой откази от отговор на въпроса за етническата 

принадлежност, по-подходяща база за сравнение е индикаторът за дял на ромите от 

всички отговорили, който бележи незначителен ръст.  

Има обаче и много експертни оценки за броя на ромите, които не се базират на 

самоопределение, а на различни други методи за идентификация. Сред оценките, даващи 

най-висок процент на ромите е тази на Съвета на Европа, според която ромите са 10,33% 

от българското население.  

На фона на данните за област стара Загора –дял от 7,8 % от самоопределилите се 

и 7,2% от цялото население, данните за община Гълъбово са следните: 5,92% от 
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отговорилите лица са се самоопределили като роми, което представлява дял от 5,8 % от 

цялото население. 

На територията на община Гълъбово ромското население е разпръснато: по селата 

-345 самоопределили се и 424 самоопределилили се за гр. Гълъбово. През последните 

години се наблюдава  заселване на ромски фамилии по селата, където те си закупуват 

къщи от изселилили се в градовете жители на общината. По селата не се наблюдават 

типитичните за групата ромски гета. С по-компактно ромско население са селата 

Мъдрец (210), Главан (59), Обручище (43). В общинския център- гр. Гълъбово има 

обособен ромски квартал, чиято територия в по-голямата си част се намира извън 

урегулираните граници на населеното място. По наши  данни в квартал „Лозенец“ на гр. 

Гълъбово живеят  над 500 човека. Разположението на квартала и нормативните 

изисквания не позволява урегулирането му. 

Данните от преброяването на населението и жилищния фонд в Република 

България  2011г.  за броя отговорили на доброволния въпрос за етническа 

принадлежнаст и разпределението на отговорилите по етноси са следните за Общината: 

 

 

 

Община / 

Населени места 

Лица, 

отговорили на 

доброволния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност         

Етническа група Не се 

самоопре

делям 
българ

ска 

турска ромска друга 

Гълъбово 12974 12036 68 769 20 81 

Гр. Гълъбово 7943 7376 61 424 13 69 

С. Априлово 287 286 - - - 1 

С.Великово 49 49 - - - - 

С. Главан 987 924 - 59 4 - 

С. Искрица 219 203 - 16 - - 

С. 

Медникарово 489 484 2 2 - 1 

С. Мусачево 147 145 - 2 - - 

С. Мъдрец 859 646 3 210 - 2 

С.Обручище 1610 1558 2 43 3 2 

С. Помощник 267 248 - 13 - 6 

С. Разделна 117 117 - - - - 

 

 

Като основна непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 769 

български граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално -  

икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 
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1. ПРИОРИТЕТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

На територията на  община Гълъбово работят три основни училища- І ОУ”Св. 

Паисий Хилендарски”- гр. Гълъбово, ІІ ОУ”Христо Ботев” - гр. Гълъбово, ОУ ”Св. св. 

Кирил и Методий” в с. Обручище, едно средно общообразователно училище - 

СОУ”Васил Левски” - Гълъбово и  Професионална гимназия по енергетика и 

електротехника в гр. Гълъбово.  

Село Обручище е единственото, в което има училище. Учениците от останалите села 

пътуват до училищата в гр. Гълъбово. Най-голям брой пътуващи ученици учат в 

СОУ”Васил Левски”, което е и средищно училище за общината. Защитено училище в 

община Гълъбово няма. 

 Възпитанието и обучението на децата от 1- 6 години  е организирано в три целодневни 

детски градини - СДГ ”Наталия”- гр. Гълъбово, ЦДГ ”Пролет”- с. Обручище, ЦДГ 

”Бреза”-с. Главан и едно обединено детско заведение - ОДЗ”Радост”- гр. Гълъбово. В 

ОДЗ ”Радост”   работят две яслени групи за деца до 3-годишна  възраст. 

Към две от  градините има филиали - към ЦДГ”Пролет” в с. Обручище работи група в с. 

Медникарово, а към ОДЗ”Радост”, гр. Гълъбово работи група в с. Мъдрец. 

Финансирането на тези две групи е от местни приходи. 

Основният проблем, очертаващ се през последните години е трайната тенденция 

за намаляване на броя на учениците в общината. Той е предизвикан, както от ниската 

раждаемост, така  и от изселването на млади семейства в по-големи градове. Това доведе 

през последните години до рязко намаляване на учениците по селата и закриването на 

училищата в селата  Главан и Мъдрец.  

Процентът на посещаемостта в училищата и детските градини  през последните години 

бележи повишение. За това допринасят както програмите за осигуряване на закуска и 

обяд на учениците, така и налаганите санкции на родителите при отсъствие на децата им 

от учебни занятия . За общината средната посещаемост на учениците в училище през 

учебната 2010/2011 г. е 95%. 

Расте и процентът на децата през последните години, които посещават подготвителните 

класове и подготвителните групи преди постъпване в първи клас. През последните 3 

години той се движи около 89-90 %. 

       През 2007-2008г – 94% от всички 6-годишни,  подлежащи на  задължително 

обучение, са посещавали подготвителна група или подготвителен клас. 

      През 2008-2009г. – 87% са посещавали ПГ/ПК. 

      През 2009/2010 г . 89% са посещавали ПГ/ПК. 

      През 2010/2011 г . 90% от всички 5 и 6 годишни деца са посещавали ПГ. 

 Тенденцията при официалните данни за намаляване броя на отпадналите ученици 

се запазва. От 16 бр. ученици за учебната 2007-2008г., 8 бр. ученици за 2009/2010 учебна 

година до 1 отпаднал ученик през 2010/2011. 

Отпадналите ученици са предимно от ромската малцинствена група. 

Трудно е да се определи с абсолютна точност процентът на обхванатост на 

учениците в задължителна училищна възраст. Проблемът се поражда от различията в 

регистрацииите по постоянен и настоящ адрес на семействата с деца, подлежащи на 

обучение. 

Основните предизвикателства и проблеми пред общината в областта на 

образованието са свързани с превенция и намаляване на отпадането на децата от 

училище, най-вече до завършване на основно образование; работа с отпадналите деца и 

техните семейства за прибиране и задържане към образователната система; увеличаване 

броя на ромските деца, посещаващи детска градина; преодоляване на „образователните“ 

трудности, като причина за напущане на училище и създаване на благоприятстващ 
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социално-психологически климат в и извън училище, подпомагащ образователната интеграция 

на децата. 

Първо основно училище «Паисий Хилендарски» гр. Гълъбово от 2010 е включено като 

пилотно в Проект "Намяляване на отпадането на ромските ученици". Проектът  е тригодишна 

(2010-2013) програма на Центъра за междуетнически диалог и толерантрност «Амалипе» -

В.Търново, подкрепен от Фондация « Америка за България». Насочен е към превенция на 

отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Реализираните 

дейности по Проекта са:  

- СИП «Фолклор на етносите-ромски фолклор» и наблюдение и оценка ефекта от дейността по 

отношение на намаляване на отпадането от училище; 

- работи се по Програма  за превенция на отпадането на ромските ученици от училището, 

включваща организиране на извънкласни и извънучилищни инициативи, запознаване и 

отбелязване на ромски традиции и празници; привличане на ромските родители и включването 

им в училищния живот; създаване на ученически съвет; обучение на учители от базови учители 

на успешни техники на преподаване и работа със застрашени от отпадане ученици. В училището 

се реализира и проект «Здрава Европа, щастлива Европа». Децата се учат на здравословно 

хранене, правилен начин на живот и същевременно се приобщават към общоевропейските 

ценности. 

 По Проект на МОМН „Единни в многообразието”, финансиран от Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 

квалификационен курс за учители за работа с деца и ученици в мултикултурна учебна среда са 

преминали 20 учители от община Гълъбово от всички училища и детски заведения. 

Педагозите от СОУ «Васил Левски» гр. Гълъбово работят за повишаване 

привлекателността на училището като децата активно се включват в извънкласни дейности като: 

вокална група, танцов състав, група за модерни танци, словесно-творческо изкудтво. В ПГЕЕ са 

учениците са избрали да се обучават в СИП по «Журналистика» и СИП «Опазване на околната 

среда».  

По утвърдения от МОМН Механизъм за противодействие на училищния тормоз активно 

работят педагозите от всички училища. 

В някои от училищата- СОУ”В . Левски”, І ОУ”Св. Паисий Хилендарски” и ОУ ”Св. св. 

Кирил и Методий” с. Обручище се работи по  НП «На училище без отсъствия», чиято мярка „Без 

отсъствие“ има за цел да подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои училищни 

програми за намаляване на отпадането и намаляване на неизвинените отсъствия.  

По проект  « Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти» 

(УСПЕХ), който е част от схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", 

реализирана по оперативната програма „ Развитие на човешките ресурси" се работи във  ІІ ОУ 

«Христо Ботев», Професионална гимназия по енергетика и електротехника, І ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Обручище. Проектът е насочен към 

организиране времето на учениците и ще способства за намаляване на броя на учениците с 

агресивно поведение и на отпадането от училище. Децата са обхванати в най-разнообразни 

извънкласни форми по интереси като:  

 Клубове: «Аз и животните», «Бързо, лесно, вкусно», «За да знаем повече», «Традиции и 

театър», «Как да се обличам и държа в обществото», «Моята градина у дома и в училище», 

«Арт студио», «Интернет и компютрите- забавлявайки се да се учив» в І ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“; 

 клубове: «вълшебство от хартия», «Млад природолюбител», «Виртуално пътешествие из 

историята,куртурата и природните забележителности на великобритания», «Декупажно 

студио», ателие «Кухнята на страните от Европа», ателие «Арт работилница», клуб «Да 

изразя себе си чрез танц» и клуб «Дигитални компетентности» във ІІ ОУ «Христо Ботев». 

 Студио «Дигитални и мултимедийни технологии», клубове: «Интериорен дизайн», «Аз и 

света», «Спорт и туризъм» в ПГЕЕ . 

 Клубове: «Аз и животните», «Общуване чрез танц», секция «Футбол» в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с. Обручище. 
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През настоящата година по схемата «Ограмотяване на възрастни» на ОП РЧР, Проект 

«Нов шанс за успех» се работи в І ОУ «Паисий Хилендарски» - през курс за ограмотяване 

успешно преминаха 26 бр. лица над 16 г. възраст. 

 

2. ПРИОРИТЕТ «ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» 

 

Заболеваемостта в общината е висока, населението-застаряващо, обслужват се най-

много възрастни хора, също и увредени хора с много хронични заболявания, главно 

белодробни, заради спецификата на района (общината е включена в списъка на 14-те 

региона с проблеми по опазване на околната среда, приети като „горещи точки”). На 

второ място са сърдечно съдовите заболявания. Водещото значение на заболяванията на 

дихателната система се обяснява с основните замърсители на околната среда в района- 

праха и газовите замърсители, основно дразнещите газове и най-вече  SO2.  

При разпределението на лекарските практики в общината нараства броят на 

практиките, обслужващи 2  и повече населени места. Специализираната извън болнична 

помощ на населението се осъществява най-вече от ДКЦ 1, където са застъпени някои от 

най-търсените за района специалности. Специалистите, обаче не са с местоживеене на 

територията на общината и пътуват ежедневно.  

При предоставянето на здравните услуги в общината се извеждат някои негативни 

изводи: 

 Неравномерно териториално разпределение на практиките и на здравните услуги. 

Налице са здравни структури в гр.  Гълъбово /общински център/, като в останалите 

населени места са недостатъчно незадоволени потребностите от медицински и 

здравни грижи. 

 Демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред 

структурата на здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора 

са носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-големи 

разходи за здравно обслужване. 

 Липса на достатъчно специалисти в малките населени места, което затруднява 

достъпа на пациентите до този вид медицинска помощ, а често води и до забавяне на 

диагностично-лечебния процес.  

Ромите заявяват, че нямат достъп до безплатна медицинска помощ. Затрудненият 

достъп до пазара на труда и липсата на постоянни доходи, често пъти е основна причина 

за недостъпността на здравните  услуги. Въпреки, че най-масово ползвани от ромите са 

именно здравните услуги, те определят здравословното си състояние като лошо или 

много лошо, а хронично болните и инвалидите имат усещане за дискриминационно 

отношение спрямо тях при получаване на различни услуги.  Липсват точни данни за 

здравния статус на ромското население-по селата и на тези живеещи в ромскатата 

махала в гр. Гълъбово. При типичните за ромските квартали условия на живот и 

пренаселеност  най-голяма опасност представляват инфекциозните болести, стомашно-

чревните заболявания, хепатит, болести, причинени от паразити което поставя нуждата 

от програми за превенция, разпространение на здравна информация, здравно 

консултиране в общността  и медиация, наред с усилията за подобряване на достъпа до 

здравеопазване. В общинска администрация няма данни за брой неосигурени здравно 

лица от групата. Висок процент от децата, посещаващи училище-над 95% имат личен 

лекар и са обхванати над 90% от Националния имунизационен календар. С ромите от кв. 

„Лозенец“ на гр. Гълъбово работи здравен медиатор. Работи се индивидуално най-вече с 

ромските жени, главно по превенция на ранното забременяване, регистрация на 

бременните жени. Изнесени са лекции и правени събеседвания за превенция на ХИВ, 
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СПИН, туберкулоза, хепатит и рак на маточната шийка. Медиаторът няма добро 

взаимодействие с личните лекари, мадицински център и болничното заведение. 

 

3. ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ» 

 

По жилищна площ на глава от населението Община Гълъбово  се нарежда на трето 

място в областта с 223,05 км. м. Общият брой на жилищата се запазва постоянен през 

последните години - 6595, в т.ч. 6327 бр. са частна собственост. Не се идентифицират 

жилищни проблеми  в селата на общината. Обособен е 1 квартал  на ромска етнически 

малцинствена група в гр. Гълъбово. Кварталът е разположен в по-голямата си част извън 

регулацията, в непосредсвена близост до града. Приблизителен брой жители: над 500.   

Може да се предполага, че миграцията на ромите се определя в голяма степен от 

търсенето на работа. Ромите мигрират за да намерят каквато и да било работа, бягайки 

от безработицата и липсата на доходи. Търсенето на по-добри жилищни условия или по 

скоро - бягството от мизерните жилищни условия - също може да е сред причините за 

миграция. През последните 10 години се наблюдава увеличаване на ромското население 

по селата на общината. Там те закупуват самостоятелни къщи за живеене. Сред 

градското население-ромите относително рядко живеят в етажна собственост. Най-

честия вид жилище е самостоятелната къща или част от къща. Ромските домакинства 

живеят в пренаселени жилища. Битовите условия са значително по-лоши от тези на 

българското население, особено в обособената ромска махала. Кварталът е извън 

регулационните граници на града. Урегулирането му е невъзможно при действащото в 

момента законодателство.  Кварталът е водоснабден, има частична канализация и 

благоустрояване. Под наем от общината или  от частни лица живеят малък брой 

домакинства. Делът на самонастанилите се роми е незначителен. По отношение на 

общата площ на жилището и средния брой на стаите, които едно домакинство обитава, 

се наблюдават значими разлики в зависимост от местоживеенето. Селските къщи са с 

по-голяма площ в сравнение с градските жилища. Броят на стаите, без сервизните 

помещения средно е около 2,5 до 3. Националната програма за подобряване на 

жилищните условия на ромите, която предвиждаше инвестиции в размер на 1,5 млрд. лв. 

в социални жилища и обществена инфраструктура, практически никога не започна.  

Считаме, че при наличието на свободен жилищен фонд в общината не се налага 

инвестиране в социални жилища, а трябва да се работи най-вече върху увеличаване на 

заетостта,  политиката на доходите на лицата и семействата в групата, така че те сами да 

вземат решението и имат възможностите да се сдобият със собствено жилище в 

блогоустроен жилищен квартал. 

 

4. ПРИОРИТЕТ «ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ» 

 

Регистрираните безработни за община Гълъбово са 563, което представлява равнище 

на безработица към 30. 11.2012 г. от 10,28 %. За периода от май 2010 г. до м. декември 

2011 г. равнището на безработица за общината се покачва с 3,74 пункта. Тенденцията на 

растеж се запазва и през настоящата година. За периода от януари до ноември 2012 г. 

растежът е от 0,82 пункта.  

Данните за регистрираните безработни лица от общината по групи, професии, 

образование, рискови групи и продължителност на регистрацията са дадени в 

следващите три таблици: 
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данни към 30.11.2012 г. 

Показатели Всичко 
С работн. 

професия 

Специа- 

листи 
Без квалификация 

Регистрирани безработни 563 111 93 359 

от тях: жени 359 74 56 229 

- до 29г. вкл 143 26 33 84 

от тях: жени 89 19 19 51 

- до 54г. вкл. 485 79 83 323 

от тях: жени 311 55 49 107 

 

 

Показатели 

Всич 

ко 

По образование По рискови групи 

Ви

с 

ше 

Сред 

но 

в 

т.ч. 

ср. 

прф. 

Основ 

но 

Начал 

но 

и по- 

ниско 

с 

намал

ена 

рабо 

тосп. 

самотн

и 

роди 

тели 

 

майки 

с 

деца 

до 3 г. 

 

от 

соц. 

заве

дени

я 

освоб

одени  

от 

МЛС 

Регистриран

и безработни 563 19 254 184 82 208 19 21 15 1 4 

 

 

Показатели 
Безр.лица 

до 1 мес. 

Безр. 

от 1 до 

4 мес. 

Безр.от 

4 до 6 

мес. 

Безр. 

от 6 до 

12 мес 

Безр. 

от 1 до 

2 год. 

Безр.лица 

над 2 год. 

Продължителност 

на регистрацията 
74 131 77 133 85 62 

 

 

Относителният дял на жените в общата съвкупност от безработни е 63,76 на сто, а на 

младежите – 25,39 на сто. Проблемът с тяхната реализация е от най-острите и трайни на 

пазара на труда. По образование-най-голям е делът на безработните със средно 

образование, вкл. и със средно специално – 45,12%. За периода 2010-2012 г. техният 

брой нараства и измества от от първото място дяловете на безработните с начално и по-

ниско и с основно образование, които се запазват и трайно остават високи: 36,94% е  

делът на безработните  с начално и по-ниско образование и 14,56%. на  тези с основно 

образование.  

Запазва се делът на продължително безработните лица /над 1 г./ от 21,80 на сто от 

общия брой през 2010 г до 25,58% по последните данни от таблицата. 

Броят на лицата от рисковите групи не се променя съществено. В региона няма 

специализирани предприятия, където могат да бъдат устроени лицата с намалена 

работоспособност. Не се заявяват работни места за трудоустроени  от работодатели, 

изключая общинска администрация. 

 От началото на годината до м. ноември 2012 г. в Програми по заетост са 

включени 42 бр. безработни, 40 от които са устроени на работа. Включени в мерки за 

заетост – 4 бр. безработни лица. В различни схеми на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ са включени 101 безработни лица както следва: 
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- Проект „Подкрепа за предприемчивите българи-Компонент І „ - 12 броя в 

обучение; 

- Проект „Нов избор-развитие и реализация“ -  58 бр. в обучение и 52 бр. в заетост; 

- Проект „Ново начало- от образование към заетост“ – 6 бр. в заетост; 

- Проект „Подкрепа за заетост“ - 25 бр. в заетост. 

Данните за постъпилите на работа безработни лица с посредничеството на Бюрото по 

труда от началото на годината до края на м. ноември 2012 г. са дадени следващата 

таблица: 

 

Показатели Всичко 

Постъпили на работа 127 

от тях:- чрез посредничество на 

БТ 127 

от тях: по мерки 4 

по програми 40 

По схеми на ОП РЧР 83 

на първичен пазар 117 

 

По етническа принадлежност делът на самоопределилите се безработни лица в 

Бюрото по труда е 51 бр. Считаме, че делът на групата граждани от ромски произход и 

други такива в уязвимо социално-икономическо положение е далеч по-голям – не по-

малко от 70% от всички регистрирани с основно, начално и по-ниско образование, т.е. не 

по-малко от 200 бр. По наше виждане също не по-малко 70% от лицата постъпили на 

работа по програми и по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ са също от 

групата. 

Най-висок дял от заетите в ромската общност са младите хора от 18 до 30 г. 

възраст. Завършването на висше образование е почти сигурна гаранция за намиране на 

работа от представители на ромската общност, но делът на завършилите висше 

образование роми е нищожен. Вероятността да си намерят работа ромите със средно 

образование е в пъти по-висока отколкото за ромите с основно и с начално и по-ниско 

образование. 

Особено нисък е делът на заетите роми с начално и по-ниско образование. Счита се, че 

това е един от основните фактори, които допринасят за ниската заетост в ромските 

общности като цяло. 

Важно за повишаване на заетостта на ромите е преминаването през курс или 

обучителна програма с оглед придобиване на първоначални знания и умения за работа. 

За сега е малък дела на включените роми в курсове за преквалификация и кариерното 

развитие с повишаване на квалификацията им. През последната година са реализирани  

обучителни програми с оглед придобиване на първоначални знания и умения за работа 

или преквалификация. Общинска администрация Гълъбово активно работи с помощта на 

представители на ромската общност за мотивация и активно търсене на работа, за 

повишаване на грамотността и мотивиране за повишаване на квалификацията на 

ромското население. 

Разкриването на нови схеми по ОПРЧ насочени към безработни лица без образование, с 

ниска степен на образование и без специалност и професия, трайно безработни лица и 

неактивни лица, както и представители на уязвими етнически групи допринася  за 

повишаване  ромското включване на пазара на труда. 
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Задълбочаващата се криза в Европа и света, влошеното състояние на икономиката 

водят до увеличаване на неравенствата, задълбочаване на бедността, маргинализиране на 

отделни групи хора и повишаване на социалното напрежение. Разработването на 

рационални и ефективни социални политики за включване и приобщаване днес е повече 

от важно .  

Данните от всички сфери на обществения живот показват, че ромите като група 

са застрашени от социално изключване. Това разбира се не важи за всички роми, но със 

сигурност в общината това е етническата група, която в сравнение с другите е 

застрашена в най-голяма степен от рискове като бедност, заболяване, отпадане от 

училище и безработица. 

Изваждането на голяма част от ромските домакинства от бедността ще изисква 

увеличение на социалните трансфери, много по-голямо от това, което е правено през 

последните 10 години. 

Бедността сред ромите не е хомогенна. Между самите роми има значителни 

социални различия. Ситуациите на бедност не са еднотипни. Има бедни сред бедните – 

това се наблюдава вътре в ромсия квартал, където се виждат най-добре различията в 

жилищните условия. 

За м. октомври 2012 г. по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане са подпомогнати 77  лица и семейства. Ежемесечно полагащите 

общественополезен труд безработни лица по чл.12 от ППЗСП са средно около 50, които 

на 100% са  от целевата група. 

 

 

5. ПРИОРИТЕТ «ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И 

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ» 

 

В РУП на МВР гр. Гълъбово са предприети редица мерки за гарантиране правата 

на гражданите, с акцент върху жени и деца: 

 Изготят се и се изпращат в отдел ОП на ОД МВР-Стара Загора ежемесечни справки 

за регистрирани случаи на домашно насилие над жени и деца. До настоящия момент 

са издадени 3 заповеди с наложени ограничителни мерки срещу лицау упражнявали 

насилие; 

 Ежемесечно се провеждат специализилани полицейски операции от служители на 

РУП-Гълъбово, в някои случаи и с придадени сили от ОД МВР с цел осъществяване 

на строг контрол относно: 

- режим на присъствие на малолетни и непълнолетни лица в увеселителните 

заведения, без придружител след 22,00 часа. 

- сервирането на алкохолни напитки и продажата на тютюневи изделия в завенията и 

остналите търговски обекти на малолетни и непълнолетни лица; 

- употреба и разпространение на наркотични и упойващи вещества в и около 

учебните заведения; 

 През настоящата година са проведени 3 обучения на полицески служители на 

следните теми: «Полицейските проверки и използване на етническите профили в 

България. Нагласи на ромите, обществени нагласи, нагласи на полицеските 

служители»; « Етичен кодекс за поведение на служителите от МВР – поведение и 

взаимоотношение между държавните служители, отношение към гражданите, 

органите на държавната власт, местното самоуправление и местната власт, 

държавния служител и пострадалите.; «Фактори, предизвикващи ескалиране на 

конликти в ромските общности». 
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За недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и омраза в 

обществото: 

 се  провеждат периодични срещи с изявени ромски лидери и уважавани 

представители на малцинствата с цел придобиване на изпреварваща информация за 

предварителни нагласи, данни за повишено етническо напрежение или назряващи 

конфликти от семейно или битово естество; 

 всеки един полицейски служител, имащ пряко отношение по дейността с 

малцинствените групи е заслушван един път месечно от началник група  

«Охранителна полиция» по проблеми, касещи естеството на работата му и 

евентуално възникнали проблеми. 

За повишаване нивото на сигурност и подобряване на обществения ред в 

мултиетническа среда е отчетена като неблагопритсващ фактор ниската образованост на 

населенитео в кв. «Лозенец» и в с. Мъдрец. В тази насока РУП разработи работна карта, 

за реализиране дейностите по която са привлечени като партньори ощина Гълъбово, 

кметстава по населени места, ОУ « Паисий Хилендарски»-Гълъбово, Дома на културата-

Гълъбово и ОД на МВР Стара Загора. 

Превантивната дейност на РУП-Гълъбово с децата в училище включва разработване 

на 6 нови теми за занятията по програма «Работа на полицията в училищата»: 

«Безопасност на движението», «Насилие в училище», «Наркотични вещества», «Алкохол 

и тютюнопушене» и «Безопасен интернет». Работи се с педагозите и по програмите 

«Азбука на безопасността» и «Детска полицейска академия». 

  През 2011г. РУП-Гълъбово изготви работна карта с цел « Проучване на 

възможността за сформиране и функциониране на доброволни граждански 

формирования за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в 

населните места Обручище, Мъдрец, и Главан на община Гълъбоно и взаимодейстието 

им с органите на МВР». В тази връзка по инициатива на РУП-Гълъбово, община 

Гълъбово разработи «Наредба за доброволните граждански формирования за 

противодействи на престъпността и опазване на обществения ред в общината», която 

вече е действащ документ от Общински съвет- Гълъбово. 

През 2012 г. РУП изготви и реализира работна карта относно «Провеждане на 

инициативи за подобряване на чувството за сигурност и првенция на противоправните 

деяния, извършвани спрямо самотно живущите възрастни жители в селата, обслужвани 

от РУП-Гълъбово». 

През 2012 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетнтите и непълнолетните е образувала 7 възпитателни дела  и е наложила мерки и 

наказания на 11 деца, по-голямата част от които-8 на брой са от ромски произход. 

Децата са от семейства с един или на раздведени родители,  повечето малограмотни или 

неграмотни. Семействата са многочленни.  Три  от децата са на отчет в ДПС, не 

посещават редовно училище. 

 

6. ПРИОРИТЕТ «КУЛТУРА И МЕДИИ» 

 

По традиция община Гълъбово организира и осъществява ромски празници и 

възстановка на обичаи, като част от Културния календар на годината: 

            - Концертна програма и възстановка на обичая Банго Василий-Ромската 

Нова година; 

            - Отбелязване на международния ден на ромите 8 април с общински 

преглед на ромската музика и танци и конкурс за най- красива ромка; 

           - Отпразнуване на Гергьовден (Едерлезе), организиране на спортни 

състезания и др.; 
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  В общината съществуват 10 бр. читалища. Само в две от селата липсват 

читалищни институции. В гр. Гълъбово работят две читалища, Дом на  Културата 

«Енергетик» и Художествена галерия. В читалищните самодейни танцови и певчески 

групи масово и активно участие вземат  ромските деца, особено във фолклорните групи. 

Традиционно вече е и участието им в школите по изкуствата към Дома на културата и 

Художествената галерия. Разкрития информационно-образователен център към Дом на 

културата Гълъбово по проект  «Глобални библиотеки-България» също  масово се 

ползва от  ромски деца. Все повече се увеличава броят на децата от ромски произход, 

посещаващи детските групи към спортните клубове в общината-борба, футбол, 

бадмингтон, тенис на маса, хандбал. 

 

 

IІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

 

В края на периода на Плана за действие очакваме: 

 Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, 

повишаване качеството на образование в мултикултурна образователна среда; 

 Осигуряване на превантивна грижа за майчиното и детско здравеопазване за 

хората в уязвимо социално-икономическо положение; 

 Подобряване достъпа до здравни услуги сред ромското население; 

 Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население; 

 Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа 

инфраструктура; 

 Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на 

заетите сред тях; 

 Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция; 

 Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите 

като част от българската национална култура и  създаване на условия за равен 

достъп на ромската общност до обществения културен живот; 

 Подобряване на междуинституционалното сътрудничество при постигане целите 

на Програмата. 

 

 

       ІV. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННАТА 

ПОЛИТИКА 

 

 

  Изпълнението на плана е съвместна задача на органите на местната власт, Д„СП”-

Гълъбово, Д „БТ”-Раднево, РУП – Гълъбово, Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетнтите и непълнолетните; на  училищата и 

детските градини на територията на общината, „Медицински център-1”-ЕООД, 

читалищата, граждански организации  и местния бизнес. Всяка една от институциите и 

организациите, включени в изпълнението на Плана определя свой представител, 

отговарящ за изпълнението и отчитането на дейностите. 

При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с 

местните общности и представители на целевата група. 

Финансирането на изпълнението на Програмата ще се осъществява със средства 

от общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове.  
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Община Гълъбово следва да разработи собствен механизъм на координация и 

управление. Със заповед на кмета на общината, ще бъде определен екип за работа и 

изпълнение на Плана, включващ отговорниците, определени от съответните институции 

и организации, както и представители на целевата група. 

 

 

   V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 

Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от Звено за 

мониторинг и оценка, като относително самостоятелна структура. Общински съвет със 

свое решение определя звено за мониторинг  и прилагане на различни форми за 

наблюдение и оценка. 

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да 

следи за постигането на измерими резултати от дейностите по изпълнението на мерките 

по плановия документ, както и активно да включи заинтересованите страни в 

осъществяването на оценката и наблюдението: 

 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана 

се отчита в административен мониторингов доклад, който се изготвя в рок до 1 

февруари.  

 Звеното за мониторинг координира и обобщава получената информация в 

доклада.  

 Докладът се приема от Общински съвет. 

 


