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І. ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

   

Планът за действие на община Самоков за 

подкрепа на интеграционните политики на българските 

граждани от  ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално-икономическо положение, отчита 

ситуацията при маргинализираните групи в Общината – 

техният начин на живот, образователен и здравен 

статус, комуникация в общността и извън нея. 

Базирайки се на основните акценти на 

Европейската кохезионна политика, важните теми, 

които имат значение за региона ни са: икономическо 

развитие , конкурентоспособност,  създаване на работни 

места, преодоляване на икономическите различия, 

социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на 

социални групи в уязвимо положение и осъществяване 

на добра и точна координацията между институциите. 

Този документ е съобразен със  заложените цели и 

приоритети в документите от по – високо йерархично 

равнище като Областната стратегия за интегриране на 

ромите /2012-2020/, националната стратегия на 

Република България за интегриране на ромите и Плана 

за действие към нея. 

Планът определя рамката за развитие в новия 

програмен период,  като интегрира икономическите, 

екологичните, социалните и инфраструктурните аспекти 

на желания устойчив и балансиран растеж. Форматът 

отразява новите директиви на ЕС за интегриран подход 

в планирането и е ориентиран именно към подбрани 

приоритети като: 

‾ Подобряване адаптивността и качеството на живот на 

маргинализираните групи; 

‾ Преодоляване на изолацията в обществото на хората 

от маргинализираните групи; 

‾Активизиране на гражданското общество за 

толерантност, съпричастност и социалност към хората 

от ромския етнос; 

‾Подобряване грижите за отглеждане, възпитание, 

образование и квалификация на децата и младите хора 

от ромския етнос. 

По отношение на жителите на Общината, 

определили се от ромски етнос, акцент в 

интеграционния план е постигане на баланс между 

дейностите по социалното включване и дейностите, 

гарантиращи устойчиво развитие на общността. 

 Актуализираният план е оформен на база 

анкетиране и последвало обобщаване на резултатите от 

обхватът  на изследването на  представители от ромски 

етнически произход в гр. Самоков,  тъй като процентът 

на този етнос е значителено по-висок от процента на 

останалите / с изключение на българския/, живеещи на 

територията на община Самоков. 
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Фокус групите - цел на анкетирането включваха 

представители от всички възрасти и най-вече родители, 

чиито деца имат специални образователни потребности, 

отпадналите от образователната система и тези в риск 

от отпадане.  

 Планът за подкрепа на интеграционните политики 

се основава на съгласуване и координиране 

последователността на действията и определяне  на 

източниците на ресурси в процеса на реализация му. 

Форматът е отворен документ, който може да 

бъде актуализиран, допълван и променян съобразно 

реалната обстановка в Общината.  

  ВИЗИЯ НА ПЛАНА 

 Оптимизиране качеството на живот на 

етническите малцинствени и маргинализирани 

групи в община Самоков чрез подобряване на 

жизнената среда; повишаване достъпа до 

здравеопазване и образование; разширяване на 

социалното включване; стимулиране на културното 

израстване и развитие.  

В този смисъл разглеждаме интеграцията на 

ромския етнос като  комплексен процес, който трябва да 

се приеме от цялото общество. Естествено процесът 

преди всичко е насочен към активно въвличане на 

представители на етническите общности в социалния и 

културен живот. Интеграционните действия трябва да 

изразяват съгласие, което не се оспорва и не 

предпоставя конфликти. Мнозинството трябва да 

уважава културната и житейска уникалност на 

малцинството и да съдейства за запазването й. Това 

означава изграждане  на богата материална и духовна 

култура  на съвременното общество, обединяваща  

ценностните системи  на всички етноси. 

ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНА 

 Постигане практическо изпълнение на 

специфичната цел на интеграционния план за действие 

с конкретни инициативи за периода на планово 

действие  - 2015 – 2018 г. 

  Дейностите, конкретизирани в документа СА 

насочени към решаване на болните за 

маргинализираните групи въпроси и съответно 

подобряване на ситуацията на ромите.  

Матрицата фиксира ресурсите /човешки, времеви, 

материални, информационни и др./ , както и 

финансиране в рамките на общинския бюджет и чрез 

разработване на проекти за външно финансиране и 

разпределение на средствата по отделни направления с 

които е  съобразена реализацията на предвидените 

действия. 

ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Участие на всички заинтересовани страни;  

Единно организационно цяло/екипно 

взаимодействие/;  

Непрекъснатост на реализацията;  

Оптималност на процеса;  

Мобилност на действията; 

 Публичност и прозрачност; 
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 II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА САМОКОВ И В ЧАСТНОСТ НА РОМСКАТА 

ОБЩНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 
НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ /В ГРАД САМОКОВ И СЕЛАТА/  

 

възраст общо мъже /общо и 

по възраст/ 

жени /общо и по 

възраст/ 

в града в селата 

общо мъже жени общо мъже жени 

 38089 18552 19537 26589 12894 13695 11500 5658 5842 

0-4 1793 917 876 1491 759 732 302 158 144 

5-9 1770 917 853 1459 755 704 311 162 149 

10-14 1904 970 934 1497 757 740 407 213 194 

15-19 1856 956 900 1405 725 680 451 231 220 

20-24 1958 1058 900 1521 786 735 437 272 165 

25-29 2292 1203 1089 1816 930 886 476 273 203 

30-34 2657 1363 1294 2108 1057 1051 549 306 243 

35-39 2810 1468 1342 2149 1102 1047 661 366 295 

40-44 2588 1325 1263 1953 984 969 635 341 294 

45-49 2519 1274 1245 1819 890 929 700 384 316 

50-54 2616 1335 1281 1859 901 958 757 434 323 

55-59 2756 1316 1440 1953 907 1046 803 409 394 

60-64 2988 1401 1587 1902 873 1029 1086 528 558 

65-69 2082 943 1139 1135 529 606 947 414 533 

70-74 1884 792 1092 905 368 537 979 424 555 

75-79 1780 690 1090 814 305 509 966 385 581 

80-84 1185 404 781 517 166 351 668 238 430 

85 + 651 220 431 286 100 186 365 120 245 
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ВВъъззрраасстт  ЖЖииттееллии  

ИИккооннооммииччеессккии  ааккттииввннии  ИИккооннооммииччеессккии  ааккттииввннии  

ДДррууггии  
ооббщщоо  ззааееттии  ббееззррааббооттннии  ооббщщоо  ууччаащщии  ппееннссииооннееррии  

ллииццаа,,ззааееттии  

ссааммоо  ссъъсс  

ссееммееййннии  

ззааддъъллжжеенниияя  

  32622 15626 12866 2860 16896 1404 10990 2002 2400 

15 - 19 1856 279 91 188 1577 1259 51 106 161 

20 - 24 1958 1211 792 419 747 112 29 266 340 

25 - 29 2292 1599 1217 382 693 16 43 311 323 

30 - 34 2657 1938 1558 380 719 5 58 317 339 

35 - 39 2810 2160 1818 342 650 7 59 261 323 

40 - 44 2588 2002 1711 291 586 3 82 203 298 

45 - 49 2519 1949 1665 284 570 .. 172 157 240 

50 - 54 2616 1897 1642 255 719 .. 323 169 226 

55 - 59 2756 1753 1522 231 1003 - 699 134 170 

60 - 64 2988 756 675 81 2232 - 2092 70 70 

65+ 7582 182 175 7 7400 - 7382 8 10 

Мъже 15748 8309 6690 1619 7439 726 4510 438 1765 

15 - 19 956 168 50 118 788 660 23 13 92 

20 - 24 1058 719 475 244 339 54 15 28 242 

25 - 29 1203 881 660 221 322 6 27 44 245 

30 - 34 1363 1038 828 210 325 .. 32 50 241 

35 - 39 1468 1127 928 199 341 4 36 67 234 

40 - 44 1325 1010 852 158 315 - 48 49 218 

45 - 49 1274 967 820 147 307 - 90 49 168 

50 - 54 1335 952 826 126 383 - 184 57 142 

55 - 59 1316 822 693 129 494 - 338 40 116 

60 - 64 1401 503 443 60 898 - 800 38 60 

65+ 3049 122 115 7 2927 - 2917 3 7 

Жени 16874 7417 6176 1241 9457 678 6480 1564 735 

15 - 19 900 111 41 70 789 599 28 93 69 

20 - 24 900 492 317 175 408 58 14 238 98 

25 - 29 1089 718 557 161 371 10 16 267 78 

30 - 34 1294 900 730 170 394 3 26 267 98 

35 - 39 1342 1033 890 143 309 3 23 194 89 

40 - 44 1263 992 859 133 271 3 34 154 80 

45 - 49 1245 982 845 137 263 .. 82 108 72 

50 - 54 1281 945 816 129 336 .. 139 112 84 
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55 - 59 1440 931 829 102 509 - 361 94 54 

60 - 64 1587 253 232 21 1334 - 1292 32 10 

65+ 4533 60 60 - 4473 - 4465 5 3 

  

 

Демографската картина   

за община Самоков, според предоставените от 

ЕСГРАОН данни чертае почти изравнителна графика за 

починалите и родени жители: родените през годините 

2012 г., 2013 г. и 2014 г. са съответно 380, 351 и 340 

деца, а починалите през същия период са – 361, 350 и 

390 човека. Според статистическите данни за 

демографските процеси в това съотношение починали-

родени не се забелязва драстичен отрицателен прираст. 

Данните от  ЕСГРАОН касаят всички жители на 

Общината.  

Не се води статистика за отделните етноси. 
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Етнически състав 

Според етническата структура на община 

Самоков, основният етнос, населяващ територията й е 

българският. Според данните от последното преброяване 

на населението, в  Общината живеят 36 266 души. 

5153 – ма от жителите на община Самоков са се 

самоотределили като принадлежащи към  ромския етнос.  

Основния процент от посочилите се за роми 

живеят в гр. Самоков /4678 човека/, а другите -  в селата: 

с. Ковачевци /224 човека/, с. Марица /190 човека/, с. 

Поповяне /57 човека/. Разбира се има и в останалите села 

на общината, но те по-скоро са по едно или две 

семейства. 

 Данните сочат, че турската е етническа група  

наброява не повече от 65 човека, като следва да 

отбележим, че повечето от тях живеят в 7 квартал, или т. 

наречената ромска махала в гр. Самоков.  

В Самоков живеят и представители на 

каракачанския етнос. Те определят себе си като 

принадлежащи към българския етнос, но за радост 

изцяло са запазили основните си културни традиции. 

 

 
 

Етническа   

                                                               структура на населението 
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Вероизповедание 

Над 95% от населението в община Самоков е 

посочило, че изповядва християнско вероизповедание.  

Съвсем малък е процентът на изповядващите 

мюсюлманско вероизповедание. В Регистъра за 

местните вероизповедания, мюсюлманско 

вероизповедание  е регистрирано на адрес: гр. Самоков, 

бул. „Искър” № 1 – частна собственост с председател 

Янко Алдинов Афъзов. 

Християнските църкви в Самоков са Девически 

манастир “Покров Пр. Богородица”, църква „Свети 

Никола“, Долномахаленска църква „Въведение 

Богородично“, Митрополитската църква "Успение на св. 

Богородица" и Бельова църква. 

 Представителите на ромския етнос изповядват 

християнско вероизповедание и са обхванати от 

църквите – „Божия църква в България” с адрес на 

регистрация в град Самоков,  ул. „Тинтява” № 3, 

представлявана от пастор Николай Божилов Василев и 

„Българска Божия Църква” известна на ромите в 

Самоков като „Вет вирей” и „Филаделфия” със 

седалище в град Самоков, ул. „Люляк” № 17 - пастор 

Александър Тодоров. В  горепосочените църкви се 

провеждат служения всяка седмица. Освен това в тези 

църкви се извършват дарителски кампании, насочени 

към бедното ромско население, организират се и кухни 

за социално слаби хора. Дискутират се различни теми, 

полезни за младите хора от етноса. 

  

 

Образование 

 

ООббррааззооввааттееллеенн  ссттааттуусс  

 Общо Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образование 

Начално  

образование 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Гр. Самоков 24510 3650 10803 6014 2188 1414 366 75 

Селата в общината 11065 694 5024 3446 1473 361 55 12 
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Предвид динамично променящите се процеси в обществото, демографските тенденции и стандартите, 

изисквани от българското образование, общинска администрация отделя сериозно  внимание на образователното 

дело в общината, оценявайки неговото важно значение за бъдещето.  

Непрекъснато се подобрява материалната база на  училищата и детските заведения. Работи се за координация 

на усилията на администрацията, директорите и учителите в образователните институции в община Самоков за  по-

добра и устойчива резултатност при обхващането на подлежащите и обучението на деца и ученици. 

През учебната 2015/ 2016 година,  децата в община Самоков се обучават и възпитават в пет детски заведения 

– три ОДЗ и две ЦДГ. Към тях работят  филиали в селата Райово, Широки дол, Радуил, Говедарци и Бели Искър. 

 В детските ни градини се обучават  общо 1008 деца  в 40 групи. Във всяко от трите ОДЗ  работи по една 

яслена група.    

Училищата в община Самоков са 14, от които 12 общински и две  държавни -  Професионална техническа 

гимназия “Н. Й. Вапцаров” и Професионална гимназия по туризъм.  

Средни общински училища са Профилирана гимназия “Константин Фотинов”, СОУ “Отец Паисий” и 

Спортно училище “Никола Велчев”. 

Основните училища са седем /от тях - едно основно професионално, ОПУ «Н.Рилски»/,  четири от които са в 

града, останалите три – в селата. Основни училища има в селата Говедарци, Радуил и Ярлово, като последното е 

защитено. 

В град Самоков има две начални училища – НУ “Станислав Доспевски” и НУ “Петър Берон”.  

Сред  училищата в община Самоков, пет са средищни.  

Общият брой на учениците   е 3956 – от първи до дванадесети клас, разпределени в 177 паралелки. 225 деца се 

обучават в 8 подготвителни групи, сформирани в началните  и в някои от основните  училища.  Работещите в 

сферата на образованието в община Самоков са 644 души, съответно 448 – педагогически персонал и 196 – 

непедагогически.   

По отношение на етническия състав,  ученици изцяло от ромския етнос сe обучават в две  училища – НУ 

„П.Берон” – с 4 подготвителни класа и ученици от I до IV клас, и ОПУ „Н.Рилски - от V до IX клас. Почти 90% са 

учениците-роми в ОУ „В.Левски” – с. Ярлово, повече от 50% - в ОУ „Хр.Смирненски” – с.Радуил. Сред детските 

заведения  преобладаващ брой деца от ромския етнос има в ЦДГ „Пролет”, 45% са в ОДЗ „Звънче”. 
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Деца и ученици от ромския етнос се обучават във всички останали училища и детски градини, с изключение 

на училището в с.Говедарци. 

Най-общо казано съотношението на учениците – 

българчета – ромчета в Община Самоков е 60/40 

процента с тенденция нарастване броя на ромските 

ученици. Образованието на деца от ромския етнос е 

трудна мисия и  предизвикателство за директори и 

учители. За постигане на добри образователни 

резултати  е необходимо да се преодоляват определени разбирания в общността. Негативен ефект имат  големият 

брой безпричинни отсъствия или дори непосещаване на училище и детска градина, проблеми при усвояване на 

материала, липса на мотивация за образование при някои ученици и родители.  

 В този смисъл интеграцията на децата и учениците от ромския етнос продължава да бъде  предизвикателство, 

отговорност, но и правилния път за работа. При преобладаващата част от тези деца и ученици семействата са в една 

или друга степен социално слаби.  Това определя и желанието на учители, директори, общинска администрация, 

граждански организации,  да се работи за реализация на европейски проекти, чрез които ефектът на интеграция би 

бил още по-голям,  обединявайки подобряване на образователния, социалния и здравния статус на децата и 

учениците от ромския етнос. 

 

Култура 

 Дейностите в областта на културата се осъществяват от културните институции в община Самоков, а именно: 

Исторически музей-Самоков, общинска библиотека „Паисий Хилендарски” и Народните читалища - Читалище-

паметник „Отец Паисий-1859”, НЧ „Младост-2003” – гр. Самоков, НЧ „Любословие”-Самоков, НЧ „Светлина” – гр. 

Самоков, НЧ„Васил Левски”-с.Алино, НЧ„Искра” – с. Горни Окол, НЧ„Свобода” – с. Мала църква, НЧ „Отец 

Паисий” – с. Доспей, НЧ „Пробуда” – с. Злокучане, НЧ „Васил Левски” – с. Ново село, НЧ „Михаил Дашин” – с. 

Драгошиново, НЧ „Васил Левски” – с. Маджаре, НЧ „Христо Ботев” – с. Райово, НЧ „Виделина” – с. Широки дол, 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий”-с. Ярлово, НЧ „Селска пробуда” – с. Ковачевци, НЧ „Надежда” – с. Рельово, НЧ 

„Светлина” – с. Поповяне, НЧ „Пробуда” – с. Клисура, НЧ „Просвета” – с. Марица, НЧ „Светлина” – с. Белчин, НЧ 
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„Просвета” – с. Шипочан, НЧ „Христо Ботев” – с. Радуил, НЧ „Христо Ботев” – с. Говедарци, НЧ „Стойне Ангелов” 

– с. Бели Искър.  

 Дейностите, които се развиват в читалищата са насочени към  уреждане и поддържане на библиотеки, 

читални; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, 

курсове, клубове; организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори; предоставяне на 

компютърни и интернет услуги. В град Самоков,  НЧ „Светлина” развива дейност в т. нар. ромска махала. 

Дейността му обхваща почти изцяло хора от ромския етнос и най-вече деца, учещи в учебните заведения в този 

район /НУ „Петър Берон” и ОПУ „Неофит Рилски”/. Читалищата в града развиват и дейности, свързани със  

съхраняване на етнокултурната идентичност, многообразие и уникалност на традициите. 

 В изпълнение на интеграционната политика на община Самоков в културната и образователната дейност на 

Историческия музей, институцията организира и провежда образователна музейна програма за самоковските 

ученици, специализирани беседи по учебния план и експозициите за 2015 г.-2016 г. За учениците от 1 до 4 клас на 

презназначени темите:  „На гости в музея”,  „Светът около нас” , „Пътят на книгата”, „Самоков – градът на първата 

българска печатница”, „Народни будители от Самоков”, „Освобождението на Самоков”. Беседа за 3 март, 

националния празник, в експозицията и филм „Руско-турската освободителна война”. За учениците от 5 до 12 клас, 

съответно са предназначени темите: „Обществено-икономическо развитие на Самоков през Възраждането. Градски 

бит и култура”, както и презентации на следните колекции: Железарство, Абаджийство, Златарство и Антикарство, 

Бакърджийство, Грънчарство. Разработени са още теми и лекции с презентации: „Новобългарска просвета и култура 

в Самоков”, „Самоков и борбата за независима българска църква“, лекция с мултимедийна презентация за живота 

на митрополит Доситей Самоковски, „Самоковска художествена школа – творби и зографи”-беседа в експозиция 

„Самоковска художествена школа” и мултимедийни презентации за Захарий Зограф, Димитър Зограф, Станислав 

Доспевски, рисуване в залите на музея, „Развитието на града след Освобождението”, фотоизложба в джамията, 

„Булаир - февруари 1913”, „Народни носии, тъкани и шевици” – практически занимания с презентация на искровски 

шевици и   тъкани, рисуване в експозицията,                     „Самоковският светец” и др.  Образователната програма на 

музея включва още филм за Св. Симеон Самоковски и разглеждане част от      архиерейските му одежди в 
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експозицията, посещение на постоянната експозиция в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ и не на 

последно място  Провеждане в музея на тържества на детски градини с преобладаващи от ромския етнос деца. 

 В Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” също се работи по проекти, насочени към ромския етнос.  

 Обучение на роми на различна възраст за работа с компютър – по Програма „Глобални библиотеки” 

 Включване на ромски деца в програмата „Ваканция в библиотеката” и др. Приемането на сектора култура като 

фактор за социално развитие дава възможност да се разработят дейности  за интеграция на различните 

представители от ромския етнос , както и на хора със специфични потребности  чрез общи занимания в читалищата 

и другите културни институции, чрез общи участия в мероприятия. Разработването на общи проекти при добро 

взаимодействие между партньорите разкрива възможности за  финансиране на културни политики със социално 

измерение – създаване на нови работни места, работа с рискови и малцинствени групи. 

При включването на деца, младежи и по-възрастни в културните институции най-важно е да се избегне 

асимилацията на традициите –социалното включване задължително трябва да се осъществява чрез запазване на 

идентичността на дадената етническа група. Трябва да се ценят и развиват етно-културните различия.  Това води 

до поощряване на междуетническите връзки, а също и до поощряване на социалната сплотеност. 

    Жилищни условия 

Над 90%  от ромите живеят в ромския квартал на Самоков, а 9% живеят в другите райони на града. Ромският 

квартал с изключение на южните и източни части, граничещи с благоустроени квартали е почти изключен от 

градската регулация - тук живеещите домакинства нямат достъп до такива елементарни комунално - битови 

удобства като течеща вода, канализация и улична настилка. Близо 85% от ромите живеят в къщи с площ от 30 до 60 

кв. м., построени без спазване на задължителните държавни строителни стандарти и без да бъдат включени в общия 

градоустройствен план. Проблем е незаконното ползване на  електричество, чрез изключена от отчетите на 

електроразпределителното дружество мрежа, чрез абсолютно не отговаряща на стандартите ел.мрежа, самоделно 

изработена, ползването на която често води до злополуки. Ромското население обитава квартала повече от 100 

години. За подобряване условията на живот тук е необходимо изграждане и модернизация на основната социална 

инфраструктура – образователна, здравна, социална, културна, включително подобряване на техническата 

инфраструктура за всички квартали в града и селата на Общината. Това включва пространствено планиране и 

регулиране, насочени към екстензивно териториално усвояване и развитие, подобряване състоянието на жилищни 

райони с компактно малцинствено население, деконцентрация на обособени етнически квартали. 
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Безработица и ангажиране за социално подпомагане 

 

 Икономически активно население на Общината – 

15626 жители. 
 

БЕЗРАБОТНИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА 

                       

                         2012 г.                2013 г.                   2014 г. 

 

 

Според данни от Дирекция „Бюро по труда” 

активно регистрираните безработни през 2012 г. 

средномесечно са били 3 524 лица или 22.7%, през 2013 

г. – 3 100 лица или приблизително 19.94%. 

В края на декември 2014 г. по официални данни на 

Бюрото по труда в Самоков безработните в общината са 

3231 души или 20.79%. В сравнение с месец декември 

2013 г. са нараснали с 0.85%. Според специалистите от 

Бюрото по труда основната причина е, че през 

2014 г. не е имало работа по европейски 

програми.   

От хората без работа 55 % са жени. Друго 

обезпокоително е, че нараства делът на 

безработните с висше образование, които са 

вече 5.4 %. Твърде много са и „колегите” им 

със средно образование - /38.2 %/.  

Заедно с младежката безработица висок 

остава и делът на хората без работа на възраст 

над 50 години, които са вече 26.1 %. 

  Най-голяма част от безработните – 41%, 

са с начално или по-ниско образование.  

Спасителен вариант се явяват схемите за 

заетост като проекти „Старт в кариерата”, 

както и програми за стимулиране на  работодатели да 

разкриват работни места от една страна и да се 

стимулира активното  

 

поведение на безработните към повишаване на 

трудовата им мотивация. 
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 Ролята на медиаторите и Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция за деца и лица за 

социалното подпомагане. 

Медиаторите са бъде главно действащи лица при 

комуникацията с с представителите от ромския етнос на 

различни възрасти. Те координират  тяхното събиране и 

провеждане на различни беседи и сесии, в зависимост от 

конкретния момент и теми. Медиаторите водят  

отчетност за обхванатите родители в различни програми, 

за повищаване на здравния статус на хората, живеещи в 

даден квартал или село с преобладаващо ромско 

население. 

Изолацията на ромското население и 

съсредоточаването му в един обособен квартал в гр. 

Самоков и няколко села, ниската здравна и сексуална 

култура водят до ранни бракове и раждаемост на 13-14 

годишна възраст. 

. Повишаване на родителския капацитет на настоящи и 

бъдещи рискови семейства в отглеждането на децата и 

тяхното подпомагане с цел осигуряване на по-добра 

семейна среда;  

. Подобряване на социалната интеграция и 

предучилищната подготовка на деца в риск на възраст от 

0 до 7 г. 

. Подобряване на грижата за здравето на деца от рискови 

семейства и деца с увреждания на възраст от 0 до 7 г. 

. Подобряване на достъпа до здравни и други социални 

услуги за семейства в риск и техните деца. 

В резултат на което:  

Подобрен достъп до социални услуги за деца и 

семейства в риск посредством осигурено посещение на 

мобилни групи; намаляване броя на изоставените деца и 

на малолетните родители;  интегриране на деца от 

рискови семейства в детските градини; подобряване на 

грижата за здравословното състояние на децата от 

ромския етнос и др. 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за 

деца и лица (ЦСРИ) предлага психологическа, 

двигателна, социална, педагогическа и 

трудотерапевтична рехабилитация. Услугите в центъра 

се предлагат почасово, като той разполага и със 

собствено превозно средство осигуряващо транспорта от 

и до домовете на своите пациенти. 
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 Работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

лица е от изключително значение за децата и техните семейства. 
 

СТАТИСТИКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА И НАЛОЖЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ  

2012г.Роми Българи 

21 - извършителя с наложени 

възпитателни мерки, от тях: 

7 за кражба, 

12 за хулиганство 

2 за друго /без документ, взлом/ 
 

17 - извършителя с наложени 

възпитателни мерки, от тях: 

7 за кражба, 

4 за хулиганство, 

2 за бягство от училище, 

4 за друго 

2013 г. 

Роми Българи 

8 - извършители с наложени 

възпитателни мерки, от тях: 

7 за кражба, 

1 за повредено имущество 

14 -  извършители с наложени възпитателни 

мерки, от тях: 

5 за кражба, 

6 за телесна повреда, 

1 за хулиганство, 

2 за друго 

2014 г. 

Роми Българи 

5 - извършители с наложени 

възпитателни мерки, от тях: 

2 за кражба, 

2 за хулиганство, 

1 за просия 

9 -  извършители с наложени 

възпитателни мерки, от тях: 

3 за кражба, 

4 за хулиганство, 

2 за друго 
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Здравеопазване 

 Здравното обслужване в община Самоков се 

осъществява от Многопрофилна болница за активно 

лечение. МБАЛ-Самоков е най-голямото лечебно 

заведение в структурата на здравеопазването в Софийска 

област. Болницата разполага с над 200 легла, 

разпределени в 10 отделения и 4 параклимични звена. За 

здравето на пациентите се грижат 66 лекари, 120 

медицински специалисти – всички те са 

професионалисти. Отделно от лекарския персонал в 

болницата за здравето на хората се грижат лекари от 

извънболничната помощ, както и медицински персонал в 

учебните и детски заведения и в Дома за стари хора. 

МБАЛ-Самоков е разположена в два девететажни 

корпуса. В структурата на болницата са включени два 

блока – Диагностично-консултативен блок с приемно-

консултативни кабинети и Стационарен блок с две 

вътрешни отделения, хирургично отделение, УНГ, 

ОЬРИЛ, детско отделение, неврологично, ортопедо-

травматологично и акушеро-гинекологично. 

 

III. ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ 

 ПРИОРИТЕТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Оперативна цел- Повишаване на качеството на 

образование на учениците от ромския етнос. 

▪ Мотивационни беседи с родители на деца, 

подлежащи или  в ученическа възраст за необходимостта 

от образование . 

▪ Ограмотяване на младежи-роми чрез 

квалификационни курсове.  

       Оперативна цел - Превенция на отпадане от 

училище на ромските ученици. 

▪Използване на законовите  инструменти за 

намаляване на отсъствията в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

▪ Контрол за редовна посещаемост в ДГ и 

училище.  

▪ Задържане на деца и ученици в образователна 

среда чрез индивидуална работа и извънкласни дейности 

по проекти. 

▪ Създаване на условия за безстресов преход от 

средата на майчиния език към усвояване на книжовен 

български език 

Оперативна цел - Създаване на подкрепяща и 

привлекателна среда в интегрираните училища. 

 ▪ Подпомагане на децата и учениците от социално 

слаби семейства с учебни помагала и други необходими 

вещи  

▪ Социална трапезария за социално слаби деца, 

необхванати в детски заведения.  

▪ Работа по проекти за осигуряване на външно 

финансиране за интеграция и подкрепа  в следните 

направления: 

- За подобряване на образователните резултати – 

допълнителни часове по БЕЛ и други основни предмети. 
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- За развитие на творческите способности чрез 

извънкласни дейности в областта на науката, изкуствата 

и културата. 

- За по-добра социална интеграция чрез организиране на 

екскурзии, зелени училища, летуване на море. 

- За подобряване на здравния статус чрез извънкласни 

дейности по спорт.   

Оперативна цел - Включване на училищните 

настоятелства и граждански организации в контрола и 

оценката на образователно-интеграционните политики. 

▪ Създаване на постоянна комисия към Общината 

за мониторинг на образователно-интеграционните 

политики с участието на училищните настоятелства, 

директори, граждански и неправителствени организации 

Оперативна цел - Включване на младите хора от 

ромския етнос в спортни прояви. 

▪ Организиране и провеждане на спортни събития 

с участие  и на  деца, ученици и младежи от ромския 

етнос. 

 

 ПРИОРИТЕТ «КУЛТУРА» 

  Оперативна цел - Запазване и развитие на 

културната идентичност на малцинствените 

общности. 

▪ Съхраняване на етнокултурната идентичност, 

многообразие и уникалност на традициите. 

▪Включване на мрежата от читалища в усилията за 

развитие и опазване на културната идентичност на 

ромите и другите етнически общности”. 

▪Провеждане на ежегодни кампании и събития за 

опазване, обновяване и популяризиране на ромската 

култура. 

 Празниците на ромите са разнообразни. Според 

анкетирането, извършено във връзка с подготовката на 

Плана, ромите споделят, че при различните празнувания 

са включении както традиционни практики, така и 

съвременни варианти на отбелязване на православни 

празници, осъществявани в семейството и в локалната 

общност. Селските общности са активни в отбелязването 

на лазаруване, коледуване и разбира се честване на 

Банго Василий, докато в града се акцентира на повече 

празници – Деня на ромите, Тодоровден и др.   

Необходимо е широко използване на капацитета 

на читалищата за запазване, развитие и 

разпространяване на ромската култура. Популяризиране 

на ромската култура, традиции, обичаи и творчество още 

в ученическа възраст може да става чрез изучаване на 

ромски фолклор в извънкласни форми на занимания, а 

така също и в медиите и сред широката общественост 

чрез форуми, спектакли, отбелязване на празници, 

фестивали, издателска дейност и др. 

Оперативна цел - Достъп на децата и младежите 

от ромски произход до културните дейности с цел 

уплътняване на свободното време. 
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▪ Насърчаване участието на децата и  младежите за 

участието им в подходящи извънкласни форми 

/театрални и танцови състави, музикални групи, школи 

по изкуствата, школи по приложни и технически 

дисциплини, фотокръжоци, компютърни клубове и др./ 

▪ Финансово подпомагане на деца и младежи от 

ромски произход с изявени дарби, класирани в различни 

конкурси, олимпиади, състезания в областта на 

изкуството и науката. 

▪Децата да бъдат насърчавани да посещават 

Общинската библиотека. Читалнята, интернет клуба там 

дават  възможности за добри контакти и за включването 

им в проектите, които се реализират от екипа на 

библиотеката. 

Оперативна цел - Постигане на устойчивост в 

резултатите на културната интеграция на ромите. 

▪ Реализиране на образователна програма за 

правата и задълженията на общността като равноправни 

граждани, съхраняващи културните си традиции – 

дискусии, медийни продукти. 

▪ Организиране и провеждане на концерти и 

творчески срещи с творци от етноса. 

 

 ПРИОРИТЕТ «ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ» 

        Оперативна цел - Разширяване обхвата на 

здравната система, по отношение групите в 

неравностойно положение.  

   ▪Повишавне обхвата на уязвимите малцинствени 

групи в неравностойно положение. 

▪ Ранна регистрация на бременните, наблюдение 

по време на бременността и своевременна 

хоспитализция. Провеждане на беседи и дискусии за 

начините за предпазване от ранна бременност. 

      Оперативна цел - Подобряване на 

профилактичните дейности сред ромското население. 

▪Провеждане на кампании за имунизиране на 

живеещите в районите с компактно ромско население, 

особена на децата с непълен имунизационен статус 

▪ Своевременна регистрация на новородените и 

децата при личен лекар.  

▪Превенция и контрол на ХИВ, туберколоза и 

сексуално предавани инфекции сред уязвимите ромски 

общности. 

▪ Превантивно-информационна работа със 

зависими от психоактивни вещества или в риск от 

зависимости на представители на ромскат общност. 

Оперативна цел - Подобряване на здравните 

знания и информираност на ромското население. 

▪ Информиране на ромското население за 

здравноосигурителните права и задължения. 

▪ Организиране и провеждане на здравно-

информационни събития по проблема. 

Рисковите фактори създават условия и повишават 

вероятността от възникване на заболявания. При лицата, 
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принадлежащи към целева група, се наблюдава по-силно 

влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, 

висока безработица, влошена структура на доходите и 

потреблението, неблагоприятна околна и жилищна 

среда, начин на живот) и вторичните рискови за здравето 

фактори (някои болестни състояния с хронично 

протичане, които от своя страна създават условия за 

усложнения или други заболявания). 

Ромското население в общината няма достатъчно 

добра здравна култура. Не малко бременни жени от 

ромски произход не ходят редовно на женска 

консултация, след това не водят децата си на детска 

консултация и респективно не ги имунизират редовно, в 

по-следващ етап тези ромски деца които не посещават 

училище трудно могат да бъдат обхванати за 

задължителните имунизации. Това е една от причините 

за честото боледуване на децата им, както и по- високата 

смъртност сред ромското население. Поради бедността 

на ромите в общината и липсата на постоянна работа, не 

малка част от тях са здравно не осигурени. 

 

 ПРИОРИТЕТ «ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ» 

      Оперативна цел - Интегрирано и устойчиво 

селищно развитие.   

▪ Възстановяване и подобряване на физическата 

среда. 

▪ Деконцентрация на жилищното настаняване. 

▪ Изграждане и модернизация на основната 

социална инфраструктура – образователна, здравна, 

социална, културна. 

     Оперативна цел - Подобряване на техническата 

инфраструктура, включително в кварталите със 

смесено население. 

▪ Пространствено планиране и регулиране, 

насочени към екстензивно териториално усвояване и 

развитие. 

▪ Развитие на съвременна техническа 

инфраструктура (изграждане на нова или доизграждане 

на съществуваща) 

Интегрирането на ромската общност в това 

направление изисква решаването на 2 проблема – 

значително по-лошите условия на живот от средните за 

общината от една страна, и обособяването на ромите в 

отделна  махала. Първият е по-скоро проблем на 

бедността, вторият – на принудителна или доброволна 

сегрегация. 

Жилищните условия и инфраструктурата на 

терените, които обитават, са в тежко състояние: лоша и 

амортизирана система на водопроводната и 

канализационна мрежа, а на места няма изградена 

такава, нерядко – с нелегално прокарана електрическа 

мрежа или дори без ток. 

Терените, които обитава целевата группа не са 

урбанизирани. 



План за действие на община Самоков за подкрепа на интеграционните политики 2015 г. – 20-18 г.    Страница 20 

 

Една част от ромите в тези територии живеят в 

незаконно изградени. От своя страна, санитарните 

условия са следствие от обитаването на постройки, 

които най-често са незаконно изградени от 

многобройните обитатели. 

Ефектът от лошите жилищни условия е абсолютно 

ясен: влошено здраве, по-лошо образование, по-ниски 

шансове за заетост. 

   

 ПРИОРИТЕТ «ЗАЕТОСТ» 

Оперативна цел - Осигуряване на достъп на ромите 

до пазара на труда   

▪ Повишаване на пригодността за заетост и 

квалификация на безработни роми. 

▪ Разработване на проекти, включени в програми 

за трудова заетост. 

     Оперативна цел - Повишаване на заетостта. 

▪ Включване на нискообразовани и 

неквалифицирани граждани в пазара на труда. 

▪ Стимулиране на икономическата инициатива 

сред хората от ромския етнос за развиване на собствено 

производство. 

▪ Насърчаване на трудовото участие в гъвкави и 

алтернативни форми на заетост. 

Ромските семейства, които в по-голямата си част 

СА социално слаби биват подпомагани с месечни 

помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане. Преобладаващи са 

многодетните и непълни семейства, в които има повече 

нетрудоспособни членове. Но това на практика не е 

решение на проблема със заетостта. Дори често има и 

обратен ефект. Това намаляватрудовите им навици и 

повечето от целевата група на безработните, не търсят 

активно работа, нямат завършено образование и 

придобита квалификация, което затруднява и 

намирането и съответно наемането им на работа и 

включването им в обществения живот.  

Поради Безработицата и ниските доходи при тази 

общност обуславя рискова група социално слаби лица и 

семейства, подпомагани с месечни социални помощи по 

ЗСПД и ППЗСП. 

 Пред заетостта на ромите има значителни пречки, 

премахването на които може да отвори множество 

възможности пред тях. Сред пречките можем да откроим 

ниската гъвкавост на пазара на труда, високото данъчно-

осигурително бреме върху труда, недостатъчните 

темпове на икономически растеж, изкривяващи 

обезщетения за безработица, неефективна система за 

търсене на заетост, образователното равнище
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СФЕРИ НА ИНТЕГРАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КУЛТУРА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 

ПАЗАР НА 

ТРУДА 

ЖИЗНЕН 

СТАНДАРТ 

Посещение на 

училище 

Крайна цел-

завършено 

образование 

Посещения в 

здравни 

заведения 

Включеност в 

системата 

Запазване на 

културната 

идентичност 

Включване в 

културния 

обществен 

живот 

Социална 

помощ 

Заетост Материално 

състояние 

Доходи и 

източници на 

доходи 

Включеност в 

системата 

Личен лекар Помощ при 

намиране на 

работа 
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VI.  ТАБЛИЦА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
ФИНАНСИ

РАНЕ 

общ.бюджет  

външно 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

1. 

Повишаване 

на качеството 

на 

образование 

на учениците 

от ромския 

етнос 

1. Мотивационни беседи с родители 

на деца, подлежащи или  в 

ученическа възраст за 

необходимостта от образование . 

Родители Община Самоков, 

НПО 

Общински 

бюджет 

Европейски 

програми 

Приобщаване и приемане на 

родителите-роми към 

образователния процес и 

засилването на участието им 

в училищния живот. 

Увеличаване броя на 

записаните в ПГ и 1 клас и 

завършилите начално и 

средно образование  

2. Ограмотяване на младежи-роми 

чрез квалификационни курсове 

Младежи-

роми 

Община Самоков 

Дирекция „Бюро по 

труда” 

Общински 

бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Увеличаване броя на 

обучените в дадена 

квалификация млади хора от 

ромски произход  

2. Превенция 

на отпадане 

от училище 

на ромските 

ученици 

1. Използване на законовите  

инструменти за намаляване на 

отсъствията в системата на 

предучилищното и училищното 

образование. 

Деца и 

ученици 

от 

ромския 

етнос 

Община Самоков, 

Директори на ДГ и 

училища с  деца и 

ученици от 

ромския етнос 

Не е 

необходимо 

Не е 

необходимо 

Намаляване броя на 

отпадналите от 

образователната система 

деца и ученици. 

 2. Контрол за редовна посещаемост 

в ДГ и училище. и  

Деца и 

ученици 

от 

ромския 

етнос 

Община Самоков, 

експерти РИО 

София-регион. 

директори 

Не е 

необходимо 

Не е 

необходимо 

Намаляване броя на 

отпадналите от училище 

деца.  
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3. Задържане на деца и ученици в 

образователна среда чрез 

индивидуална работа и извънкласни 

дейности по проекти. 

Деца и 

ученици 

от 

ромския 

етнос 

Община Самоков, 

Директори на ДГ и 

училища с  деца и 

ученици от 

ромския етнос 

Не е 

необходимо 

Европейски 

програми 

Намаляване броя на 

отпадналите. Увеличаване 

брой  реализирани проекти. 

4. Създаване на условия за 

безстресов преход от средата на 

майчиния език към усвояване на 

книжовен български език 

Ученици, 

застрашен

и от 

отпадане 

Община Самоков, 

Културни 

институции, 

училища, 

неправителствени 

организации 

Не е 

необходимо 

Не е 

необходимо  

Ограничаване броя на 

отпадналите ученици 

3. Създаване 

на 

подкрепяща и 

привлекателн

а среда в 

интегриранит

е училища 

1. Подпомагане на децата и 

учениците от социално слаби 

семейства с учебни помагала и 

други необходими вещи 

Социално 

слаби 

семейства 

Училища, 

Община Самоков, 

НПО 

Не е 

необходимо 

Европейски 

програми и 

фондове 

Увеличаване броя на 

подпомогнатите социално 

слаби семейства. 

Увеличаване брой  

реализирани проекти 

2. Социална трапезария за социално 

слаби деца, необхванати в детски 

заведения. 

Социално 

слаби 

семейства 

Общински съвет, 

Бизнес фирми. 

Средства от 

бизнеса 

Европейски 

програми и 

фондове 

Увеличаване броя на 

подпомогнатите социално 

слаби семейства 

3. Работа по проекти за осигуряване 

на външно финансиране за 

интеграция и подкрепа  в следните 

направления: 

3.1. За подобряване на 

образователните резултати – 

допълнителни часове по БЕЛ и 

други основни предмети. 

3.2. За развитие на творческите 

способности чрез извънкласни 

дейности в областта на науката, 

Деца от 

ПГ и 

ученици  

от 

ромския 

етнос 

Община Самоков, 

Общински съвет, 

НПО, училища и 

детски заведения 

Не е 

необходимо 

Европейски 

програми и 

фондове 

ОП „Наука и 

образование 

за 

интелигенте

н растеж” 

 

Интеграция и подкрепа на 

деца от подготвителните 

групи, ученици и младежи  

от ромския етнос в детските 

заведения и училищата на 

община Самоков. 
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изкуствата и културата. 

3.3. За по-добра социална 

интеграция чрез организиране на 

екскурзии, зелени училища, 

летуване на море. 

3.4. За подобряване на здравния 

статус чрез извънкласни дейности 

по спорт.   

4. Включване 

на 

училищните 

настоятелства 

и граждански 

организации в 

контрола и 

оценката на 

образователно

-

интеграционн

ите политики 

1. Създаване на постоянна комисия 

към Общината за мониторинг на 

образователно-интеграционните 

политики с участието на 

училищните настоятелства, 

директори, граждански и 

неправителствени организации 

Децата и 

ученицит

е от 

етвическа 

та група 

Неправителствени 

организации, 

общински 

съветници, 

директори 

Не е 

необходимо 

Не е 

необходимо 

Постоянни контакти и 

повишаване мотивацията на 

родителите за образование. 

Ограничаване броя на 

отпадналите от училище 

ученици от ромски произход 

5. Включване 

на младите 

хора от 

ромския етнос 

в спортни 

прояви. 

1. Организиране и провеждане на 

спортни събития с участие  и на  

деца, ученици и младежи от 

ромския етнос. 

Ученици 

и 

младежи 

от  

ромския 

етнос 

Община Самоков, 

УСШ и спортни 

клубове,  училища 

Съгласноутв

ърдения 

общински 

бюджет  

Европейски 

програми и 

фондове 

Интеграция на деца, ученици  

и младежи чрез участие в 

спортните прояви в 

Общината. 
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КУЛТУРА 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИ

И 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ. бюджет      

Външно 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

1. Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност 

на 

малцинственит

е общности. 

 

1.Съхраняване на 

етнокултурната идентичност, 

многообразие и уникалност на 

традициите. 

 

Деца от ПГ 

и ученици  

от ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

Общински съвет, 

НПО, училища и 

детски заведения 

Не е необходимо 

Европейски 

програми и 

фондове 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж” 

 

Интеграция и подкрепа на 

деца от подготвителните 

групи, ученици и младежи  

от ромския етнос в 

детските заведения и 

училищата на община 

Самоков. 

2.Провеждане на ежегодни 

кампании и събития за опазване, 

обновяване и популяризиране 

на ромската култура”. 

 

Деца от ПГ 

и ученици  

от ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

Общински съвет, 

НПО, училища и 

детски заведения 

Не е необходимо 

Европейски 

програми и 

фондове 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж” 

 

Интеграция и подкрепа на 

деца от подготвителните 

групи, ученици и младежи  

от ромския етнос в 

детските заведения и 

училищата на община 

Самоков. 

 3.Включване на мрежата от 

читалища в усилията за 

развитие и опазване на 

културната идентичност на 

ромите и другите етнически 

общности”. 

 

Деца от ПГ 

и ученици  

от ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

Общински съвет, 

НПО, училища и 

детски заведения 

Не е необходимо 

Европейски 

програми и 

фондове 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж” 

 

Интеграция и подкрепа на 

деца от подготвителните 

групи, ученици и младежи  

от ромския етнос в 

детските заведения и 

училищата на община 

Самоков. 

2. Достъп на 

децата и 

младежите от 

1. Насърчаване участието на 

децата и  младежите за 

участието им в подходящи 

Деца и 

младежи 

Община 

Самоков, 

Общинска 

В рамките на 

утвърдения 

общински бюджет 

Приобщаване на децата и 

младежите от ромския 

етнос към културния 
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ромски 

произход до 

културните 

дейности с цел 

уплътняване 

на свободното 

време 

извънкласни форми /театрални 

и танцови състави, музикални 

групи, школи по изкуствата, 

школи по приложни и 

технически дисциплини, 

фотокръжоци, компютърни 

клубове и др./ 

библиотека 

„Паисий 

Хилендарски”, 

Исторически 

музей, читалища 

за тези институции 

Европейски 

програми 

живот в Общината 

2.Финансово подпомагане на 

деца и младежи от ромски 

произход с изявени дарби, 

класирани в различни конкурси, 

олимпиади, състезания в 

областта на изкуството и 

науката 

Деца и 

младежи-

роми 

Община 

Самоков 

Културни 

институции, 

бизнеса 

Общински бюджет, 

бизнеса 

Европейски 

програми и 

фондове 

Стимулиране на децата и 

младите хора в участието 

им в културните програми 

на читалищата  

3. Децата да бъдат насърчавани 

да посещават Общинската 

библиотека. Читалнята, 

интернет клуба там дават  

възможности за добри контакти 

и за включването им в 

проектите, които се реализират 

от екипа на библиотеката 

Деца и 

младежи-

роми 

Общинска 

библиотека 

„Паисий 

Хилендарски 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване броя на 

посещаемост в 

библиотеката на деца и 

млади хора от ромски 

произход  

3. Постигане 

на устойчивост 

в резултатите 

на културната 

интеграция на 

ромите 

1. Реализиране на образователна 

програма за правата и 

задълженията на общността 

като равноправни граждани, 

съхраняващи културните си 

традиции – дискусии, медийни 

продукти 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

Местни медии 

Общински бюджет 

Европейски 

програми 

Приобщаване на 

общността към работата 

на местните медии 

2. Организиране и провеждане 

на концерти и творчески срещи 

с творци от етноса 

Хора от 

ромския 

етнос 

Общ. Самоков, 

Културни 

институции  

Общински бюджет 

Не е необходимо  

Постигане на развитие и 

опазване на културната 

идентичност на ромите 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИ

И 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ. бюджет      

Външно 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

1. Разширяване 

обхвата на 

здравната 

система, по 

отношение 

групите в 

неравностойно 

положение 

1. Повишавне обхвата на 

уязвимите малцинствени групи 

в неравностойно положение 

Бременни 

жени 

Медиатори, 

Лични лекари 

В рамките на 

утвърдения 

общински бюджет 

за тези институции 

Европейски 

програми 

Своевременна 

хоспитализация на 

родилките 

2. Ранна регистрация на 

бременните, наблюдение по 

време на бременността и 

своевременна хоспитализция. 

Провеждане на беседи и 

дискусии за начините за 

предпазване от ранна 

бременност 

Бременни 

жени 

Община 

Самоков 

 

Общински бюджет 

Европейски 

програми 

Обхващане на 100% от 

родилките от районите с 

компактно ромско 

население 

2. Подобряване 

профилактичн

ите дейности 

сред ромското 

население 

1. Провеждане на кампании за 

имунизиране на живеещите в 

районите с компактно ромско 

население, особена на децата с 

непълен имунизационен статус 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване процента на 

имунизирани 

 2.Своевременна регистрация на 

новородените и децата при 

личен лекар 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване процента на 

имунизирани 

3.Превенция и контрол на ХИВ, 

туберколоза и сексуално 

предавани инфекции сред 

уязвимите ромски общности. 

 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване процента на 

имунизирани 
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4.Превантивно-информационна 

работа със зависими от 

психоактивни вещества или в 

риск от зависимости на 

представители на ромскат 

общност 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване процента на 

имунизирани 

3. Подобряване 

на здравните 

знания и 

информиранос

т на ромското 

население 

1. Информиране на ромското 

население за 

здравноосигурителните права и 

задължения 

Семейства 

от  ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

Лични лекари 

- 

Европейски 

програми  

Увеличаване  процента на 

роми, спазващи 

задълженията си като 

здравно осигурени лица 

2. Организиране и провеждане 

на здравно-информационни 

събития по проблема. 

Лица и 

семейства 

от ромски 

произход 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков, 

местни медии 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Увеличаване  броя на 

здравно-информираните 

представителите на 

ромския етнос. 

 

 

ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИ

И 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ. бюджет      

Външно 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

1.Интегрирано 

и устойчиво 

селищно 

развитие 

1.Възстановяване и подобряване 

на физическата среда 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване процента на 

имунизирани 

2.Изграждане и модернизация 

на основната социална 

инфраструктура – 

образователна, здравна, 

социална, културна 

Представит

ели на 

ромския 

етнос 

Община 

Самоков, 

МБАЛ-Самоков 

Не е необходимо 

Не е необходимо 

Увеличаване процента на 

имунизирани 

3.Деконцентрация на 

жилищното настаняване 
    

2. Подобряване 1. Пространствено планиране и Лица и Община Съфинансиране от Подобряване на 
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на 

техническата 

инфраструкту 

ра, 

включително в 

кварталите със 

смесено 

население 

регулиране, насочени към 

екстензивно териториално 

усвояване и развитие 

семейства 

от ромски 

произход 

Самоков, 

бизнеса 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

инфраструктурата в 

районите с компактно 

ромско население 

2. Развитие на съвременна 

техническа инфраструктура 

(изграждане на нова или 

доизграждане на съществуваща) 

Лица и 

семейства 

от ромски 

произход 

Община 

Самоков 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Подобряване на 

инфраструктурата в 

районите с компактно 

ромско население 

 

 

ЗАЕТОСТ 

ЦЕЛ ДЕЙНОСТ ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИ

И 

ФИНАНСИРАНЕ 

Общ. бюджет      

Външно 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

1. Осигуряване 

на достъп на 

ромите до 

пазара на 

труда и до 

различни 

инструменти и 

инициативи за 

самостоятелна 

заетост 

1. Повишаване на пригодността 

за заетост и квалификация на 

безработни роми 

Лица от 

ромски 

произход 

Община 

Самоков, 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Самоков, 

бизнеса 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Повишаване 

квалификацията на 

безработните роми 

2.Разработване на проекти, 

включени в програми за трудова 

заетост 

Лица от 

ромски 

произход 

Община 

Самоков, 

Дирекция „Бюро 

по труда” – 

Самоков 

Неправителствен

и организации 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Повишаване 

възможността за заетост 

на безработните роми 

2. Повишаване 

на заетостта 

1. Стимулиране на 

икономическата инициатива 

сред хората от ромския етнос за 

развиване на собствено 

производство 

Лица от 

ромски 

произход 

Община 

Самоков, 

Неправителствен

и организации 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Повишаване 

възможността за заетост 

на безработните роми 
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2.Включване на 

нискообразовани и 

неквалифицирани граждани в 

пазара на труда 

Лица от 

маргинализ

ирани 

групи 

Община 

Самоков, 

Неправителствен

и организации 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Повишаване 

възможността за заетост 

на безработните роми 

3.Насърчаване на трудовото 

участие в гъвкави и 

алтернативни форми на заетост 

Лица от 

маргинализ

ирани 

групи 

Община 

Самоков, 

Неправителствен

и организации 

Съфинансиране от 

общинския бюджет 

Европейски 

програми  

Повишаване 

възможността за заетост 

на безработните роми 

 

 

 

Очаквани резултати 

Общността на хората от маргинализираните групи 

до голяма степен е формирала менталност, обвързана с 

мястото на живеене, вписала се е в населеното място и е 

усвоила неговите легитимиращи конструкти. Затова от 

голямо значение е да се промени отношението на всички 

жители на Общината. Затова и основната цел, 

залегнала в плана за действие на община Самоков за 

изпълнение на интеграционните политики е създаване на 

благоприятни условия за провеждане на активна 

социална, демографска, културна и образователна 

политика, осигуряваща достоен начин и равнище на 

живот на ромския етнос и другите граждани в уязвимо-

социално-икономическо положение.  

Настоящият план се основава на разбирането, че 

не трябва да се допуска изолирането на тази част от 

жителите, принадлежащи към етноса, посредством 

лишаването им от достъп до социални, икономически, 

културни и образователни институции.  Процесът на 

интеграция на етническото малцинство трябва да се 

проведе динамично и да помогне за преодоляване на 

анонимността и затваряне в групата. Документът трябва 

да привлече вниманието  и ангажираността  на 

представителите на бизнеса и на организациите в 

нестопанския сектор.  

 

Мониторинг на изпълнението 

Мониторингът се осъществява чрез системно 

събиране и анализиране на информация, както и 

съгласуване на мерките по плановия документ. Община 

Самоков ще включи заинтересованите страни в 

осъществяването на оценката и наблюдението.  
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 След анкетиране и интервюиране на 

представители на ромския етнос се налага следния 

извод: местните ромски общности осмислят и изживяват 

своите етнокултурни характеристики. Самата тези 

общности са в процес на динамика – от една страна са 

все още силно изразени редица етнокултурни маркери, 

сред които и ограниченията за брак в рамките на 

групата, употребата на общ език, чрез който членовете 

на общността се обединяват и др. За да се реализира 

изпълнението на Плана за действие на община Самоков 

за подкрепа на интеграционните политики е необходимо 

сътрудничеството на всички общински структури, 

представителите на неправителствените организации, на 

бизнеса, на културните институции, на медиите и на 

ромската общност.  Разлика между етносите има в 

културата, традициите, бита и възприятията, но това е 

част от етно-културата и начина на живот на гражданите 

на Общината. Диалогът и съвместната работа ще доведе 

до увеличаване просперитета и икономическото 

благоденствие на хората. 

Като участници не само във формирането и 

реализацията на политиките за интеграция на ромите и 

другите граждани в уязвимо социално-икономическо 

положение, но и във всички други политики, самите 

представители на тези маргинализирани групи 

допринасят за развитието на обществото. Включването 

им във всеки етап от създаването, изпълнението, 

наблюдението и оценката на политиките на всички нива 

обогатява процеса от гледна точка на интересите на 

общността.  

Това гарантира реалното участие на ромите във 

всички приоритетни области на настоящата програма. 

Т.е. всички трябва да насочим усилията си към работа за 

едно общо бъдеще. 

 
 

 Забележка: 

 Планът за действие е отворен документ и подлежи на 

актуализация и допълване с данни на всеки 6 месеца. 

 

 

 

 


