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ОДОБРЯВАМ,                                                                                                                           Приложение - 1. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
  

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ  

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД  

(2016 – 2017)  

 
І ЧАСТ: ВЪВЕДЕНИЕ   

 
Общински съвет – Смолян, с Решение № 271/31.01.2013 г. прие Стратегия на Община Смолян за интегриране на 

ромите (2012-2020) и Общински план за действие по интегриране на ромите в Община Смолян за периода 2012-2014 г. 
Общинският план за действие е разработен въз основа на Общинската стратегията за интегриране на ромите в 

Община Смолян за периода 2012 – 2020 година. Той е документ, насочен към изпълнение на политиката за социална 
интеграция на тази малцинствена група, и е разработен в съответствие с Националната стратегия на Република България 
за интегриране на ромите (2012-2020) и основните приоритети на Областната стратегия, отчитайки конкретната 
специфика на региона.  
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Цялостната концепция на плана е съобразена със стратегическата цел на Стратегията на Област Смолян за 
интеграция на ромите, а именно: 

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение 
от други етнически групи в обществения и икономически живот чрез осигуряване на равни възможности и равен 
достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване качеството на живот 
при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. 

Общинският план за действие съдържа конкретно разписани мерки с видове дейности към всяка мярка, с 
отговорници по всяка дейност и срокове за извършването й, с подробен финансов разчет в шест приоритетни области 
на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и 
недискриминация, култура и медии.  
           Интеграцията и прякото участие на ромската общност в процесите на вземане на решения е приоритет не само 
на държавата, но и на Общината, с оглед на общите усилия на България за равноправното интегриране към 
европейската общност. Ето защо партньорството между ромската общност и местните институции е гаранция за 
решаването на конкретни проблеми не само на ромите, но и на обществото. 
 
  

ІІ ЧАСТ: АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИЯТА 
 

Ромското малцинство е най-маргинализираната и най-слабо участващата в обществения живот група в 
българското общество. Сериозен проблем е и негативният образ на ромите, създаден сред широката общественост. 
Налице е недостатъчно познаване, разбиране и уважение към различията в културата, религията, традициите и бита на 
малцинстените групи, водещи понякога до крайни прояви като расизъм или ксенофобия. 

Държавните и общински институции по труда, социално подпомагане, жилищно настаняване и други, не 
регистрират нуждаещите се по етнически признак, поради което няма точна статистика относно техния брой, като 
контингент на посочените институции.  

 В Община Смолян като роми са се самоопределили 1120 лица. Те са втората по големина етническа група след 
българите, следвани от турците. 

Стратегията обхваща шест приоритетни области на интеграционна политика: образование, здравеопазване, 
жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. 
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                                                  Анализ на състоянието на ромската общност по сектори: 
 
          1. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 А. Обхват и равен достъп до системата на предучилищното и училищното образование – Община 
Смолян полага усилия за максимален обхват на децата от ромски произход в системата на предучилищното и 
училищното образование. През 2017 година по-голямата част от тях, подлежащи на задължително предучилищно 
образование и училищно обучение се възпитават и обучават в ДГ „Веселушко”-Смолян, и ДГ „Радост”- Смолян, 
в ОУ „Стою Шишков”-Смолян, ОУ „Юрий Гагарин”-Смолян, СУ „Св. св. Кирил и Методий”-Смолян, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий”- с. Смилян, и ОУ „Никола Й Вапцаров“ - с. Широка лъка . На всички деца от ромски 
семейства е осигурен и гарантиран равен достъп до качествено образование и интеграция в единна образователна 
среда.  

Съгласно разпоредбата на чл.47 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование 
до 1 март  Община Смолян е изготвила и предоставила на общинските детски градини и неспециализираните 
училища с прием в I-ви клас списъци на децата и учениците, подлежащи на задължителна предучилищна 
подготовка и училищно образование през учебната 2017/2018 година. В посочените списъци са обхванати по 
данни от ГРАО и всички деца от ромски произход. Записването на същите в детските градини и училищата 
следва да е установено до 15 септември 2017 г. Чрeз представените в Общината от институциите за 
предучилищно и училищно образование списъци със записаните деца до 30 септември 2017-та година ще се 
проследи обхватът на ромските деца  в общинската образователна система и ще бъде упражняван постоянен 
контрол за редовното им посещение на детска градина и училищни занимания. 

 
             Б. Осигуряване на качествено образование и интеграция - на всички ромски  деца в Община Смолян е 

осигурено качествено образование и интеграция в единна образователна среда. Децата и учениците от ромски 
произход се обучават и възпитават в съответствие с българското законодателство, без да се допуска 
дискриминация спрямо тях. В процеса на обучението им се прилагат методи и форми, които отчитат спецификата 
на етническата им група, насърчават междукултурния обмен и споделянето на общи граждански ценности. С 
децата и учениците от ромски произход, които не владеят достатъчно български език се провеждат допълнителни 
занимания. За тези от тях със специални образователни потребности е осигурено ресурсно подпомагане. 

              



                                                                                                                      
 

4

В. Превенция на отпадането и контрол по задържането в системата на предучилищното и 
училищното образование – превенцията за предотвратяване на отпадане на ромските деца до 16-годишна 
възраст и контролът по задържането им в образователната система включва следните основни дейности: 

-обмен на актуална информация между институциите, имащи пряко отношение към работата с тях;  
-конкретна работа с деца и родители; 
-работни посещения и проверки в ромските махали; 
-изпращане на предупредителни писма до родители / настойници;  
-насърчаване по подходящ начин на редовно посещаващите учебни занятия; 
-налагане на санкции на родителите, в съответствие с разпоредбата на чл.347 от Закона за предучилищното 

и училищното образование;  
-получаване на обратна информация за ефективността от предприетите административно-наказателни 

мерки; 
Отчитайки трудностите и спецификата на работата с ромските ученици през учебната 2016/2017 година в 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян, и СУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян, се реализира проектът 
„За по-добро бъдеще чрез включващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“.  

През учебната 2016/2017 година няма съставени актове на ромски родители/настойници за установяване на 
административни нарушения по реда на чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование;  

 
По отношение на превенцията и контрола от учебната 2017/2018 година спрямо децата и 

родителите/настойниците от ромски произход ще се прилага Механизмът за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст, приет с РМС №373 от 5 юли 2017 година. 

 
                        Г. Основни причини за трудната образователна интеграция на ромските деца и ученици: 

           - безотговорно отношение на родителите към задължението им да запишат децата си за задължително 
предучилищно и училищно образование, както и да осигуряват редовното им присъствие в детска градина и в 
училище;  

           - липса на родителски контрол за допуснати неизвинени отсъствия от учебни занятия на децата и 
учениците; 
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           - затруднено общуване с родителите от ромски произход, и най-вече с тези на адрес: гр. Смолян, кв. 
Устово, ул. „Васил Райдовски” №81; 

            - трудна социална интеграция на ромските деца и ученици; 
            - липса на осъзнатост от родителите и учениците за образованието като ценност; 
            - тежко социално положение на голяма част от ромските семейства; 
   - ранни бракове. 

 
2. ЗДРАВЕОПАЗАНЕ 
 
         Здравеопазването в ромската общност е комплeксен проблем, тъй като ромското население няма добра здравна 
култура. Голяма част от ромите са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права, които ги 
лишава от профилактични прегледи, ранно диагностициране и превенция на заболявания и с годините води да 
влошаване на здравословното им състояние. Нехигиеничните битови условия на част от ромите, обедняването и 
високата безработица, както и начинът им на живот е предпоставка за възникване на заболяване. Поради липса на 
регистрация на здравните показатели на етническите групи, оценката на здравето на гражданите от тези общности е 
трудна. Въпреки това, според изследването „Здравния статус и достъп на ромите до медицински услуги” 
диагностицираните хронични заболявания сред ромското население в България са: високо кръвно налягане (над 22%), 
артрит и ревматизъм (над15%), астма и хроничен бронхит (над 14%), следвани от сърдечните заболявания, проблеми с 
простатата и менопаузата, язва и диабет. Специфично при ромите е много ранната инвалидизация или хронифициране 
на заболяванията. 
 Проблемите, свързани с дейностите по имунопрофилактиката произлизат от затруднения в определяне на 
действителния брой подлежащи на имунизации лица, поради наличие в пациенските листи на голям брой лица, 
напуснали страната и висок процент с прекъснати здравноосигурителни права. 
 Инфраструктурата на извънболничната помощ в общината, която следва да обслужва и ромите, живеещи в 
Община Смолян включва: Медицински център І – Смолян, ЕООД, която предоставя кабинети за наемане на 
общопрактикуващите лекари, както и материалната база в големите села (бившите здравни служби) в с. Смилян, с. 
Търън, с. Момчиловци и с. Широка лъка. В последните се ползват от обновени лекарски практики. В инфраструктурата 
на здравеопазването се включва и Диагностично-консултативен център към МБАЛ – АД – Смолян, и Центърът за 
спешна медицинска помощ. Болничната помощ се осигурява от най-голямата областна болница – МБАЛ  „Д-р Бр. 
Шукеров” – АД – гр. Смолян. 
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В училищата и детските градини в общината има разкрити 20 здравни кабинета по Наредба №2/27.04.2000 г. на 
Министерство на здравеопазването. 

Необходимо е обединяване усилията и координиране дейността, както на неправителствените организации, 
работещи в здравния сектор, така и на институциите – общински власти, РЗИ и общопрактикуващи лекари за намиране 
и определяне на здравни медиатори сред ромската общност.  
 
 
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Жилищните условия и инфрастуктурата на терените, обитавани от ромите в  община Смолян са в задоволително 
състояние. В урбанизираната територия на град Смолян, в квартал Смолян попадат улиците „Заводска”, „Младост„ и 
„Станевска”, в квартал Устово - улиците „Васил Райдовски„  и .„Илия Белковски„ и  в с. Смилян – ул.„ Ком„. 

  Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности. Общинска 
администрация – Смолян, е съдействала за решаване  на въпроси,  поставени от роми, отнасящи се до собственост на 
съществуващи терени.  Предстои  реконструкция на улица „Заводска” по проект „Подобряване на градската среда” по 
оперативна програма „Регионално развитие”. 
            В общинския център има недостиг от общински жилища,  което затруднява осигуряването на жилища за 
нуждаещите се семейства, предимно от рисковите социални групи. Липсват механизми, които да стимулират 
инвестиции в тази посока, което ограничава възможностите на Община Смолян да провежда адекватна социална 
жилищна политика. 
 
 
4. ЗАЕТОСТ 
 

Една от най-уязвимите групи на пазара  на  труда е тази на безработните роми. Трудовата им интеграция е свързана 
с решаването на  проблема с високия процент на дълготрайно безработните сред тях. В община Смолян, така както и в 
цялата страна, основните причини, обуславящи високото ниво на безработица сред ромите са ниското ниво на 
образование или липсата на такова; недостатъчната мотивация и несериозното им отношение към законово 
регламентираните им задължения, като регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Смолян; липсата на умение за 
търсене и кандидатстване за работа; липсата на квалификация, на предприемачески умения и финансов ресурс за 
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стартиране на собствен бизнес; демотивация за работа поради продължителна безработица; регистрация в Дирекция 
„Бюро по труда”, с цел получаване на социални помощи. 

 
Приоритетно се работи по следните проекти: 
1. „Подобряване достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях”, през изминалия 
период на 2017 г. обхванатите по различни дейности роми са 54 търсещи работа лица. 
 

2. За  повишаване пригодността за заетост и квалификация на безработни роми, са предприети действия за 
мотивация за активно търсене на работа на безработни роми и професионално ориентирани са 31 лица. 

 
3. Осигурена е заетост на 23 лица от ромски произход,  при план 40. От тях16 лица са започнали работа по проекти 
и програми за заетост, като 12 лица са включени по схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”. На първичния пазар на труда са започнали работа 7 лица. 

 
4. По Национална програма „Активирани и неактивирани лица”  през 2017 г. в Дирекция „Бюро по труда” е 
назначен психолог и кейс-мениджър,  които провеждат ателиета за търсене на работа – в помощ на търсещите 
работни лица,  включително и от ромски произход. 

 
5. Провеждат се и индивидуални консултации с лица, които срещат затруднения в търсенето на работа, 
комуникацията и професионаалната ориентация. 

  
 
5.  КУЛТУРА 
 
       Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната 
политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да преодолее съществуващите бариери и предразсъдъци. 
С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Смолян реализира различни проекти 
и чествания. 
       1. С цел популяризиране на ромската култура чрез Културния календар на Община Смолян  роми взеха участие във 
фестивала „РОДОПИ ФЕСТ”  и в Празниците„Васильовден” и „Гергьовден”. За първи път на смолянска сцена бяха 
представени ромски обичаи, ромска поезия, ромски танци и музика, изпълнени от местната ромска общност в 
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характерните за ромите костюми и носии. Общо за трите издания на „РОДОПИ ФЕСТ” – 2015, 2016, 2017 г. над 1500 
роми като изпълнители и публика се приобщиха към съвременната градска култура, превръщайки се в преки 
участници. 
       2. Издавани са преслистове, свързани с ромски културни събития в рамките на фестивала „РОДОПИ ФЕСТ”. 
       3. Регионален исторически музей “Стою Шишков” в експозицията си представя и занаяти, поддържани от ромската 
общност. При необходимост специалистите от музея оказват помощ при проучване културните традиции на ромите.  
Архив от теренни материали по темата обаче липсват в музея. 
       4. Регионална библиотека “Николай Вранчев” обслужва и гражданите от ромски произход  при проявен интерес от 
страна на младите представители на общността към нейните услуги. Срещу минимална годишна такса те получават 
абонамент най-вече за отдел “Изкуство”, откъдето отнасят вкъщи предимно дискове с музика, в редки случаи и книги. 
 
 
6. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДЕСКРИМИНАЦИЯ  

 
          На територията на Районно управление – полиция – гр. Смолян, са обособени следните места с компактно ромско 
население от близо 1120 лица  разпределени, както следва: 

• Ул. „Младост” – численост около 400 лица. 

• Ул. „Заводска” – численост около   80 лица. 

• Ул. „Станевска” – численост около  60 лица. 

• Ул. „Васил Райдовски” – численост около 300 лица. 

• Ул. „Илия Белковски” – численост около     30 лица. 

• с. Смилян, Ул. „Ком” – численост около 250 лица. 

• с. Смилян, Ул. „Л. Димитрово” – численост около  20 лица. 
          На обслужваната територия няма голяма ромска общност, която да се определи,  като изповядваща дадена религия. 
Ромите проявавяват признаци на атеизъм,  като същавременно празнуват и християнски и мюсюлмански празници. Не са 
на лице религиозни храмове и училища с преобладаващо ромско присъствие. Към момента не може да се посочи 
етническо разделение на ромите на групи. Преобладаващата  част от тях нямат никакви познания за принадлежността си 
и своите корени. 
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Най-характерните престъпления и противоправни деяния извършвани от тази група лица са: 
 
1. Кражби на черни  и цветни метали, обществено и частно имущество. 
2. Незаконна сеч и кражби на селскостопанска продукция. 
3. Бракове с непълнолетни лица и просия. 
4. Битови скандали след употреба на алкохол и нарушения на нощната тишина. 
5.  
За недопускане  извършване на престъпления и противоправни деяния РУ -  Смолян е предприело следните мерки: 
 

-  Периодични обходи и полицейско присъствие в ромските махали. 
-  Профилактични беседи с лицата представляващи интерес за полицията; 
-  Съвместни беседи с ЕДПС в училищата и детските градини; 
-  Постоянен контакт с неформални лидери от общността 
-  Постоянен  контакт с институциите, имащи отношение  към тази общност  (Община Смолян, ДСП – Смолян,  

БЧК- Смолян, РЗИ – Смолян и НПО). 
 


