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ОДОБРЯВАМ,                                                                                                                              Приложение1. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
  

ОТЧЕТ И АНАЛИЗ  ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН  

В  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ  

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД   

(2012 – 2014)  

 
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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Планът е съставен на базата на основните принципи на цялостната общинска политика за равноправно 
интегриране на ромите в община Смолян, която е резултат от съвместните усилия и партньорство между общинските 
институции, неправителствените организации и ромската общност. 

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. Тя има ограничен достъп до националните, социалните, икономическите и политическите 
ресурси за развитие, което води до изключване на ромската общност от обществения живот.  

Друг сериозен проблем е негативният образ на ромите, създаден сред широката общественост. Това се дължи до 
голяма степен на негативното иим представяне в медиите. В обществото ни съществуват инерция, пасивност, страх и 
неуважение към различията в културата, религията и традициите на общностите, водещи до прояви на расизъм и 
ксенофобия. 

Държавните и общински служби 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 служби.  

 В община Смолян като роми са се самоопределили 301 души от отговорилите 33 638. Те са втората по големина 
етническа група след българите, следвани от турците. 
 Статистическите данни дават следната възрастова характеристика на ромското население в община Смолян /в 
навършени години/: от 0 до 9 години – 88 души, 10-19 години – 57, 20-29 години – 59 души. Това очертава картина на 
младо ромско присъствие, защото броят на ромите в следващите групи намалява, съответно: от 30 до 39 години – 33 
души, 40-49 години – 32 души, 50-59 години – 21 души, 60-69 години – 4 души и над 70 години – 7 души. 
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Действията на Общината се осъществиха в следните направления: 

 
 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

По статистически дани в град Смолян от 235 роми, няма завършили висше и средно образование, с основно са 22 
души, с начално – 85, с незавършено начално – 71 души, а 49 никога не са посещавали училище /5 души влизат в графата 
“дете”/. 

Влошеното социално-икономическо положение на ромите води до невъзможност те да издържат своите ученици.  В 
резултат на това се открояват два съществени проблема: 

• Ниското образователно ниво или липсата изобщо на образование не позволява на ромите да започнат работа. 
• Ниският образователен статус не позволява на ромите да бъдат включвани в проекти, програми за заетост и др. 
подобни форми, за участието, в които се изисква определена образователна степен. 
Сериозен проблем са честите отсъствия от учебни занятия, което води до значителни пропуски в подготовката на 

подрастващите. 
Установените закононарушения по чл.47 от ЗНП са свързани предимно с деца и родители от ромски произход. В 

Община Смолян по-голямата част от подлежащите на задължителна предучилищна подготовка и училищно обучение 
деца от ромски семейства са обхванати в ОДЗ №4 „Радост”-Смолян, ЦДГ №8 „Вела Пеева”-Смолян, ОУ „Стою 
Шишков”-Смолян, ОУ „Юрий Гагарин”-Смолян, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”- с. Смилян. 
   

В изпълнение на предоставените й контролни и санкционни правомощия по ЗНП от Община Смолян са издадени 
както следва: 

- Акт за административно нарушение от 25.03.2014 г. срещу Роза Миткова Емилова, за нарушаване разпоредбите 
на чл.7, ал.1 от ЗНП, във връзка с чл.47 от ЗНП.  

- Акт за административно нарушение от 25.03.2014 г. срещу Надка Кирчева Пашева, за нарушаване разпоредбите 
на чл.7, ал.1 от ЗНП, във връзка с чл.47 от ЗНП.  

- Наказателно постановление №63/24.04.2014 г. против Роза Миткова Емилова, ЕГН 7311074457, с адрес с. 
Смилян, ул. „Ком” №36, Община Смолян.  
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- Наказателно постановление №64/24.04.2014 г. против Надка Кирчева Пашева, ЕГН 7804036030, с адрес с. 
Смилян, ул. „Лиляна Димитрова” №36., Община Смолян. 

Посочените наказателните постановления не са обжалвани пред Районен съд-Смолян. 
С наказателно постановление №63/24.04.2014 г. против Роза Миткова Емилова, ЕГН 7311074457, е наложена 

глоба в размер на 20.00 лева за това, че в качеството си на майка не осигурява присъствието на дъщеря си Ася Розова 
Емилова на учебни занятия в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Смилян през учебната 2013/2014 г. 

С наказателно постановление №64/24.04.2014 г. против Надка Кирчева Пашева, ЕГН 7804036030, е наложена 
глоба в размер на 20.00 лева за това, че в качеството си на майка не осигурява присъствието на дъщеря си Анастасия 
Кирчева Пашева на учебни занятия в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Смилян през учебната 2013/2014 г. 

На основание чл.47 от ЗНП на горепосочените родители са издадени повторно актове за административни 
нарушения от 10.11. 2014 година в размер на 200.00 лева. 

Причините за допуснатите закононарушения се свеждат основно до:  
- безотговорно отношение на родителите към задължението им да осигуряват присъствието на децата си в детска 

градина и в училище;  
- липса на родителски контрол за допуснати неизвинени отсъствия от учебни занятия на децата и учениците; 
- затруднено общуване с родителите от ромски произход с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски” 

№81; 
- трудна социална интеграция на ромските деца и ученици; 
- липса на осъзнатост за образованието като ценност; 
- тежко социално положение на деца и родители, закононарушители; 
За превенция и отстраняване на допусканите закононарушения Община Смолян e предприела следните мерки: 
 -провеждане на разговори с директорите на детските градини и училища, от които е постъпила информация за 

закононарушения по чл.47 от ЗНП; 
 - изискване към  учебните заведения да бъдат изпълнени всички педагогически мерки към закононарушителите, 
регламентирани в ЗНП и ППЗНП; 

- участие в работни срещи с педагогическите колективи, в родителски срещи и индивидуални разговори с 
родители закононарушители;  

- проследяване и контрол по „движението” на децата и учениците; 
- обмен на актуална информация по конкретни случаи с Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално 

подпомагане”-Смолян и РИО-Смолян; 
- изпращане на предупредителни писма до родителите; 
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- получаване на обратна информация от учебните заведения за резултата от предупредителните писма; 
- издаване на административни актове и наказателни постановления. 

 
 
 
2. ЗДРАВЕОПАЗАНЕ 
 
         През отчетния период са извършени следните мероприятия: 
         1. Проведени са беседи от медицинските специалисти с родители и учениците от І СОУ- Смолян и V ОУ-Смолян 
и с роделите от ЦДГ №8 - Смолян по следните теми ”Лична хигиена и дневен режим”, „Скарлатина”, „Варицела”, 
„Оказване на първа помощ”, „Болести предавани по полов път”, „Пубертет и полова хигиена”, „Здравословно хранене”, 
„Здравни навици”, „ Закаляване” и др. 
        2.  На първи декември – Международния ден за борба със СПИН, са проведени обучения в І СОУ- Смолян и V 
ОУ-Смолян в смесени паралелки с деца от ромски произход на тема „СПИН и профилактика на Туберкулозата и 
Хепатит „Б”. 
       3.  Съвместно с РЗИ – Смолян са извършени обучения на ученици от ромски произход на теми „Вредата от 
тютюнопушенето”, „Чисти ръце” , „Вредата от наркотиците”.  

4. Обхванати са ромски деца и допълнително са имунизирани същите, подлежащи на  задължителна имунизация.  
5. За разлика в други общини в Община Смолян ромите не заплащат потребителски такси на 
общопрактикуващите лекари. Това води до редовно посещение при лекар в болнично заведение и ромите са 
активни в търсенето на медицинска помощ. 

6. Силно затруднена в повечето ромски квартали е спешната и високоспециализираната медицинска помощ.  
 

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.  
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3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Дейностите по този приоритет през отчетния период са следните:  
1. Община Смолян е предоставила 7 общински жилища на ромски семейства. 

2. Общинска администрация – Смолян е съдействала за решаване  на въпроси,  поставени от роми, отнасящи се до 
собственост на съществуващи терени.   
          3. Подпомагани са семейства за осъществяване на частични рехабилитационни дейности. 
          4. Предстои реконструкция на улица „Заводска” по проект „Подобряване на градската среда” по оперативна 
програма „Регионално развитие”. 
 
 
4. ЗАЕТОСТ 
 

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Смолян.  
Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най-сериозните 

проблеми. Общината провежда  целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални 
проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по-голяма част от които са от ромския етнос.       
Приоритетно се работи по следните проекти: 
         1. По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чрез Агенция по заетостта, с Проект “Нов избор – 
развитие и реализация”, през 2014 година са обучени и назначени в град Смолян и селата в общината следния брой 
специалисти: еколози – 10, техник-еколози – 16, спасители при бедствия и аварии – 10, озеленители – 15, специалисти по 
външни настилки и облицовки – 20, помощник пътни строители – 20, бояджии – 10, електромонтьори – 2, огняр – 1. 
Общият брой на лицата, които са преквалифицирани и наети по тази схема е 104, от които около 60% са представители на 
ромския етнос. По подадена заявка до Дирекция “Бюро по труда” се обучават, след което ще бъдат наети още 60 лица, по 
специалностите: озеленители – 20, помощник пътни строители – 20, специалисти по външни настилки и облицовки – 20. 

2. По  Програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/ за 2014  г.  са предприети мерки, 
насочени към насърчаване на безработни и неактивни лица, получаващи социални помощи, с цел да приемат работа, да 
усъвършенстват своите умения или да придобият такива и да възстановят трудовите си навици, с оглед увеличаване 
пригодността им за заетост. През 2014 г. са назначени  общо102 роми при план 50, за работа, свързана с неотложни 
аварийни дейности. 
          3. По Национална програма „Активирани и неактивирани лица” през 2014 г. в дирекция „Бюро по труда” е назначен 
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психолог, който е в помощ на търсещи работа ромски лица, срещащи затруднения в търсене на работа, комуникацията и 
професионалната ориентация. 
        4. Община Смолян е оказвала съдействие, относно информираността на  ромите, имащи право на помощи 
/хранителни продукти/ от БЧК и Дирекция „Социално подпомагане”- Смолян. 
          5. С решение на Общински съвет –  Смолян са отпускани еднократни помощи на деца и лица с трайни увреждания и 
тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално слаби лица и 
семейства за извършване на погребални обреди на свои роднини, за самотни хора без близки и роднини. 
 
 
 
 
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 разрушат 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 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 
характерните за ромите костюми и носии. Общо за трите издания на „Родопи фест” – 2012, 2013, 2014 г. над 1500 роми 
като изпълнители и публика се приобщиха към съвременната грладска култура, превръщайки се в преки участници. 
       2. Издавани са престлистове, 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 и 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. 
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6. ЧОВЕШКИ ПРАВА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ 
  
        1. С цел контролиране и мониториране на Програмата за развитие на ромската общност, съблюдаване процесите за 
недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската 
общност е сформиран Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Общинската програма за интегриране на 
ромите в община Смолян 2011 – 2020 г. 
       2. Провеждани са обучения с ромската група за информираност за правата и задълженията на ромите като 
български граждани. 

3. Провеждани са обучителни семинари на полицейски служители по проблематика, свързана с ромското 
население. 
 
 
 
 
Съгласувано, 
 
Момчил Николов, Секретар на Община Смолян 
 
Валентина Василева, директор ОДиЗ 
 
 
Изготвил: Любка Бадева-Танчева, Гл. експерт „ЗСД” 


