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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Стратегията на Община Смолян за интегриране на ромите  е рамков 

документ, насочен към изпълнение на политиката за социална интеграция на 

ромите. Тя е разработена 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. 

Настоящата стратегия задава основни принципи на цялостна 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. 

Общинската стратегия спазва задължително структурата на Областната 

стратегия и към нея ще се изготви Общински план за действие, който трябва 

да съдържа конкретно разписани мерки с видове дейности към всяка мярка. 

Планът – конкретен и детайлизиран, с отговорници по всяка дейност и срокове 

за извършването й, се съпровожда с подробен финансов отчет. 

Настоящата общинска стратегия се приема за период от 2012 г. до 2020 г. 

включително. Тя е отворена за изменения и актуализация.  

 

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ 

По данни на Националния статистически институт от преброяването на 

населението и жилищния фонд от 2011 г., ромите остават третата по големина 

етническа група в България – 4,9% от българските граждани.  

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 присъствие в община Смолян /в навършени години/: от 0 до 9 години 

– 88 души, от 10-19 години – 57, от 20 до 29 години – 59 души. Това очертава 

картината на младо ромско присъствие, защото броят на ромите в следващите 

групи намалява, съответно: от 30 до 39 години – 33 души, от 40 до 49 години – 

32, от 50 до 59 години – 21 души, от 60 до 69 години – 4 и над 70 години – 7 

души. 

 

Анализ на състоянието на ромската общност по сектори: 

 

Жилищни условия 
 

 Степента на урбанизация на отделните етноси е различна. В община 

Смолян, според статистическите дани от 2011 г., в града живеят 25 045 българи 

от общо 32 708, а от 301 роми – в града живеят 258, а в селата – 43. 
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Предимно „градското” присъствие на ромите в общината създава и 

проблеми, защото те са съсредоточени по махали не само в законни постройки, а 

и в незаконни. Данните за област Смолян сочат, че докато едно лице от 

български етнос  разполага с 24,6 кв. м жилищна площ, то тя за едно лице от 

ромски произход е приблизително 6,0 кв. м. 

 

Заетост 
 

Към 30.11.2012 г. броят на регистрираните безработни лица в община 

Смолян е 2 979, а самоопределилите се като роми са 107 души. Броят им се 

увеличава с 62 лица спрямо 30.11.2011 г. От тях 63,7% са жени. Броят на 

безработните младежи от ромски произход е 45 души, което представлява 39,8% 

от всички регистрирани роми в общината. 
  

Голяма част от ромите разчитат на помощи от “Социални грижи”. 

Характерна особеност е, че някои от тях се чувстват сигурни в своя статут и 

всичко онова, което получават, без да полагат труд, задоволява в общи линии 

техните нужди. Тревожно е, че една част се издържат от “случайни доходи”. И в 

община Смолян в известна степен семействата от ромски произход 

представляват своеобразен фокус на най-важните социално-икономически 

проблеми на българското семейство днес, които сериозно се изостриха и 

усложниха в условията на икономическата криза. Тяхното по-неблагоприятно 

положение спрямо останалите членове на обществото се обуславя най-вече от 

по-ниското образователно равнище и лошите битови условия на живот.  

 

Образование  
 

По статистически дани в община Смолян от 235 роми няма хора, 

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 доведе до 

невъзможност да издържат своите ученици. В тази връзка усилията трябва да се 

насочат към постоянно присъствие на ромските деца в училищата.  

 

Здравеопазване 
 

          Сред малцинствата ромската общност е най-уязвима. Налице е тенденция 

към нарастване на инфекциозната заболеваемост, особено сред децата в 

училищна възраст. При преброяването през 2011 г. се вижда ясно, че лицата от 

ромски произход не желаят да указват степента на инвалидизацията поради 

заболяване. Въпреки, че не признава сериозни здравословни проблеми, 

специфична особеност за ромското население е ранното настъпване на 

инвалидизация и масовото хронифициране на заболяванията още в рана възраст.  
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ІІІ. ВИЗИЯ 

Интеграцията на ромите и представителите на останалите уязвими 

етнически групи е активен двустранен процес на социално включване за 

преодоляване на съществуващите негативни социално-икономически 

характеристики и подобряване качеството на техния живот. 

  

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  

Създаване на условия за интегриране на ромите в обществения и 

икономическия живот при спазване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминация, чрез осигуряване на равни възможности и равен  достъп до 

права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и 

подобряване на качеството на живот. 

 

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
 

 Водещи принципи при изпълнение на Общинската стратегия са: 

1. Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики. 

2. Междукултурен подход. 

3. Приобщаване към мнозинството. 

4. Осъзнаване на измерението за равенството между половете. 

5. Трансфер на основани на фактите политики. 

6. Използване на инструменти на ЕС. 

7. Участие на местните власти. 

8. Участие на гражданското общество. 

9. Активно участие на ромите. 

 

VІ. ПРИОРИТЕТИ 

       ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ЗАЕТОСТ, 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, КУЛТУРА И МЕДИИ. 

  

1. Образование  

          Оперативна цел: Обхващане и задържане децата и учениците от 

ромската група в образователната система, осигуряване на качествено 

образование в мултикултурна образователна среда  

Специфични цели: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, 

включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в  смесени детски 

градини и училища на територията на община Смолян.  

2.  Повишаване на качеството на образование на ромските деца и деца.  
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3.  Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в 

училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата 

и учениците от ромски произход. 

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и 

малограмотни възрастни роми.  

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и 

дефицити в обучението, и отпаднали от училище, с цел тяхната реинтеграция.  

6. Приобщаване и приемане на родителите-роми към образователния процес и 

засилване на участието им в училищния живот чрез повишаване на мотивацията 

и включване в училищни и извънучилищни форми като партньори.  

7. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез 

квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в 

мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у 

директорите, учителите и другите педагогически специалисти. 

 Конкретни дейности за постигане на целите: 

За да се осигури задължителното училищно обучение, което е един от 

приоритете в работата на Дирекция «Обществени дейности и заетост» в Община 

Смолян,  вече се работи в няколко насоки: 

• Издирване на всички ромски деца на училищна възраст, непосещаващи 

училище, като тези до 14 години се задължат да посещават редовно 

училищните занятия, а неграмотните до 16 години се сформират в група за 

ограмотяване в рамките на програмите до V клас.  

• С помощта на педагогическите съвети и Бюрото по труда се дава 

възможност на ромските деца за ранно професионално ориентиране и 

овладяване на занаят, близък до традиционния поминък на ромите.  

• Провеждане на извънкласни форми на обучение, с цел облекчаване на 

педагогическия диалог и съжителство между учениците–роми и 

останалите ученици.  

• Организиране на целево проучване на интереси и предпочитания на 

децата от ромски произход и на възможностите и потребностите на 

общината, с цел създаване на конкретно учебно-възпитателна програма за 

работа с тях.  

• Активно участие на медиите при информиране на обществото за ромските 

проблеми.  

• Стимулиране на спортни дейности между младежите от ромите в 

общината, като в рамките на общинските спортни игри да се включат 

отбори от ромски произход.  

• Преди началото на учебната година да се внася в Общинския съвет 

предложение за отпускане на еднократни стипендии, помощи и награди за 

ученици от ромски произход.  

• Създаване на ромски родителски съвети и настоятелства с участието на 

учители, родители и ученици за осигуряване на задължително училищно 

обучение на децата от ромски произход.  

• Участие в програми за възрастни роми, свързани с основната цел – 

повишаване на пригодността за заетост на неграмотни и с ниска 

грамотност безработни лица, чрез включването им в курсове за 
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ограмотяване и професионално обучение, осигурени от общинския 

бюджет. 

 

2. Здравеопазване  

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени 

здравни услуги и превенция.  

Специфични цели: 

1.   Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване и подобряване на 

здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст.  

2.  Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лицата, 

принадлежащи към етническите малцинства. 

3.  Развиване на медиаторството и на различни форми на работа за и в 

общността.  

4.  Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население.  
 

 Конкретни дейности за постигане на целите: 

• Предоставяне на достъпни медицински услуги в населении места с 

компактно ромско население. 

• Работа със семействата за придобиване на здравни умения и повишаване 

на тяхната активност при търсене на здравни услуги.  

• Изграждане на общински консултативен център за здравна профилактика 

и промоция на здравето.  

• Интегриране на децата в детските заведения – детски градини. 

• Осигуряване по възможност на топла храна за учениците на обяд чрез 

спонсорство или търсене на донори.  

• Медико-социална работа с ромските жени и девойки: семейно планиране, 

здравна и полова просвета, придобиване на битови знания и умения.  

• Ежегодно организиране и провеждане на профилактични прегледи на деца 

и ученици.  

• Подобряване на майчиното и детско здравеопазване.  

• Изграждане на хигиенни навици чрез здравна просвета. 

 

 

3.  Жилищни условия 
 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и 

на прилежащата техническа инфраструктура.  

Специфични цели: 

1.  Подобряване на жилищните условия в махали с компактно ромско население.  

2. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, 

канализация, улична мрежа и благоустрояване и др.  

3.   Изграждане /реконструкция/ и рехабилитация на обекти на социалната 

инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 
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4. Заетост  

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите и останалите 

уязвими етнически групи до пазара на труда и повишаване на дела на 

заетите сред тях.  

Специфични цели:  

1. Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни 

инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.  

2.  Ограмотяване, квалификация и преквалификация на безработни роми, както 

и на заети роми, в съответствие с професии, търсени на пазара на труда.  

3. Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за 

ключови компетентности.  

3. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 

бизнес.  

4. Конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна 

трудова възраст заедно с представители на работодателите, синдикатите, 

общината и организациите на ромската общност.  

5. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата 

реализация на ромите.  

6. Въвеждане на правни и икономически механизми за стимулиране на 

работодателите да наемат на работа лица от ромски произход. 

 

Конкретни дейности за постигане на целите: 

Община Смолян има предприети редица мерки, насочени към безработните, 

в т.ч. и роми: 

• Съгласно Закона за социалното подпомагане и Правилника за приложение 

на Закона за социалното подпомагане се отработват минимум 5 /пет/ дни 

за хигиенизиране и благоустрояване на населените места в общината.  

• Общинска администрация – Смолян ежегодно изработва програма за 

благоустрояване и хигиенизиране на населените места. От друга страна 

лицата, отказали участие в организираните от общината програми, биват 

лишени от месечни помощи /чл.12 ал.2 ППЗСП/. 

• Създадена е организация за почистване и поддържане на ромските махали 

под формата на временна заетост. Събират се промишлени и битови 

отпадъци – пластмаса, хартия, желязо и т.н. в рамките на програмата. 

• Осигурява се участието на безработни роми от общината в курсове за 

квалификация и преквалификация, организирани от Бюро по труда и 

насочването им по Национлна програма за заетост. 

• Търсят се допълнителни възможности за получаване на хуманитарни 

помощи и разпределението им чрез дирекция “Социално подпомагане” 

между ромското население. 
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5. Върховенство на закона и недискриминацията 

       Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху 

жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и 

противодействие на проявите на нетолерантност и на език на омразата.  

       Специфични цели:  

1. Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на ромите, тяхната 

равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения 

живот. 

2. Ефективно прилагане политиките за интеграция на ромите. 

3. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по 

отношение на ромите. 

4. Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми. 

 

6. Култура и медии 

 Оперативна цел:  Създаване на условия за равен достъп на ромската 

общност до обществения и културен живот; съхранение, развитие и 

популяризиране на  ромската култура, традиции, обичаи и творчество. 

Създаване на условия за обективно и равнопоставено представяне на 

ромската общност в местните медии. 
 

 Специфични цели: 

1. Постигане на устойчивост при включване на ромската общност в 

обществения културен живот на Община Смолян на различни нива. 

2.   Съхраняване и подкрепа на традиционните и съвременните форми на 

ромското изкуство и култура. 
 

     Конкретни дейности за постигане на целите: 

• Разработване и реализиране на програми, в които да има ромско 

присъствие и реализация на техните артистични умения 

• Институционално укрепване на читалищата като центрове за развитие на 

местната общност, включително и ромската 

• Включване на традиционни ромски празници в Културния календар на 

Община Смолян 

• Подаване на актуална информация към местните медии за събития от 

всички сфери на живота, касаещи ромската общност в община Смолян 
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VІІ. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И СТРУКТУРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ 
 

       Централно координационно  звено за изпълнение на Националната 

стратегия за интеграция на ромите (ЦКЗ) е секретариатът на Националния съвет 

по етнически и интеграционни въпроси (СНССЕИВ). То координира цялостния 

процес по планиране на национално ниво и мониторира изпълнението на 

областните стратегии и общинските планове. 

 На областно ниво формирането на необходимия административен 

капацитет в структурата на Областна администрация – Смолян, според 

Националната стратегия, ще се извърши чрез възлагане на определении 

функции на дирекции, отдели, звена и експерти, отговарящи за изпълнението на 

държавната политика по интеграция на ромите. Т.е. – в Областна 

администрация – Смолян, ще се изгради звено, което ще работи по 

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

2020) и ще задава в известна степен рамката  на общинското звено. 

 Включването на общините в изпълнение на политиките за интеграция на 

ромите от своя страна ще се изрази чрез: 

• Разработване съвместно с представител на ромската общност и приемане 

от Общинските съвети на конкретен план за действие по приоритетите от 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020).  

• Делегиране на дуйности, подкрепени от собствените средства на 

общината за интеграция на ромите на общинско ниво. 

• Изграждане на подходящ консултативен и координационен механизъм с 

участие на граждански структури. 

• Формиране на необходимия административен капаците в структурата на 

общинската администрация чрез възлагане на определении функции на 

отделни дирекции, звена или отделни експерти, отговарящи за 

изпълнението на интеграционните политики. 

 

 

VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ, МОНИТОРИНГ  И КОНТРОЛ 

 

Финансирането на програмата за работа с ромите ще се осъществява чрез:  

1. Средства от субсидии и дарения  

2. От фондации и неправителствни организации  

3. Проекти и програми от структурните фондове  

4. Други.  

 

Мониторингът на изпълнението на Стратегията цели чрез систематично 

събиране и анализиране на информация да се следи за постигането на измерими 

резултати от дейността по изпълнението на целите по плановия документ, както 

и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и 

наблюдението. Той се осъществява от нарочно създадено Звено за мониторинг и 

оценка (ЗМО) към Областна администрация, което включва  в състава си и 

представител на Община Смолян.  
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Напредъкът по изпълнението на целите на стратегията и заложените 

дейности  се осъществява ежегодно с Годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие.  

 Изпълнението на стратегията се отчита пред ЗМО всяка календарна 

година до 20 февруари за изготвяне на обобщен мониторингов доклад за 

изпълнение на плановете за действие от общините на територията на Областта 

за предходната година, който се изпраща в Секретариата на НССЕИВ.   

 Координацията и контролът по изпълнението на Стратегията се 

осъществява от Общински оперативен екип, назначен със заповед на Кмета на 

общината.  

 

 

 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящата стратегия се приема в изпълнение на националната политика 

по интеграция на ромите с цел преодоляване на съществуващите проблеми.  

Организацията по изпълнението на политиките за равноправно 

интегриране на ромите е изградена на базата на ефективно и целенасочено 

използване на наличните ресурси на общинско ниво, както и тези на европейско 

ниво, произтичащи от членството на страната в EС и достъпа до Структурните и 

Кохезионния фонд.  

 Общинската стратегия за интегриране на ромите е открита за допълнения, 

съобразно настъпилите изменения по проблематиката.  

 

 

 

 

 
 


