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                                                                                                                                                                Приложение 2. 

 

ОДОБРЯВАМ, 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 

 

  

 

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН  

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ  

2015  - 2017 година 
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Общинският план за действие за интегриране на ромите за периода 2015 – 2017 година e свързан и 

е неделима част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Смолян, 

и се основава на приоритетите и насоките в Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите (2012-2020). Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към 

гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата 

стратегия за борба с бедността и изключването.  

В изготвянето на Общинския план за действие са включени държавни и местни институции на 

територията на Общината. Планът е разработен в съответствие с направен анализ на ситуацията и е 

резултат на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намиране на устойчиви решения 

за стимулиране на социалното включване на уязвимите етнически общности и маргинализираните 

групи в Община Смолян.  

Мерките, заложени в плана, поощряват всеобщото и действителното зачитане на правата и 

свободите на човека, основавайки се на принципите за равноправие и уважение на човешкото 

достойнство и ценността на човешката личност и целят да подпомогнат социалния напредък чрез 

пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи и постигането на по-висок жизнен 

стандарт. 

Общинският план акцентира на интеграционните мерки, като цели да ангажира съществуващите 

законови и управленски структури, в сферата на образованието, културата, здравните и социални 

дейности.  
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Заложените мерки и дейности в Общинския план за действие на Община  Смолян за подкрепа на 

интеграционните политики за периода 2015 – 2017 година съответстват на спецификите на местните 

общности и  потребностите им.  
     

 

 

 ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване на стандарта и качеството на живот на уязвимите групи, 

преодоляване на изолацията им, активизиране на гражданското общество за проява на толерантност, 

съпричастност и активно социално включване.  

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 
 

� Иницииране и реализиране на иновативни подходи за пълноценно взаимодействие на всички 

заинтересовани страни в областта на интеграционните политики; 

� Популяризиране и прилагане на добри практики и примери в областта на общинските 

интеграционни политики; 

� Информиране и привличане на широката общественост за активен участник в дейностите за 

интеграция на уязвимите етнически общности;  

� Стимулиране на активен диалог и взаимни действия между Община, бизнеса и НПО. 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

 

Мерки към приоритетна област „Образование” 
 

1. 

Осигуряване на равен 

достъп до качествено 
образование на децата 
и учениците в 

образователната 
система 

         

 

Задача 1:  

Установяване нивото  
на образованост на 
лицата от ромски 

произход в Община  
Смолян  

         

Дейност: 

1. Получаване на 
актуална информация от 
учебните заведения за 
децата,  учениците и 
младежите от  ромската 
общност 

 В етап на 

изпълнение 

 

2015 - 

2017 

Община   

Смолян 

Не са 

необходими 
  

Брой деца и 

ученици, 

завършили 

етап или 

степен на 

образование 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача 2: 

Превенция на 
десегрегацията на 
ромските деца и 

ученици 

         

Дейност: 

1.Координация и 

контрол в детските 

градини и училищата за 

недопускане на 

етнически обособени 

групи и паралелки 

Действаща 
2015 -

2017 

  

Община  

Смолян 

Дирекция  

„ОДиЗ”, 

детски градини 

и училища 

Не са 

необходими   

Равномерно 

разпределение 

на децата роми 

в групи и 

паралелки 

  

 

Задача 3: 

Задържане на децата и 

учениците роми в 

детска градина и 

училище 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Дейност: 

1. Осигуряване на 
задължителна 

предучилищна 

подготовка и училищно 

обучение до 16 годишна 

възраст на децата и 

учениците от ромски 

произход  

Действаща 
2015 -

2017 

Детски 

градини  и 

училища, 

Община  

Смолян 

Не  са 

необходими 
  

Брой 

допуснати 

отсъствия от 

детска 

градина и 

училище  

 

Брой 

завършили 

подготвителна 

група, етап и 

степен на 

образование 

  

 

2. Прилагане на чл.47от 

ЗНП спрямо родителите 

роми, които не 

осигуряват присъствието 

на децата си за 

задължително обучение 

в детска градина и 

училище 

 

 

Действаща 

 

 

 

 

 

 

 

2015 -

2017 

 

 

 

 

 

 

Община 

Смолян 

 

 

 

 

 

 

Не  са 
Необходими 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Съставени 

актове за 

администра-

тивни 

нарушения и 

издадени 

наказателни 

постановле-

ния 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

3.Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите кадри 

за работа в 

мултикултурна среда 

 

 

Действаща 

 

2015-

2017 

 

Община 

Смолян, детски 

градини и 

училища 

 
 
Бюджет на 
учебните 
заведения и 
средства по 
проекти 

 

Брой проведени 

обучения и 

брой обучени 

педагогически 

специалисти 

 

 

 

 

 

Задача 4:  

Осигуряване на 
условия за максимален 

обхват и ранна 
адаптация в системата 
на предучилищното 
образование 

         

 

Дейност: 

1.Подпомагане на 

готовността за училище 

чрез участие в проекти 

 
2015 - 

2017 

Община 

Смолян, 

Детски 

градини 

  

Външно 

финансиране 
  

25 

подпомогнати 

деца 
  

2. 

Развиване на 
сътрудничеството 
между родители роми и 

образователните 
институции 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача 1: 

Приобщаване на 
родителите роми към 
образователния процес 
и засилване на 
участието им в 
училищния живот 

         

Дейност: 

1.Привличане на 
родители и ученици от 
етническите малцинства 
за членове на училищни 
настоятелства /УН/ и 
ученически съвети УС/ 

Действаща 
2015 -

2017 

Детски 

градини  и 

училища 

Не  са 

необходими 
  

Брой включени 

родители и 

деца в УН и УС 
  

 

2. Провеждане на 

образователно-

информационни 

кампании 

Предстои да 

бъде 

реализирана 

2015 -

2017 

Детски 

градини  и 

училища; ЦОП   

Не  са 
необходими   

Брой проведени 

кампании 
  

3. 

Организиране на 
форми за 
интеркултурно 
образование 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача 1: 

Съхраняване и 

развиване на 
културната 
идентичност на децата 
и учениците от 
етническите 
малцинства и техните 
връстници, в 

мултикултурна среда 
 

Дейности:  
1.Създаване на клубове 

по интереси и 

сформиране на групи по 

свободно избираема 

подготовка (СИП) в 

областта на културата, 

фолклора и традициите 

на различните етноси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действаща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 -

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Смолян; 

училища; 

детски 

градини; 
читалища; 

ЦОП   
 

 

 

 

 

Не е 

необходимо 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой деца и 

ученици от 

етнически 

малцинствени 

групи, 

участващи в 

дейностите. 

Брой проведени 

дейности и 

занимания 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Мерки към приоритетна област „Здравеопазване” 

 

1. 
Намаляване на 
детската смъртност 

         

 

Задача 1: 

Ранна регистрация на 
бременните, 
наблюдение по време 
на бременността и 

своевременна 
хоспитализация на 
родилките 

         

 

Дейност: 

Активно съдействие от 

страна на медиатора в 

усилията на личния 

лекар за обхващане на 

бременните до 

четвъртия месец на 

бременността с 

регистрация, 

Действаща 
2015 -

2017 

Лични 
лекари; 
РЗИ, здравен 

медиатор 

 

Не са 

необходими 
  

Брой обхванати 

бременни с 

преглед и 

консултация с 

гинеколог до 

четвъртия месец 

на 

бременността; 

Брой 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

консултации с лекар- 

специалист по 

акушерство и 

гинекология и 

своевременно 

постъпване в лечебно 

заведение за болнична 

помощ и раждане 

своевеременна 

хоспитализация 

на родилките 

Задача 2: 

Намаляване на 
бременностите в 

юношеска възраст и 

профилактика на 
вродени аномалии и 

наследствени 

заболявания 

         

 

Дейност: 

Провеждане на беседи с 

подрастващи и млади 

хора и с техните 

родители за начините за 

предпазване от нежелана 

и ранна бременност, за 

опасностите, които крие 

 
2015 -

2017 

Здравен 

медиатор, 

лични лекари 

Община  

Смолян 

 

  
Брой проведени 

беседи 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

ранната бременност за 

майката и бебето; за 

риска от раждане на 

деца с вродени аномалии 

и наследствени болести 

и начините за 

профилактика 

Задача 3.: 

Организиране на 
здравни и екологични 

инф. кампании 

         

 

Дейност: 

Провеждане на беседи, 

разпространяване на 

брошури и книги в 

читалищата в селата, 

училищата и детските 

градини в общината по 

здравни и екологични 

проблеми 

Действаща 
2015 -

2017 

РЗИ и  

детските 

градини  

Общински 

бюджет 

 

  

Брой проведени 

беседи; Брой 

лица, включени 

в кампаниите 

  

2. 

Подобряване на 
профилактичните 
дейности сред 
ромското население 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача 1: 

Разработване и 
прилагане на програми 
за превенция на СПИН 
и сексуално предавани 
инфекции, превенция 
на ХИВ, чрез 
използване на  
национален  и 
регионален опит 

         

Задача 2: 
Провеждане беседи и 
разговори с младите 
майки за значението на 
имунизациите и 
мотивирането им за 
редовното им 
прилагане, както и 
имунизацията за 
превенция на рак на 
маточната шийка 

Действаща 
2015 -

2017 
Лични лекари; 
 РЗИ 

Не е 

Необходимо 

Национален 

бюджет 

  

Брой обхванати 

майки или брой 

проведени 

беседи 

  

 

Задача 3: 
 Информиране на лица 
от ромска общност за 
здравноосигурителнит
е им права и 
задължения, и за 
правата им като 
пациенти 

Действаща 
2015 -

2017 

Лични лекари; 
Здравен 
медиатор; 

Община  

Смолян 

Не е 

необходимо   
Брой обхванати 

лица 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

 

Мерки към приоритетна област „Жилищни условия” 

1. 

Подобряване на 
жилищните условия, 
включително и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструктура 

         

 

Задача: 
Подобряване на 
жилищните условия в 
районите с ромско 
население 

         

 

Дейности: 

1. Оценка на нуждите 

от подобряване 

състоянието на ромските 

улици по отношение на  

инженерната 

инфраструктура 

Действаща 
2015 -

2017 

Община 

Смолян 

Дирекция  

„УТС”  

Общински 

Бюджет и 

Проектно 

финансиране 

  

Фактически 

резултати от 

оценката на 

нуждите 

  

 
2. Подобряване 
състоянието на 
техническата 

Действаща 
2015 -

2017 
Община  

Смолян 

Бюджет на 

Община 

Смолян; 
  

Брой 

благоустроени 

улици и 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

инфраструктура, 
асфалтиране на улици, 
изграждане на тротоари, 
реконструиране на      В и 
К мрежи и поставяне на 
пътни знаци 

Европейски 
програми; 
Държавен 
бюджет 

тротоари 

 

Мерки към приоритетна област „Заетост” 

1. 

Осигуряване на достъп 

на ромите до пазара на 
труда и до различни 

инструменти и 

инициативи за 
самостоятелна заетост 

         

 

Задача 1: 

Повишаване на 

пригодността за 
заетост и 

квалификацията на 
безработни роми 

         

 

Дейности: 
1. Активиране на 
неактивните лица за 
ползване на 
посреднически услуги на 

Действаща 
Постоя

нен 

Д „БТ”;  НПО,  

Община  

Смолян 

Външно 
финансиране   

Брой проведени 

срещи, брой 

регистрирани 

неактивни лица 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

пазара на труда – 
организиране на групови 
срещи в квартали и 
населени места с 
компактно ромско 
население за запознаване 
с целите и задачите на 
посредническите услуги 

в ДБТ за 

ползване на 

посреднически 

услуги 

2.Организиране на 
групови мероприятия за 
мотивиране и 
професионално 
ориентиране за младежи 
до 29 г.-определяне на 
мерки за индивидуална 
интервенция 

Действаща 
Постоя

нен 
Дирекция „БТ“  

В рамките на 

средствата 

заложени в ДБ 

по изпълнение 

на НПДЗ за 

съответната 

година 

Реп. бюджет и 

други 

донорски 

програми 

  

Брой лица, 

включени в 

групови 

мероприятия по 

професионално 

ориентиране и 

мотивиране, 

брой лица с 

разработени 

планове за 

действие 

  

 

3.Участие в програми и 
проекти за обучение и 
трудова заетост, 
включени в НПДЗ през 
съответната година 

Действаща 
Постоя

нен 

МТСП; МОН; 

Дирекция 

„БТ“; Община  

Смолян 

Реп. бюджет; 

ОП „РЧР“; 

други 

донорски 

програми и 

проекти;  
общ. бюджет 

  
Брой 

разработени 

проекти 
  



 17

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 
4.Обучаване на младежи 
в професионални умения 
чрез стажуване 

Действаща 
Постоя

нен 

МТСП; МОН 

Община 

Смолян   

Реп. бюджет; 

ОП „РЧР“;  

програми и 

проекти 

  
Брой обучени 

младежи 
  

 

5. Подкрепа при 
намиране на работа в 
съответствие с 
придобити знания  или 
след преминато 
обучение по програми и 
проекти 

Действаща 
Постоя

нен 

Дирекция 

„БТ”; частни 

компании; 

НПО; Община  

Смолян 

В рамките на 

заложените 

средства за 

съответната 

година 

Реп.бюджет, 

програми и 

проекти 

  

Брой лица 

ползвали 

средства за 

транспортни 

разходи до 

работното място 

  

2. 

Насочване към заетост, 
чрез провеждане на 
обучения на 
безработни лица, за 
ключови 

компетентности 

         

 

Задача: 

Повишаване 
възможностите за 
заетост сред младежи  

и лица над 50 години 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Дейност: 

Обучения по ключови 

компетентности 

Действаща 
2015 -

2017 

Дирекция  

„БТ”; Община  

Смолян 

По проекти 
според 
програмата 

в рамките на 

заложените 

средства за 

съответната г.  

  
Брой обучени 

лица 
  

3. 

Насърчаване на 
предприемачеството, 
стартиране и 

управление на 
собствен бизнес на 
хората от рисковите 
групи 

         

 

Задача: 

Повишаване на 
предприемаческата 
култура сред хората от 
рисковите групи 

         

 

Дейност: 

Организиране на 

мотивационни курсове 

Действаща 
2015 -

2017 

МТСП; 

Община 

Смолян 

Реп. бюджет; 

ОПРЧР; 

донорски 

програми 

  

Брой лица 

завършили 

курсове по 

предприемачест

во 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

4. 

Насърчаване на 
социалния и 

граждански диалог в 

подкрепа на трудовата 
реализация на ромите 

         

 

Задача: 

Подкрепа за 
провеждане на 
инициативи и 

кампании  

         

 

Дейност: 

Семинари, срещи, 

дискусии, кампании 

Действаща 
2015 -

2017 
НПО; Община 

Смолян 

Донорски 

програми и 

проекти 
  

Брой 

организирани 

мероприятия 
  

 

 

Мерки към приоритет „Недискриминация и равни възможности“ 

 

1. 

Утвърждаване на 
толерантни 

междуетнически 

отношения 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача: 
Повишаване на 
квалификацията за 
ефективна дейност 
на полицейски 

служители в 

мултиетническа 
среда 
 

         

 

Дейности: 

1.Превантивна работа на 
полицията и Общината, 
съвместно планиране, 
работни срещи срещу 
разпространението на 
наркотици в кварталите 
със смесено население 

 

Действаща 
2015 -

2017 

Община 
Смолян; 

 РУП - 

Смолян;  

МКБППМН; 

образователни 

институции 

Не е 

необходимо   
Брой работни 

срещи и лица 

участвали в тях 
  

 

2. Обучение по права на 

човека и права и 

задължения на детето в 

училище и извън него 

 

 

Действаща 
Постоя

нен 

Община 
Смолян;  
МКБППМН 

училища;  

МОН 

Не е 

необходимо 
  

Брой обучени 

лица; Брой 

проведени 

обучения 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

3. Съвместна работа на 

МКБППМН  за  

превенция на агресията в 

училище и 

противообществените 

прояви 

Действаща 
Постоя

нен 
МКБППМН  

Не е 

необходимо 
  

Брой обхванати 

лица и 

разрешени 

случаи 

  

2. 

Подобряване на 
сътрудничеството 
между ромската 
общност и Комисията 
по обществен ред и 

сигурност 

         

 

Задача: 

Съвместна дейност 
между ромската 
общност и Комисия по 
обществен ред и 

сигурност 

         

 

Дейност: 

Превантивна дейност 

чрез беседи, 

разпространяване на 

листовки, тематични 

срещи – опазване на 

Действаща 
2015 -

2017 

Комисия по 

обществен ред 

и сигурност; 

МКБППМН; 

Инспектор 

ДПС  

Общински 

бюджет 

 

  
Брой проведени 

мероприятия 
  



 22

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

обществения ред, 

селскостопанската 

продукция и други 

 

 

 

 

Мерки към приоритетна област „Култура и медии” 

 

1. 

Съхраняване, 
развитие и 

популяризиране на 
специфичната 
етнокултура на ромите, 
като част от 
българската 
национална култура и 

създаване на условия 

за равен достъп до 
обществения културен 

живот на различни 

нива 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача 1: 

Повишаване 
възможностите за 
духовно и културно 
израстване на 
ромската общност 

         

 

Дейност: 

Продължаване 

развитието и 

обогатяването 

дейностите в читалища, 

детски градини,  

училища и ОДК  за 

развитие на ромската 

етнокултура 

Действаща 
Постоя

нен 

Читалища;  

детски 

градини; 

училища; ОДК 

Собствен 

бюджет; 

Общински 

бюджет, 

проекти 

  
Брой клубове и 

брой на 

участниците 
  

 

Задача 2: 

Проучване, 
съхраняване и 

популяризиране на 
ромската култура и 

фолклор 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Дейности: 

1. Организиране и 

провеждане на 

празници, фестивали, 

конкурси, изложби, 

популяризиращи 

спецификите на етноса 

Действаща 
2015 -

2017 

Читалища;  

детски 

градини; 

училища; ОДК   

Собствен 

бюджет; 

Общински 

бюджет и 

донори, 

проекти 

  

Брой 

организирани 

празници; Брой 

участници в 

организираните 

събития 

 

 

  

 

2.Насърчаване  на 

талантливи деца от 

етноса и подпомагане на 

развитието им  

Действаща 
Постоя

нен 
Училища; 

ЦОП; ОДК  

Общински 

бюджет; 

Делегирани 

бюджети 

  Брой деца   

 

Задача 3: 

Популяризиране  на 
събитията 

         

 

Дейност: 

Отразяване на 

дейностите  в местните 

печатни и електронни 

медии и  в  сайта  на 

община Смолян 

 

Действаща 
2015-

2017 

Местни медии     

 

Общински 

бюджет 

 
  

Брой отразени 

събития 
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№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката 

Описание на 

постигнатото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 
Текуща 

стойност 

 

Задача 4: 

Подпомагане на  млади 

таланти 

 

         

 

Дейности: 

1. Популяризиране сред 

децата и родителите на 

Програмата на мерките 

за закрила на деца с 

изявени дарби за 

съответната година 

Действаща 
Постоя

нен 

Училища в 

Община 

Смолян 

 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет 

  

Брой деца с 

изявени дарби, 

на които е 

осигурена 

подкрепа 

  

 

2. Предоставяне на 

стипендии и еднократно 

финансово подпомагане 

на деца с дарби по 

Програма на мерките за 

закрила на деца с 

изявени дарби за 

съответната година 

 

Действаща 
Постоя

нен 

Община  

Смолян 

училища в 

община  

Смолян 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет 

  

Брой деца с 

изявени дарби, 

на които е 

осигурена 

подкрепа 
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 МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Планът за действие подлежи на мониторинг. Осъществява се чрез Звено за мониторинг и оценка и определяне на 

базови индикатори, включени във Формуляр за оценка. Чрез него ще се измерват резултатите от основните  четири 

приоритета – образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищни условия. Формулярът за оценка се попълва 

от Звеното за мониторинг и оценка.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планът за действие на Община  Смолян за подкрепа на интеграционни политики  е отворен документ, който 

подлежи на актуализация и следва динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които 

определят възникването на нови потребности. 

Заложените мерки в Общинския план за действие на Община  Смолян за подкрепа на интеграционните 

политики за периода 2015-2017 година, предварително съгласувани, гарантират изпълнението на Общинския план и 

изискват активно сътрудничество и поддържане на постоянен диалог за постигане на напредък и благополучие за 

всички жители на Община Смолян. 

 

Участието на всички заинтересовани страни на всички нива – Община Смолян, Дирекция „Социално 

подпомагане”- Смолян, Дирекция „Бюро по труда”- Смолян, ОД на МВР – Смолян, РУП – Смолян,  детски градини 

и училища, читалища, здравни заведения, НПО и граждански инициативни групи гарантират изпълнението му и 

постигането на целите.   
 

 

Съгласувано, 
 

Момчил Николов, Секретар на Община Смолян 

 

Валентина Василева, директор ОДиЗ 
 

 

 

Изготвили: Любка Бадева-Танчева, Гл. експерт , Ангел Добриков, Гл. експерт  


