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    І. Въведение 
Настоящият план за действие на община Стамболово за подкрепа на интеграционните 

политики за периода 2015-2017 година дефинира необходимостта от определяне на задачите 
и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на 
нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с 
изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните 
видове услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава на 
приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област. 

Настоящият документ използва името роми като обобщаващо такова, за българските 
граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, 
както и за гражданите с аналогичен статус, които околното население определя като такива, 
независимо от начина на тяхното самоопределяне. 

Планът за действие  е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите 
на територията на област Хасково и Националната стратегия на Република България 
за интегриране на ромите (2012- 2020) . 

Изпълнението му е насочено към: 
 Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите на 

етническите малцинства в обществените процеси на територията на община 
Стамболово; 

 Подобряване качеството на живот, повишаване на жизнения стандарт на жителите 
на община Стамболово; 

 Превръщане на община Стамболово в привлекателно място за живот, личностно и 
обществено развитие 

 Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се 
от социална подкрепа 

 Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си; 
 Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение 
За разработването на плана за действие, бе сформиран екип със заповед на кмета на 
Община Стамболово № 412 / 10.12.2014 г., включващ представители от следните 
институции: 

 Община Стамболово 
 Дирекция" Социално подпомагане" гр. Харманли 
 Дирекция "Бюро по труда"- филиал с. Стамболово 
 МКБППМН 
 Служители на МВР 
 Представители на ромската общност, за които са предназначени мерките 
 Неправителствени организации. 
 
ІІ. Актуално състояние на ромската общност в община Стамболово. 
При последното преброяване на населението към 01.03.2011 година населението на 

община Стамболово възлиза на 5 735 души, 470 който са от ромски произход. Данните са 
представени в Таблица1. 

Община 
 

Лица, отговорили на 
доброволния въпрос 

за етническа 
принадлежност 

Етническа 
група 

   Не се 
самоопре 

делям 



 
Община Стамболово има площ от 276,8 кв. км и в сравнение с останалите общини заема 
девето място по площ в Област Хасково. 
Възрастова структура на населението в община Стамболово по данни от ГРАО е както 
следва: 

 

 
Таблица 3 
възрастова група по пол за 2014 г. 

 
брой 

 
процент 

1.1. Население на общината (общо) 6407 100 
1.2.  Деца до 18 г. 949 17,81 
1.3. Мъже от 18 до 62 г. 2096 32,72 
1.4. Жени от 18 до 59 г.  1650 25,75 
1.5. Мъже над 63 г. 683 10,66 
1.6. Жени над 60 г. 1029 16,06 

От Таблица 2 е видно, че се запазва относително постоянна структура на 
населението. Постоянно е намаляването броя на децата във всички възрастови групи. 
Постоянно е нивото на лицата в пенсионна възраст – около 26 % и на тези в трудоспособна 
възраст – 58 %. От Таблица 3 е видно,  че мъжете в трудоспособна възраст са повече от 
жените , но в пенсионна възраст съотношението е обърнато. 
Изразена е тенденция за минимално увеличаване на населението на община Стамболово 
през годините.  

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят 
като българи или турци. 

Таблица № 4 
Раждания за 2010 г. (общ брой) 102 
Раждания за 2011 г. (общ брой) 147 
Раждания за 2012 г. (общ брой) 138 
Раждания за 2013 г. (общ брой) 187 
Раждания за 2014 г. (общ брой) 166 

Община  
Стамболово 

Общо българска турска ромска друга  

 5 735 1 314 3 937 470 6 8 

Таблица 2 

възрастова група 

брой 

2009 

про- 

цент 

брой 

2010 

про- 

цент 

брой 

2011 

про- 

цент 

брой 

2012 

про- 

цент 

брой 

2013 

про- 

цент 

брой 

2014 

про- 

цент 

0  -   6 години  357 5,52  349 5,43 356 5,63 376 5,86 376 5,91 371 5,79 

7 -  13 години  381 5, 89  384 5,98  380 6,00 378 5,90 369 5,8 377 5,88 

14 - 17 години  277 4,28  275 4,29  242 3,83 221 3,44 208 3,27 201 3,14 

18 – (59ж и 63м) год. 3775 58,38 3734 58,12 3690 58,34 3734 58,30 3714 58,39 3746 58,47 

над 60 ж и 64 м години  1676 25,93 1682 26,18 1658 26,20 1698 26,50 1693 26,63 1712 26,72 

Общо   6466 100  6424 100  6326 100 6407 100 6360 100 6407 100 



 
                              Таблица № 5 

 

Починали за 2010 г. (общ брой) 128 
Починали за 2011 г. (общ брой) 101 

Починали за 2012 г. (общ брой) 105 

Починали за 2013 г. (общ брой) 102 

Починали за 2014 г. (общ брой) 114 

Данните в Таблица № 4 са взети от ЕСГРАОН - община Стамболово на база на 
пресъставени актове за раждане. 

От горните таблици могат да се набележат някои основни тенденции в 
демографската характеристика, а именно: 
Забелязва се трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се и 
отрицателния естествен прираст на населението, както и неговото застаряване. Ромските 
жени раждат два пъти повече от останалите жени в общината. Броят на жените 
превишава този на мъжете през изследвания период. Съществен момент в демографското 
развитие на община Стамболово на фона на всеобщата картина за страната е 
интензивната външна миграция, породена от безработицата и неблагоприятните 
социално-икономически условия. 

Етническата група на българските граждани от ромски произход в община 
Стамболово е  около 8,19 % от общия брой на населението.Тъй като официално не могат 
да бъдат преброени ромите в община Стамболово, защото голяма част от тях се 
самоопределят като българи, тази информация се взима приблизително от ЕСГРАОН на 
общинска администрация Стамболово. 

По неофициални данни и наблюдаване на различни индикатори към отделни 
публични институции (Дирекция Бюро по труда- филиал Стамболово, Дирекция Социално 
подпомагане, училища, детски градини и др. на територията на общината) ромското 
население в Общината е около 960 броя. 
 
Изводи за основните демографски проблеми в общината 

 В контекста на общите неблагоприятни икономически показатели и обедняването 
на населението, представените данни илюстрират допълнително обезлюдяването на 
селските райони. 

 В очерталата се обща демографска среда ясно се проявяват такива фактори, които 
повече играят ролята на ограничения, отколкото на стимули в развитието на 
социалните услуги. Ще има необходимост от грижи за възрастните хора, предимно 
в домашна среда. 

 Необходима е по-голяма мобилност при обслужване на населението, което е 
свързано с изграждане на подходяща транспортна инфраструктура. При подчертано 
насечената местност в региона това поставя въпроса за осигуряването на сериозни 
инвестиции в тази насока, което при липсата на постъпателно икономическо 
развитие на малките населени места се оказва трудна  задача. 

 Отдалечеността от областния град и болничните заведения налага развитие на 
заместващи услуги предлагащи медицинска грижа. В това отношение развитието на 
Хосписа, като медико-социална институция, ще бъде от съществена необходимост. 



 Намалява броя на населението на община Стамболово с изразена тенденция към 
застаряване; 

 Намалява относителния дял на населението в трудоспособна /икономически 
активна/ възраст и на работната сила като цяло; 

 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователната структура на 
работната сила; 

 Ограничени възможности по професионална, трудова и социална реализация. 

 

III. Преглед по приоритети. Анализ на ситуацията в общината 

1.Образование 

Образователната система обхваща 5 учебни заведения, от които едно Средно 
общообразователно (СОУ), три Основни училища (ОУ) и една Целодневна детска градина 
с 10 филиала. Сградният фонд на учебните заведения е в добро състояние. Ежегодно се 
правят текущи ремонти. Наблюдава се тенденция към намаление на средния брой на 
учениците. От друга страна расте процентът на завършилите гимназия младежи, които 
продължават образованието си във висши учебни заведения. Проблем е вътрешната 
миграция, при която младежи от общината отишли да учат в друг град остават да работят  
и да се реализират там.  

Общо в община Стамболово през учебната 2014-2015 г. се обучават 514, а през 
2013-2014 г. – 507. 

Училищата и детските градини са разпределени по териториален принцип и 
съобразно броя на децата.  

Вид  на училищата в община Стамболово 
Населено 
място 

Брой 
учащи 
2012 

Средно общообразователно училище (СОУ) „Св. Климент Охридски” Стамболово 262 

Общообразователно училище (ОУ) „Св.СВ. Кирил и Методий” Жълти бряг 73 

Общообразователно училище (ОУ) „Христо Ботев” Силен 89 

Общообразователно училище (ОУ) „Христо Ботев” Долно Ботево 90 

 
Общинската мрежа за предучилищно образование включва една Целодневна детска 

градина с 7 филиала, в които се обучават 154 броя деца разпределени в 9 групи. Децата от 
села, в които няма детска градина пътуват до съседни села с транспорт осигурен от 
общината.   

В СОУ "Свети Климент Охридски" се обучават 262 ученика, в паралелки от 
първи до дванадесети клас. Наблюдава се тенденция към спад на броя на завършващите 
ученици. Това от една страна се дължи на желанието на учениците да изучават нови 
специалности, непредлагащи се за изучаване в училището, а от друга в последните години 
се наблюдава тенденция към намаляване броя на учениците, постъпващи в първи клас 
главно поради намаляване на раждаемостта. За учебната 2014-2015 г. има сформирани  две 
паралелки със задочна форма на обучение за 35 ученика. Тя е неприсъствена форма, при 
която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 
съгласно училищния учебен план. 



Всички деца на територията на общината имат равен достъп както за детските 
градини, така и за училищата.  

 
По статистически данни към 01.02.2011 г. населението от ромски произход на 7 

и повече навършени години в община Стамболово е със следните  степени на 
образование:  

 

 
 
2.Здравеопазване 

На територията на община Стамболово няма местна болница, хоспитализирането 
става в МБАЛ-Хасково, където общината е акционер. Личните лекари насочват 
пациентите си за оказване на специализирана медицинска помощ предимно в областния 
център.  

Броят на индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в общината 
са 6, като заети са 3 от практиките. Утвърдени са и 5 практики за стоматологична помощ, 
към момента заети са 4. Поради малкия брой на обслужваното население, 
общопрактикуващите лекари, не получават достатъчно средства, за да поддържат 
медицински персонал в селата извън практиката им. По този начин те не посещават всяко 
населено място (освен при спешно повикване), а пациентите трябва сами да ходят при тях. 
Като се има в предвид възрастта на населението и териториалния обхват, то тези 
посещения са ограничени и от страна на транспорта до практиките. Най често болните 
ползват собствен или на близки и съседи автомобил.  

Осигуряването на услуга свързана с грижа за здравето беше приоритет на община 
Стамболово, който осъществихме с изграждането на Хоспис “Медикал асистанс” по 
проект на община Стамболово, финансиран от програма ФАР и МТСП. Хосписът 
функционира денонощно. Той е лечебно заведение, в което медицински и други 
специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, 
предписано от лекар и специфични грижи по домовете на лица с хронични 
инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Хосписът има капацитет 30 
души - домашно наблюдение и 14 души – стационар. Основната му дейност е насочена 
към пациенти, които са десоциализирани поради тежки инвалидизиращи  и терминални 
заболявания, функционира предимно като домашен стационар за следболнични грижи, 
стационарно лечение за тежкоболни пациенти и спешни случаи. 

Общината осигурява транспорт на лица със специфична потребност – хемодиализа 
три пъти седмично до МБАЛ Хасково. Линейката на Хосписа е на разположение и при 
невъзможност да пристигне екип от спешна помощ болните се транспортират с нея. 

Няма данни за регистрирани лица, страдащи от зависимости. 

 

Населено 
място 

Общо Висше Средно Основно Начално 
Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 
училище 

 Община 
Стамболово 

420 0 11 196 119 53 39 



3.Жилищни условия 

В общината почти няма жилищни проблеми. Както във всички селски райони и тук 
живеят предимно собственици. Поради изселването в Р Турция останаха необитавани 
жилища, някои от които се ползват от близки на собствениците. През последните години 
се подготвиха, урегулираха и предложиха на гражданите парцели в почти всички села.  
Недостиг на жилища има в по-големите села, Жълти бряг, Стамболово, и др. Има 
семейства с ниски или без доходи обитаващи  зле поддържани и/или непригодни за 
живеене жилища.   

Проблем в по-големите села с повече възможности за сезонна заетост е недостига на 
жилища за наемане. Тези лица пребиваващи по 6-8 месеца в селата живеят в изключително 
лоши битови условия, в стари къщи или стопански постройки, като в повечето случаи 
разполагат с една-две стаи за цялото семейство.  

Основната част от жилищата са собственост на физически лица. Общински жилища 
няма. Структурата на собствеността ограничава възможностите на общинските власти да 
провеждат социална жилищна политика. Огромният дял частна собственост поставя с 
особена острота проблема  за “социалните жилища”. Общината не може да задоволи най-
елементарни жилищни потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна 
степен на увреждания.  

Жителите на общината са се увеличили, но една от причините е, че след влизането на 
България в ЕС, част от изселниците в Турция се върнаха и подновиха адресната си 
регистрация. Разликата е че за този период необитаемите жилища са се саморазрушили 
или най-малко са опасни за живеене. 

Усъвършенстването и модернизирането на водоснабдителната инфраструктура е един от 
основните приоритети на общинското ръководство. Общо за общината са изградени 140 км 
водопроводна мрежа, от които 90 км водопроводи извън населените места. Част от нея се 
нуждае от реконструкция и рехабилитация. 

В някои населени места има частично изградена канализация за отпадни води, но общ 
проблем е липсата на такава в повечето населени места. 

С привлечени по програми средства и със собствени приходи в някои  села е изградена 
изцяло вътрешна улична мрежа. В повечето населени места от общината уличната мрежа и 
площите за обществено ползване се нуждаят от реконструкция и рехабилитация. 

Концентрация на ромска общност има в селата Голям извор, Жълти бряг, Долно Ботево 
и Стамболово. Водопроводната и канализационната мрежа в горепосочените села се 
нуждае от доизграждане, реконструкция и рехабилитация. Необходимо е и изграждане на 
пречиствателни станции. Състоянието на уличната мрежа не е задоволително. Статут – 
парцелите са в регулация, като голяма част от сградите са с отстъпено право на строеж.  

 
4. Заетост и безработица  

От наличните данни се налага извода, че доходите в общината са под средните за 
областта.  Формирането на дохода е основно от земеделие, наети на трудови и служебни 
правоотношения, като най-голям дял имат наетите в сферата на местното самоуправление 
и образованието, и доходи от пенсии.  

В отдалечените населени места и регистрираните безработни са по-малко, не защото 
няма такива, а защото отказват да пътуват до общинския център и не очакват да им бъде 
предложена работа.  

В следващите две таблици представяме информация за темпа на безработица в 
общината за последните 5 години и профила на безработните лица.  
 



 

Регистрирани безработни лица, 2010 г. 337 
Регистрирани безработни лица, 2011 г. 405 
Регистрирани безработни лица, 2012 г. 420 

  Регистрирани безработни лица, 2013 г. 465 
  Регистрирани безработни лица, 2014 г. 410 

 
Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование 103 

Брой безработни лица с увреждане   11 

Брой безработни младежи от 18 до 25 години   36 

Брой безработни лица на възраст над 55 години 134 

 
От данните от Социалните служби е видно, че има 180 лица, които са обект на 

дирекция „ Социално подпомагане”. От тях 25 лица с увреждания, от които почти никой не 
е зает. Част от тях имат нужда от постоянна грижа и желаят да ползват услугата „ личен 
асистент” по различни програми, но изискванията са ограничаващи.  

Към настоящият момент се осъществява ІІІ етап по проект „ Подкрепа за достоен 
живот” по ОП РЧР. Социалната услуга има 51 потребителя и грижещи се за тях 51 лични 
асистента.  

На територията на общината безработицата постоянно се увеличава. В община 
Стамболово в «БТ» до края на 2014 г. са регистрирани 410 души, от който 75 души са от 
ромски произход. Броят на регистрираните от ромски произход е малък, защото голяма 
част от тях се самоопределят като българи или турци. Повечето от регистрираните са без 
квалификация, част от тях са с основно и по-ниско образование, но има и със средно 
образование. 

Благодарение на реализиране програми за заетост и предимно на НП ”ОСПОЗ”, ОП 
”РЧР”и др.,общината се стреми да назначи повечето хора и да създава повече работни 
места. 

 
Основни изводи, който могат да се направят: 
 Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно 

безработни лица; 
 Голям е делът на нерегистрираните безработни; 
 Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при 

осигуряването на работа;  
 

5. Култура и спорт 

 На територията на Община Стамболово функционират 10 народни читалища, които 
развиват и обогатяват културния живот, социалната и образователната дейност в 
населените места, запазват обичаите и традициите в тях.  

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 
младите хора е приоритетна задача за ръководство на община Стамболово. Под патронажа 
на общината се организира и провежда ежегодно младежка спартакиада.  

В община Стамболово има лицензиран общински футболен клуб „Стамболово", в 
които тренират и участват в състезания ученици и младежи. 

 



6. Досегашни виждания на общинска администрация 

Въз основа на събраните информации и извършените констатации бяха направени 
редица изводи. Те отразяват не само актуалните проблеми на малцинствата / по – 
специално ромите/,  пред които е изправена община Стамболово, но дават и насоки за 
възможното й бъдещо развитие. Общината  кандидатства по различни програми и проекти.  

През 2014 г. общината работи по няколко проекта, които са от съществена важност 
за повишаване на заетостта сред българските граждани от ромски произход: 

 Регионална програма по заетост -10 човека, от който 1 от ромски произход. 
 НП ”ОСПОЗ”- 14 човека, от които 4 от ромски произход. 
 Схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" – 8 човека. 
 Проект „ Сигурност” -6 човека, от които 1 от ромски произход. 
 „ Старт в кариерата”- 2 човека. 

Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-
голяма степен  ромското население, важат и за община Стамболово. 

От регистриралите се безработни в бюрото по труда в община Стамболово - 410 
души, 75 са се самоопределили като роми.  Фактор за капсулиране на малцинствените 
общности е  неграмотността, породена от ранното отпадане от училище, липсата на 
завършено начално или основно образование. 

По данни на Отдел "Социално подпомагане" за 2014 г. с месечни помощи съгласно  
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са подпомогнати 180 души, 
от които повечето са от ромски произход. Това показва висока зависимост на населението 
в района от системата на социалното подпомагане.  

Всичко това поражда необходимост от дългосрочно планиране действията на 
местната власт, която да съчетава държавната политика, международни национални 
програми, ресурсите на Общината и ангажирането на гражданското общество за 
интегриране на ромите в нашата община. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ ПЛАН  
 

ЗА ДЕЙСТВИЕ  
 

НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 
 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА  
 

ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ  
 

РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО  
 

СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА  
 

РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 
 
 

 ( 2015- 2017 г.) 
 

 

 

Приоритетни области на действие са: 

 ОБРАЗОВАНИЕ 
 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
 ЗАЕТОСТ 
 ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 КУЛТУРА И МЕДИИ 

 



ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕ 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

1. Превенция на 
отпадане от 
училище на 
ромските ученици 

1.1. Осигуряване 
на обективни и 
надеждни 
инструменти в 
системата на 
предучилищното 
и училищното 
образование 

1.Осигуряване на 
редовна 
посещаемост и 
задържане в 
училищата чрез 
провеждане на 
целодневна 
организация на 
учебния процес за 
учениците от I до 
VIII клас;  
2.Обучение на 
учители и 
служители в 
средищните 
училища за 
прилагане на новия 
модел „целодневна 
организация на 
учебния процес";  
3.Осигуряване на 
средства за 
целодневно 
обучение на 
учениците от 
средищните 
училища (в т.ч. 
ученици от 
етнически 
малцинствени 
групи). 

 МОМН, РИО, 
Община 
Стамболово, СОУ 
„Св. Кл. 
Охридски“, с. 
Стамболово,ОУ„С
в.Св. Кирил и 
Методий" с. Жълти 
бряг, ОУ „ Христо 
Ботев“ с. Силен, 
ОУ „ Христо 
Ботев“ с. Долно 
Ботево 

 

 

2015 –  
2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектно 
финансиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Брой 
обхванати 
ученици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

2. Прилагане на 
разнообразни 
форми и 
програми за 
работа с младежи 
и възрастни от 
ромски произход 
отпаднали от 
училище с цел 
тяхната 
реинтеграция 
 

2.1. Подобряване 
на различните 
модели на 
образование 

1. Предоставяне на 
продължаващо 
професионално 
обучение за лица, 
навършили 16 г и 
ограмотяване на 
възрастни роми. 

МОМН 
Работодатели 
Община 
Стамболово, СОУ 
„ Св. Кл. 
Охридски“ с. 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

 Проектно 
финансиране 

Брой обучени 
лица, 
получили 
професионалн
о образование. 

3. Приобщаване и 
приемане на 
родителите- роми 
към 
образователния 
процес и 
засилване на 
участието им в 
училищния 
живот. 

3.1. Повишаване 
на ангажимента 
на родителите и 
засилване 
сътрудничеството
. 

1. Ангажиране на 
родители на деца и 
ученици от 
етническите 
малцинства в 
училищни 
настоятелства, 
ученически 
парламенти или 
обществени съвети 

СОУ „Св. Кл. 
Охридски“, с. 
Стамболово,ОУ„ 
Св.Св. Кирил и 
Методий" с. Жълти 
бряг, ОУ „ Христо 
Ботев“ с. Долно 
Ботево, ЦДГ „ 
Звездичка“ с. 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

Не са 

необходими 

 Брой родители 
участвали в 
училищни 
настоятелства. 



Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

4. 
Усъвършенстване 
на 
образователните 
условия за 
качествено 
образование на 
квалификацията 
на 
педагогическите 
специалисти за 
взаимодействие в 
мултиетническа 
образователна 
среда. 

4.1. Формиране 
на 
интеркултурна 
компетентност на 
директори, 
учители и други 
педагогически 
специалисти 

 
 
 
4.2. Формиране 
на извънкласни 
форми за 
занимания по 
интереси 
свързани със 
съхраняване на 
етническата 
идентичност и 
популяризиране 
на традиционни 
танци, занаяти и 
обичаи. 

1.Квалификация на 
учители, директори 
и други 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна 
среда 
 
 
 
2.Създаване на клуб 
по етноси и/или 
традиционните 
занаяти към 
читалище или 
училище. 

МОМН,РИО, 
училищата в 
община 
Стамболово 
 
 
 
 
 
 
 
МОМН, читалище, 
ОУ „ Христо 
Ботев“ с. Долно 
Ботево, СОУ „Св. 
Кл. Охридски“, с. 
Стамболово, 
ОУ„Св.Св. Кирил 
и Методий" с. 
Жълти бряг 

2015 – 
2017 г.  
 
 
 
 
 
 
 
2015- 
 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

17 000 лв. 

Проектно 
финансиране 
 
 
 
 
 
 
 
Проектно 
финансиране 

Брой обучени 
педагогически 
специалисти 
преминали 
обучение. 

 
 
 
 
 
 

Брой лица 
обхванати в 
дейностите. 

 
 

 



ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване на 
здравните знания 
и 
информираността 
на ромското 
население 

1.Обучение на 
ромското 
население за 
предпазване от 
най- честите 
заболявания 

1. Здравна 
консултация за деца 
и формиране на 
родителски умения 

Община 
Стамболово 
Отдел „ 
закрила на 
детето“ 
МКБППБН 

2015 – 
2017 г.  

Не са 
необходими 

 Брой 
обхванати 
млади хора и 
техните 
родители 

 

ПРИОРИТЕТ 3 - ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване на 
жилищните 
условия, 
включително и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструктура 

1.1.Подобряване 
на жилищните 
условия в селата с 
ромско население 

1.1.1. Разработване 
на общинска 
програма за 
подобряване на 
жилищните условия 
в села с компактно 
ромско население 

Община 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

Не са 
необходими 

 Нова 
общинска 
програма 



Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

  1.1.2. 
Благоустрояване на 
алейни мрежи, 
зелени площи и 
детски площадки; 

Община 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

700 000 лв. Проектно 
финансиране 

Брой 
новопостроени 
детски 
площадки. 
Благоустроени 
зони 

  1.1.3.Подобряване 
състоянието на 
техническата 
инфраструктура, 
асфалтиране на 
улици, изграждане 
на тротоари, 
реконструиране на 
площадни 
пространства, 
реконструиране на 
Ви К мрежи, 
изграждане на 
пречиствателни 
станции, изграждане 
на селищно и 
междуселищно 
улично осветление; 

Община 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

В процес на 
изготвяне 

Общински 
бюджет и 
Проектно 
финансиране   

Благоустроени 
улици и 
тротоари - км. 
Благоустроени 
площадни 
пространства-
кв.м. 
Реконструиран
и ВиК мрежи – 
км. 
Брой 
изградени 
пречиствателн
и станции. 
Брой 
монтирани 
стълбове и 
брой 
поставени 
осветителни 
тела. 

  1.1.4. Подобряване 
на жизнената среда 
чрез мероприятия 
свързани със 
организиране на 
доброволни зелени 
групи. 

Община 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

1 500 лв. Общински 
бюджет 

Брой лица 
включени в 
сметосъбиране
,площ на 
премахнати 
нерегламентир
ани сметища, 



Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

брой 
ангажирани 
лица за 
подобряване 
на жизнената 
среда. 

 1.2.Реконструкци
я на обекти на 
социалната 
инфраструктура 
за целите на 
образованието, 
културата и др. 

1.2.1. Реконструкция 
и подобряване на 
сградния фонд и 
прилежащия терен 
на училища и детски 
градини, в които се 
обучават деца и 
ученици от ромски 
произход;  
 

Община 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

2 500 000 
лв. 

Проектно 
финансиране   

Брой 
реконструиран
и сгради и 
прилежащи 
терени. 

  1.2.2. Реконструкция 
и подобряване на 
сградния фонд и 
прилежащия терен 
на читалища 
 

Община 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

3 000 000 
лв. 

Проектно 
финансиране   

Брой 
реконструиран
и сгради и 
прилежащи 
терени. 

 

 

 



ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

1.Осигуряване 
на достъп на 
ромите до пазара 
на труда и до 
различни 
инструменти и 
инициативи за 
самостоятелна 
заетост. 
Квалификация и 
преквалификаци
я на безработни 
роми, както и на 
заети роми, в 
съответствие с 
професии, 
търсени на 
пазара на труда. 

1. 1.Повишаване 
на пригодността 
за заетост и 
квалификацията 
на безработни 
роми 

1.Разработване и 
изпълнение на 
проекти за 
насърчаване на 
заетостта : 
- НП „ОСПОЗ" 
- Регионална 
програма за заетост 
- Схема „ Подкрепа 
за заетост” 
- „Старт в 
кариерата" 
- Проект „ 
Сигурност” 

Община 
Стамболово 

Дирекция „Бюро 
по труда“- филиал 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

 
Републикански 
бюджет, 
Национални 
програми за 
заетост, ОП РЧР, 
други донорски 
програми и проекти 
и общински 
бюджет 

Брой 

разработени 
проекти 

Брой 
включени лица 
в проектите 

 

 

 

 

 



ПРИОРИТЕТ 5 - ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

1.Подобряване на 
ефективността на 
работа на 
МКБППМН и 
обществените 
възпитатели към 
нея 

1.1. Периодичен 
контрол на 
малолетни и 
непълнолетни 
лица върху 
употребата на 
алкохол, 
наркотици и 
други упойващи 
вещества 

1. Провеждане на 
разяснителни 
кампании и беседи 
по училищата от 
общината и 
ромските квартали 

Община 
Стамболово 
МКБППМН 
и ПУ – с. 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

МКБППМН ЦКБППМН Брой 
обществени 
възпитатели, 
които работят 
в 
мултиетническ
а среда. 
Брой 
проведени 
беседи . 

 

 

 

 

 

 



ПРИОРИТЕТ 6 - КУЛТУРА И МЕДИИ 

Цели Задачи Дейности Отговорна 

институция 

Времеви 

период 

 Финансиране  

     Средства Източник Индикатори 

1.Запазване и 
развитие на 
културната 
идентичност на 
малцинствените 
общности; 

1.1 Да се 
постигне 
развитие и 
опазване на 
културната 
идентичност на 
ромите 

1. Да се създадат 
клубове по интереси 
в читалищата за 
етническото 
население 

читалища, ОУ „ 
Христо Ботев“ с. 
Долно Ботево и 
СОУ „ Св. Кл. 
Охридски“ с. 
Стамболово, Оу „ 
Св. Св. Кирил и 
Методий” с. 
Жълти бряг 

2015 – 
2017 г.  

50 000 лв. Проектно 
финансиране   

Брой 
създадени 
кръжоци 

  2.Организиране и 
провеждане на 
концерти, творчески 
срещи и прояви с 
изтъкнати творци. 

община 
Стамболово, 
училищата, 
читалища и СНЦ „ 
Арда 2003“ с. 
Стамболово 

2015 – 
2017 г.  

50 000 лв. Общински 
бюджет 
Делегирани 
бюджети 
НПО 

Брой 
проведени 
мероприятия и 
брой на 
включени 
участници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очаквани резултати: 

Усилията на Община Стамболово са насочени към създаване на устойчива схема 
за сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената 
общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и 
поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на стратегиите за 
интеграция, с гаранция за икономически просперитет. Решаването на проблеми на 
дадената малцинствена общност с помощта на нейни представители по съвместни 
програми и европейски проекти, информиране и превенция са залогът за бъдещо 
развитие.  

В  края на периода на плана за действие  ще се стремим да сме постигнали: 
 Повишено качеството на образование на децата от ромския етнос; 
 Намаляване на ранните раждания ; 
 Увеличаване на информираността сред ромите ; 
 Брой роми обхванати от общинските социални програми; 
 Брой заети, включени в квалификационни курсове поне 10% от безработните; 
 Получена професионална квалификация от минимум 15 младежа; 
 Повишаване на екологична култура на учениците и младите хора в районите с 

компактно ромско население; 
 Подобрен достъп на лицата от етнически малцинства до здравни и 

профилактични услуги; 
 Изграждане на зелени площи и детски площадки; 
 Подобряване на техническата инфраструктура в селата; 
 Съхранена идентичност на малцинствените общности; 
 Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за 

популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в 
областта на интеграцията на ромите. 

 

Мониторинг на изпълнението 

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от комисия по 
етническите и интеграционните въпроси, чрез мониторинг и прилагане на различни 
форми за наблюдение и оценка. 

Мониторинга се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на 
информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община 
Стамболово ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и 
наблюдението. 

На база тези функции основните методи на мониторинга са: 
 Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана  в 

административен мониторингов доклад.  
 Формиране на коригиращи мерки, с оглед  изпълнението на заложените 

дейности по приоритетите на плана 
 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  
 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  
 Докладът се приема от Общински съвет 
 



Заключение 

Важен фактор за изпълнението на общинския план за действие е да се 
организира и толерира включването на всички институции, отделни ромски 
представители на компактни групи от ромското население. 

Последното е съществено за гарантиране на диалог на активното включване на 
всички лица от ромски произход в обществения живот, общинските и европейски 
програми с общата цел да се създаде обединяване усилията на всички етноси на 
територията на общината за увеличаване на просперитета и икономическото 
благоденствие на жителите й.  

 

Плана за действие на община Стамболов за периода 2015-2017 г., в изпълнение 
на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
(2012- 2020) е отворена програма, която може да се променя и допълва. 
 
 

Настоящият план е приет с Решение № 508 г. от Протокол № 48 от проведено 
заседание на 16.12.2014 г. на Общински съвет –Стамболово. 
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