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Настоящият план за действие на община Садово за интегриране на гражданите в 

уязвимо социално-икономическо положение  (2012-2014), наричан по-нататък Плана, е 

неразделна част от Областната стратегия на Пловдив област в изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). 

Интеграцията на ромите и другите социално уязвими групи в Община Садово e 

процес на социално-икономическото, образователното, битово и културното включване на 

тези групи в българското общество.  

Съвременните процеси на икономиката и интеграцията налагат  промяната в 

начина на тяхното възприемане като част от българското общество на база интегриращ 

принцип. 

Интеграцията е комплексен процес, който обхваща всички сфери на обществото. 

Тя изразява шансовете и възможностите на всички български граждани в различните 

области на живота, издига тяхната активност в реализацията на  демократичните процеси в 

България, активизира процеса на единението без значение от етнически произход и 

вероизповедание.    Интеграцията е процес, който е насочен към активното включване на 

различните социални и етнически групи в управлението на общината, икономическия 

живот, културата, образованието, промяната на условията на живот и нова жилищна 

политика, т. н. социални жилища. 

Интеграцията е процес на равнопоставено включване на българските граждани в 

текущите обществени процеси в Община Садово. Тя е ключ към плурализма, доколкото 

идентичността не се разрушава и подменя, а по-скоро се стимулира към единството и 

толерантността в съвременното български общество. 

Интеграцията е реален процес, когато мнозинството и различните  етнически и 

социални и групи активно и съвместно работят за трайното създаване на процеси на 

разбирателство, толерантност и единение в съвременна България, т.е формирането на 

общество на база интеграционните принципи . 

Планът е преди всичко очертаване на целите и задачите за интеграцията на ромите 

и другите социално уязвими групи от населението на Община Садово.  

Община Садово в разработването и практическата реализация на плана си прилага 

принцип за работа с различните етнически и социални групи – интеграционния принцип на 

база равнопоставеност и равноотговорност, т. е. оказване на помощ не само на етническите 

и социалните групи, но и на всички български граждани, които имат потребност от 

определена помощ и съдействие при решаването на личните и семейните проблеми. 

 

1. Нормативна база при разработване на Плана 

• Конституцията на Република България (С.,1991.) 

Чл. 6 (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. 

 (2) Всички граждани са равни през закона. Не се допускат никакви 

ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа 

принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 

• Национален план за действие. Десетилетие на ромското включване 2005 

– 2015 г. 
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• Закон за защита срещу дискриминацията (Обн. ДВ.бр.86 от 30.09.2003 г., 

в сила от 01.0102004 г.) 

Чл.1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и 

съдейства за нейното предотвратяване. 

Чл.2. Целта на закона е да осигури на всяко лице право на: 

1. Равенство пред закона. 

2. Равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения 

живот: 

3. Ефективна защита срещу дискриминация. 

• Преброяване на населението от 2011 г., НСИ. 

• Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България 

(2012 – 2020 г.). 

 

Българското правителство заедно с другите европейски правителства приеха 

Декадата на ромското включване, със следните основни направления за работа: 

Приоритет 1: Образование: 
Приоритет 2: Здравеопазване: 
Приоритет 3: Жилищни условия 

Приоритет 4: Заетост: 
Приоритет 5: Защита от дискриминация и осигуряване на равни условия и 

право: 
Приоритет 6: Култура 

 

2. Цели на Плана. 

• Основна цел. 

Пълноправната интеграция на населението на Община Садово на база промяна на 

социално – икономическите показатели, образователни, здравни, битови, културни и др. 

базисни изисквания за реалното единение на българските граждани. 

• Подцели: 

- Създаване на условия за повишаване на трудовата им заетост и усвояване на 

актуални професии, които се търсят на пазара на труда, чрез интегриращи дейности; 

- Повишаване на образователното им равнище, както и провеждането на 

общинска политика за десегрегирано обучение чрез търсенето на различни методики за 

обучение и преподаване; 

- Решаване на здравните проблеми на ромите и другите уязвими групи в 

Община Садово чрез нова здравна профилактика и просвета; 

- Промяна и ремонт на инфраструктурата в обособените ромски квартали ; 
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- Създаването на нова жилищна политика чрез строителството на т. нар. 

социални жилища, включване на терени в регулацията на града и т. н. на основна база и 

прилагането на интегриращи принципни изисквания. 

Според становището на МРРБ от 2007 год. „социалното жилище” е: 

„жилища за отдаване под наем, които се изграждат от държавата, общината или 

неправителствени организации, които подпомагат и неговото поддържане и е 

предназначено за настаняване на семейства и домакинства, доходите на които не им 

позволяват достъп до подходящи жилища на частен наемен пазар”. 

Интегриращият подход при прилагането на новата политика за решаването на 

жилищните проблеми на ромите и различните социални групи значи да се отредят терени 

за строителдтво на новите жилища извън ромските квартали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Населението на Община Садово. 

 
� По настоящ адрес, възраст и пол към 17.07.2012г – ГРАО- Садово. 

 

Населено място общо Мъже Жени  Под 
7 г. 

7-13 14-17 18-59 
жени 

18-62 
мъже 

Над 60 
жени 

Над 63 
мъже 

АХМАТОВО 226 119 107 16 16 8 47 66 42 31 
БОГДАНИЦА 706 353 353 80 62 34 170 186 107 67 
БОЛЯРЦИ 2703 1344 1359 195 243 127 720 828 359 231 
КАРАДЖОВО 1048 510 538 91 88 39 261 301 173 95 
КАТУНИЦА 2365 1179 186 157 140 89 610 749 387 233 
КОЧЕВО 570 281 289 42 31 19 159 166 86 67 
МИЛЕВО 877 451 426 62 59 24 185 246 179 122 
МОМИНСКО 431 214 217 28 17 10 111 148 81 36 
ПОПОВИЦА 1280 622 658 47 66 49 287 374 288 169 
САДОВО 2426 1206 1220 175 174 94 652 757 364 210 
СЕЛЦИ 508 251 257 43 38 19 105 126 98 79 
ЧЕШНЕГИРОВО 1719 834 885 104 99 60 451 500 303 202 
ОБЩО: 14859 7364 7495 1040 1033 572 3758 4447 2467 1542 
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� По етнически и възрастов признак към 01.02.2011г - НСИ 

 
 

Етническа група 
Възрастови групи 

Община Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 + 

САДОВО Българска 10932 768 921 1165 1330 1460 1417 1618 1575 678 

 Турска 397 52 60 63 75 56 42 31 13 5 

 Ромска 795 170 157 141 126 87 65 33 14 2 

 Друга 22 1 2 0 3 2 5 5 3 1 

 Не се самоопределя 60 47 1 3 5 2 1 0 1 0 

 Общо 12206 1038 1141 1372 1539 1607 1530 1687 1606 686 

 
� По вероизповедание към 01.02.2011 г - НСИ 

 
Община Садово Възрастови групи 

Вероизповедание Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 + 

Общо 11118 834 1011 1263 1390 1498 1405 1559 1507 651 

Източноправославно 9927 658 860 1117 1194 1345 1244 1462 1424 623 

Католическо 55 3 2 1 7 10 14 9 7 2 

Протестантско 230 16 33 34 40 24 38 16 20 9 

Мюсюлманско сунитско 256 17 34 38 51 42 32 23 13 6 

Мюсюлманско шиитско 15 4 2 4 1 2 1 1 0 0 

Мюсюлманско 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Арменско апостолическо 

православно 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Израелтянско 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Нямам 203 23 18 21 31 32 36 20 18 4 

Не се самоопределям 428 113 61 48 65 42 40 27 25 7 

 
4. РОМИТЕ И ДРУГИТЕ СОЦИАЛНО УЯЗВИМИ ГРУПИ В   ОБЩИНА 

САДОВО. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 
 
В резултат на социално – икономическите промени и финансовата криза в България 

започнаха да се обособяват все повече и по-големи групи от хора, които са неспособни без 

конкретна помощ да решават своите проблеми и да удовлетворят своите жизнени 

потребности, а в много случаи и да живеят нормално. Всичко това доведе и до различни 

социални групи, които са уязвими в обществото, в т. ч. и в потреблението на хранителни и 

нехранителни стоки. 

По този повод в Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България 

(2012 – 2020 г.) пише: 

с.6. „Ромите са в неизгодно положение на пазара на труда в резултат на 

постъпилите структурни промени в Р. България. Така променената 
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макроикономическа ситуация в страната доведе до изключването им от пазара 

на труда и до постоянно възпроизвеждане на много високи нива на 

безработицата в общността им, както и на заетост в по-нископлатени 

дейности”. 

 
Основната база за интеграция на ромите и другите социално уязвими групи се 

явяват икономическите отношения, които включват: 

• Повишаване на трудовата заетост; 

• Реално участие в производството и разпределение на материалните блага; 

• Повишаване на доходите; 

Предпоставките, които ограничават ромите в трудовата заетост и 

осигуряването на постоянна трудова заетост, са следните: 

- Ниска степен на образование; 

- Нежеланието на част от ромите да продължават обучението си; 

- Незнанието на българския език; 

- Неграмотност; 

- Липсата на професии, които се търсят на пазара на труда. 

Положението на ромите в селата на Община Садово е тежко. 90 % от тях трудно 

преживяват икономическата криза, защото нямат земя за обработване, нямат пари да 

ползват земя под наем, да работят и осигурят своето съществуване и оцеляване.  В 

сравнение с градовете ромите в селата имат много по-ограничени възможности за 

икономическо оцеляване и доходи. 

Социалните помощи, работните места чрез програмите на общината, работните 

места от различните програми на Бюрото по труда са решение само частично, но не и 

изцяло. Земята и нейното обработване от ромите,съчетано с различните програми е изход 

и възможност за подобряване на икономическото им положение, защото ще имат 

постоянни доходи. 

Европейските програми подкрепят и финансират интеграционните методи и 

принципи, които трябва да се приложат и при решаване на трудовата заетост сред ромите. 

Всичко това налага и разработването и прилагането на комплексния подход: 

„Образование – квалификация – заетост”. 

 
Р Е Ш Е Н И Я 
 

• Прилагане на комплексен подход „Образование – квалификация  – заетост”; 

• Стимулиране на започването на самостоятелна стопанска дейност и семеен 

бизнес; 

• Стимулиране и насърчаване на работодателите да наемат на работа трайно 

безработни младежи до 29 г. възраст, роми и др. от социално уязвимите 

групи; 
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• Придобиване на професионална квалификация на безработни чрез различни 

програми; 

• Широко развитие на т. нар. социална икономика и услуги, които много 

сериозно се финансират от различните европейски програми; 

• Устойчива заетост чрез обработване на земя и финансово стимулиране на 

тази дейност; 

• Използване на различните програми на МТСП, АЗ и Бюрото по труда; 

• Проектите „Нов избор – развитие”; 

• Проектът „Подкрепа на предприемчивите българи”; 

• Проектите „Ново начало – от образование към заетост” 

В Националния план за „Повишаване на възможността на безработните лица чрез 

качествено професионално обучение” има и други възможности, които могат да се 

използват в насока на заетост. 
 

Образователно ниво на ромите. 
 

Един от най-важните проблеми на ромите не само в Община Садово, но и в 

България е ниската степен на образование. Нещо повече, през последните 20 години не 

само падна образователното ниво на ромите, но и над 70 % от младите роми не знаят 

българския език като основно средство за социално общуване в българското общество. 

• Само 0.3 % от ромите имат висше образование, което за страната е общо - 20, 7 

%, сред българите - 23.5 % и турците - 2.7 %, а в Община Садово този проблем 

е още по-тревожен; 

• Със средно образование  - средно за страната е 48.4%, сред българите е  

53.0%,  сред турците - 23.7 %, сред ромите - 6.9 %, а в Община Садово са около  5 %; 

• С основно образование са 44.9 от ромите, 53.0%  от турците и  20.7% от 

българите. 

• Особено тревожно е положението на ромите и на турците в системата на 

образованието с начално и незавършено начално – 35 % от ромите, 17 % от 

турците и 2.4 от българите, което е тревожно явление за цялото българско 

общество; 

• Неграмотността е сериозен проблем сред ромите – 12,7 %, като средно за 

страната е 1,2 %, 0,4 % от българите и 3,5 % от турците. Тази неграмотност 

през последните години сериозно се задълбочава и особено сред младите 

хора с ромски произход. 
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• На територията на Община Садово има 10 ЦДГ  с 495 обучаеми деца; 7 основни 

училища с общ брой ученици 1190, от които 858 деца се самоопределят като роми. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я 
 

• Подобряване на работата с родителите в обособените етнически квартали; 

• Активизиране на обществениците и лидерите в тези квартали да се 

ангажират с тази дейност; 

• Нов преглед на програмите и начините за обучение в училищата, където има 

роми и ученици с различни социални проблеми; 

• Провеждане на обучение по изучаване на българския език от по-младите 

хора от тази етническа общност; 

• Там, където е възможно, да се търсят възможности за десегрегирано 

обучение; 

•  Да се подпомагат децата, които искат да продължават образованието си в 

средните и висшите училища. 

Задължително условие при решаването на този проблем е да се търсят 

възможностите на интегриращия принцип, а именно: образование и намиране на работа 

или усвояване на професия, която се търси на пазара на труда. Само по този начин хората 

ще бъдат мотивирани да се обучават и завършват образованието си. 

 

 

Здравеопазването сред ромите – проблеми и решения. 
 
През последните 10 години сериозно се влоши здравният статус на ромите . Основната 

причина за това е тежкото икономическо положение на ромската общност. В момента: 

• Над 70 % от ромите нямат личен лекар; 

• Над 80 % са без здравни осигуровки; 

• Възвърнаха се заболявания, които бяха изчезнали от живота на ромите – 

туберкулоза, хепатит в различните му варианти, морбили, различните 

инфекциозни заболявания и др. 

В Община Садово в здравната сфера съществуват сериозни проблеми. Ето част от тях: 

• Няма болница на територията на общината; 

• При здравни проблеми болните трябва да се транспортират със свой 

транспорт до Асеновград, Първомай и Пловдив. При по-сериозни 

заболявания тези начини на транспортиране се явяват твърде опасни; 
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• Поради бедност една значителна част от ромското население нямат здравни 

осигуровки и лични лекари; 

• Зъболечението е сериозен проблем за ромите, особено за децата, което има 

пряка връзка с различните видове заболявания сред тях; 

• Профилактичните прегледи сред тях също така са проблем; 

• Имунизацията на децата с ромски произход също така е сериозен проблем, 

което стимулира и техните заболявания, особено на морбили, инфекции 

имунната система и т. н. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я 
 

• Създаване на условия за поддържане на личната хигиена – течаща вода, 

сапун, прах за пране и т. н. в ромските квартали на Община Садово. 

• Достъп до питейна вода; 

• Имунизация на децата с помощта на лидерите; 

• Системни беседи по здравни проблеми; 

• Засилване на профилактичните прегледи сред ромите; 

• Създаване на временни здравни центрове сред ромите; 

•  Подобряване на здравните услуги и дейности за намаляване на детската 

смъртност; 

• Проучване и предприемане на мерки за ограничаване на характерни  

заболявания   – туберкулоза, хепатит в различните му варианти,  

инфекциозни заболявания, вкл. стомашно – чревни заболявания и т. н.;   

• Създаване на временни лекарски екипи от различни специалисти и работа на 

терен вътре в ромските махали; 

• Създаването на Обществен съвет по здравните проблеми на ромите от: 

представители на здравните заведения, добри специалисти и 

представителите на ромите и другите етнически и социални групи. 

 

Жилищните проблеми и инфраструктурата в ромските квартали 
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В почти всички обособени ромски квартали в страната има сериозни жилищни проблеми, в 

т. ч. и влошена инфраструктура. 

По този повод в „Националната стратегия за интегриране на ромите в Р. България (2012 – 

2020 г.) пише следното: 

с.5. „Бедността и социалното изключване са причини за ниското качество на 

жилищната среда в ромските квартали. По данни на НСИ от последното 

преброяване на населението и жилищата в България, през 2011 г. етническите 

българи разполагат средно с 23,2 кв.м. жилищна площ на лице. При ромите тя 

е едва 10,6 кв.м.  В момента около една четвърт от ромите (23,5 %) разполагат 

с 5 кв.м.  жилищна площ на лице. Преобладаващата част от тези, 

самоопределили се като българи и турци с подобни характеристики – под 5 кв. 

м.” 

Изключително сериозен проблем на ромите е въпросът за жилищните условия на живот. 

Този проблем по различен начин  стои за решаване в град Садово и селата Болярци, 

Караджово, Кочово, Чешнегирово, което налага конкретен подход за решаването на този 

проблем. 

Така например: 

• В селата, където ромите имат къщи, проблемът може да се реши чрез 

тяхното саниране на база енергийната ефективност, ремонтиране и 

разширяване на жилищната площ; 

• В град Садово подходът е съвсем по-различен – необходимо е Общински 

съвет да отреди нов парцел, който да се използва за строителството на нови 

къщи за ромите – т. нар. „социални жилища”. Но тук има една особеност, 

която, ако се отчита, не само ще се финансира от правителството, но и от 

Европейските програми, а именно: - да се търси интегриращ ефект, т.е. да се 

отреждат парцели и терени за нови къщи извън ромските гета. Само по този 

начин може да се акумулират сериозни финансови средства от фондовете на 

ЕС. 

Инфраструктурата в ромските махали в Община Садово се намира в окаяно 

положение.  

 

Не може да се реши проблемът с канала, който минава покрай ромската махала в 

град Садово, защото няма финансови възможности. В този квартал има много кал и прах и 

при дъжд не може да се влиза в него. Подобни проблеми има и в Болярци, Катуница, 

Караджово. Община Садово осъзнава необходимостта от решаването на тези проблеми, но 

не разполага с финансови възможности за решаване. Това налага да се търсят финансови 

възможности и да бъдат решавани поетапно, което е в интерес на всички граждани, които 

живеят в Община Садово. 

 

Подобряването на жилищните условия на живот и промяна на инфраструктурата в 

ромските квартали е важно условие за тяхното пълноценно интегриране в българското 

гражданско общество. Това е и едно от важните изисквания на Европейския съюз, 
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посочено в Европейската интеграция на ромите, важен документ на Европейския 

парламент. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я 
 

• Търсене за подобряване и поддържане на инфраструктурата на ромските 

квартали ;  

• Включване в Кадастралния план на Община Садово на регулирана и 

нерегулирана площ на ромските квартали; 

• Цялостна промяна и основен ремонт на инфраструктурата в обособените 

махали – ВиК, канализация за обратните води, олуците, тротоарите; 

• Саниране на сградите, енергийна ефективност на сградите чрез различните 

програми на ЕС; 

• Държавна и общинска политика за решаване на жилищните проблеми на 

ромите – чрез строителството на т. нар. „социални жилища” за ромите и 

другите социално уязвими групи; определяне на терени за нови жилища 

извън районите с ромско население, т. е. интегриращ подход към ромите и 

др. социално уязвими групи; 

• Регулация на терените в границите на Община Садово; 

• Основен ремонт на определени жилища и помещения, които имат социално 

значение за населението – градини, училища, библиотеки, читалища и т. н. 

 

Заетост и социално включване на ромите и другите социално уязвими 
групи 
 
По данни от БТ-филиал Садово към 01.12.2012 год. официално безработните  са   

1337 души, от тях 638 мъже и 699 жени. Трябва да се има в предвид, че в тези 

данни не са обхванати  всички безработни лица на територията на Общината. По 

експертно мнение безработните лица са много повече.  

Голяма част от безработните, не търсят активно работа, нямат завършено 

образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно 

наемането им на работа и включването им в обществения живот.  

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група 

социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и 

ППЗСП. 

Общински съвет – Садово има практика да отпуска еднократни минимални помощи 

на лица от Общината, като по-голямата част от тях са роми. Подборът и сумите за 
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подпомагане се извършва от специална комисия към Общинския съвет след щателно 

проучване на всеки случай.  

 

 

 През 2011 г. община Садово кандидатства по ОП”РЧР” с проект „Нов избор – 

развитие и реализация” за длъжности: „работник озеленяване”, „работник поддръжка на 

пътища” , „работник полагане на пътни настилки”, „бетонджии”, „бояджии”, „еколози” , 

„поддръжка на сгради”, като към 1.12.2012 год. работят 401 лица за период от 9 до 12 

месеца, след преминати курсове на обучение. Общината има подадени заявки за 

назначаване на още 400 лица. 

 
 
 
 
Културата – реална база за интеграцията на ромите и другите социално 
уязвими групи 

 
Необходимо е да се посочи, че спортът и културата са сериозни възможности за 

естествената интеграция на ромите в българското гражданско общество, защото условията 

и предпоставките за това са по емоционални и естествени. 

В Национален план за действие - Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015  г. по 

този повод се посочва: 

с.29. т. 2. „Развитие на културата на етническите малцинства като специфична 

етнокултура и като част от българската национална култура”. 

В една територия винаги съществува една национална култура, която има различни 

етнически  компоненти, осигуряващи нейната всеобхватност и емоционалност. Развитието 

на културата на различните етнически групи, в т. ч. и на ромите е една много сериозна 

възможност за тяхната интеграция в обществото. 

Културата като сериозен заряд може да се използва да единението на българското 

общество чрез: 

• Фолклорни групи в училищата, в които реално участват деца с различен 

етнически произход; 

• Художествена самодейност чрез пресъздаване на различните традиции и 

обичаи; 

• Активизирането на дейността на читалището в Садово сред ромите; 

• Откриването на читалища, културни центрове, библиотеки и т. н. вътре в 

ромските квартали; 

• Обсъждането на книги в присъствието на автора и т. н. 

 

Р Е Ш Е Н И Я 
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• Активизиране на дейността на читалищата в Община  Садово сред ромското 

население; 

• Организиране на групи по интереси в различните детски групи; 

• Търсене на възможности за създаването на библиотеки и читални в ромските 

квартали на Община Садово; 

• Формирането на смесени детски групи за художествена самодейност; 

• Пресъздаването на традициите и обичаите на различните етнически групи и 

активното участие на децата; 

• Обсъждане на различни книги сред децата, жените и мъжете, и тяхното 

отличаване с различни предмети  за награда. 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
Финансирането е проблем, който би могъл да бъде разрешен чрез: 

• Добре изграден екип от професионалисти; 

• Добре формулирани проблемите на ромите; 

• Разработен проект, който да отговаря на обективната реалност сред ромите; 

• Разработването на добре действащи механизми за контрол на изпълнение на 

дейностите и ефективното използване на финансовите средства. 

• На този етап могат да се посочат следните източници за финансиране на 

дейностите  сред ромите другите уязвими социални групи: 

1. Бюджетът на Община Садово. 

2. Републиканският бюджет. 

3. Бюджетът на Министерството на културата, МРРБ, на образованието, 

здравеопазването, земеделието, МТСП и т. н. 

4. ОП „Развитие на човешки ресурси” 

5. ОП ”Регионално развитие”. 

6. ОП „Транспорт” 

7. Световната банка. 

8. Европейската банка за възстановяване и развитие. 

9. Други финансови източници.` 

Известно е, че в условията на икономическата  криза са  ограничени финансовите 

възможности на Община Садово и на българското правителство да решават тези тежки 

проблеми на тези общности. На този етап са необходими минималното участие на 

общината и държавата в решаването на тези проблеми. За да се получават финансови 
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средства от различните Оперативни програми на Европейския съвет трябва да се спазва 

един нов принцип:  –  интегриран подход. Това значи, че всяка дейност сред ромите и 

другите социално уязвими групи трябва да има интегриращ подход. Така например: 

• В промяна на жилищните условия на живот на ромите  - отреждането на 

терени извън обособените ромски махали и квартали; 

• В системата на образованието, колкото и да е трудно да се търсят 

възможности на десегрегирано обучение, т. е. деца с различен етнически 

произход; 

• В сферата на културата – създаването на смесени фолклорни и певчески 

групи от деца с различен етнически произход. 

Това е новото изискване на ЕС, и ако на практика се спазва, много по-лесно 
ще се финансира решаването на различните проблеми на ромите и другите социално 
уязвими групи в Община Садово и в България. 

 

 
 
V. Таблица по приоритети за Общински план за действие 2012-2014 г. 
 
ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.  
Гарантира

не на 
равен 
достъп до 

качествено 

образован
ие 

Обхващан
е на 

всички 
подлежащ
и на 

задължите

лно 
обучение и 

ДГ 

 Поддържане 
на картотека 

на подлежащи 
ученици и 
деца за ДГ и 1 

клас 

Община Садово - 
Експерт 

„Образование и 
култура” 
Училища 

Постоянен  Не са 
необходими 

Не са 
необходими 

Брой обхванати 
деца подлежащи на 

задължително 
обучение. 

 Увеличава
не броя на 

завършили

те начално 
образован

ие 

Ограмотяване 
на младежи-

роми 

Община Садово - 
Експерт 

„Образование и 

култура” 
Бюро по труда 

2012-2014 50 000 лв. Европейски 
програми и 

фондове 

Брой на 
завършилите 

начално 

образование 
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 Увеличава
не броя на 
завършили

те начално 
образован

ие 

Беседи с 
родителите на 
младежите-

роми за 
необходимост

та от 

образование 

Община Садово - 
Експерт 
„Образование и 

култура” 
Бюро по труда 

Училища 
 

2012-2014 1 000 лв. Европейски 
програми и 
фондове, 
Общински 
бюджет 

 

Брой на 
завършилите 
начално 

образование 

2.Интегри

ране и 

адаптиран
е на децата 

и 

учениците 
от ромски 

произход  

в учебните 
заведения 

Устойчиво

ст на 

процеса за 
интеграци

я 

Насърчителни 

мерки за 

директори да 
записват 

подлежащите 

на обучение 
роми 

равномерно в 

класовете. 
Стремеж към 

нарастващ % 

във всяко 
училище 

Община Садово - 

Експерт 

„Образование и 
култура” 

Училища 

2012-2014 Не са 

необходими 

Не са 

необходими 

Брой обхванати 

деца подлежащи на 

задължително 
обучение от 

ромски произход. 

 Осигурява

не на 
безплатни 

учебници 

на 
социално 

слаби деца 

Осигуряване 

на безплатни 
учебници и 

учебни 

помагала  от V 
до VІІІ клас 

Община Садово - 

Експерт 
„Образование и 

култура” 

Училища 

2012-2014 4 000 лв. МОМН, 

спонсори 

Брой осигурени 

безплатни 
учебници на 

социално слаби 

деца 

 Ограничав

ане броя 
на 

отпаднали

те ученици 

Създаване на 

условия за 
намаляване на 

процента на 

необхванатите 
и отпаднали от 

училище деца 

Експерт 

„Образование и 
култура” 

,училища, МК за 

БППМН, отдел 
“Закрила на 

детето” към 

Д”СП” 

2012-2014 Не са 

необходими 

Не са 

необходими 

Брой на 

отпадналите 
ученици. 

 Ограничав

ане броя 
на 
отпаднали

те ученици 

Създаване на 

условия за 
безстресов 
преход от 

средата на 

майчиния им 
език към 

усвояване на 

книжовен 
български 

език 

Експерт 

„Образование и 
култура” 
,училища, МК за 

БППМН, отдел 

“Закрила на 
детето” към 

Д”СП”, 

Неправителствени 
организации 

Постоянен Не са 

необходими 

Не са 

необходими 

Брой на 

отпадналите 
ученици. 

3. 
Създаване 

на 

подкрепящ
а и 

привлекат

елна среда 
в 

интегрира

ните 
училища 

Подпомага
не на 

социално 

слаби деца 

Подпомагане 
на децата и 

учениците от 

социално 
слаби 

семейства 

/дрехи, 
ученически 

пособия/ 

БЧК, 
Училища, НПО 

2012-2014 10 000 лв. Европейски 
програми и 

фондове , БЧК, 

НПО 

Брой подпомогнати 
социално слаби 

деца 

 Повишава

не 

мотивация
та на 

децата 

Включване на 

децата от 

ромски 
произход в 

извън 

училищни 
дейности                    

Експерт 

„Образование и 

култура” 
Училища и 

училищни 

настоятелства 

2012-2014 175 000 лв. МОМН 

Европейски 

програми и 
фондове, 

спонсори   

Брой включвени 

децата от ромски 

произход в извън 
училищни 

дейности                     
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 Повишава
не 
мотивация

та на 
децата 

 Създаване на 
условия 
мултикултурн

о и 
мултиетническ

о опознаване  

посредством 
фолклорни 

състезания, 

типични 
занаяти и 

запознаване с 

особеностите 
на бита 

Експерт 
„Образование и 
култура” 

Училища и 
училищни 

настоятелства 

2012-2014 175 000 лв. МОМН 
Европейски 
програми и 

фондове, 
спонсори   

Брой проведени 
инициативи 

5. 

Включван
е на 

училищни

те 
настоятелс

тва и 

гражданск
и 

организац

ии  при 
разработва

нето, 

провеждан
ето, 

контрола и 

оценката 
на 

образовате

лно-
интеграци

онните 

политики. 

Повишава

не 
мотивация

та на 

децата, 
Подпомага

не на 

социално 
слаби 

деца, 

Ограничав
ане броя 

на 

отпаднали
те ученици 

Създаване на 

комисия към 
общината за 

мониторинг на 

образователно
интеграционн

ите политики, 

с участието на 
училищните 

настоятелства, 

граждански и 
неправителств

ени 

организации 

Експерт 

„Образование и 
култура”Училища 

и училищни 

настоятелства, 
Неправителствени 

и граждански 

организации 

2012-2014 5 000 лв. Общински 

бюджет. 

Брой подпомогнати 

социално слаби 
деца, брой на 

отпадналите 

ученици. 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. 
Намаляван
е на 

детската 
смъртност 

Своевреме
нна 
хоспитали

зация на 
родилките 

1. Създаване 
на регистър на 
бременните 

жени с цел 
наблюдение 

по време на 

бременността 
и 

своевременна 

хоспитализаци
я на родилките 

Община Садово 
Лични лекари, 
Училищни 

лекари. 

2012-2014 10 000 лв. Европейски 
програми и 
фондове, 

спонсори, 
Граждански 

организации 

Брой 
хоспитализирани 
родилките 
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2. 
Намаляван
е 

бременнос
тта в 

юношеска

та възраст 
и 

родствени

те бракове 

Намаляван
е на 
ранните 

раждания 
и 

намаляван

е на 
родствени

те бракове 

 

Провеждане 
на беседи за 
начините за 

предпазване 
от нежелана 

бременност и 

опасностите от 
ранните и 

родствени 

бракове 

Община Садово 
МБАЛ, ДКЦ, 
МКБППМН, 

Училищни лекари 

2012-2014 Не са 
необходими 

Не са 
необходими 

Брой бремени в 
юношеската 
възраст и брой 

родствени бракове 

3. 

Подобрява

не на 
профилакт

ичните 

дейности 
сред 

ромското 

население 

Имунизир

ане на 

населениет
о, особено 

на децата с 

непълен 
имунизаци

онен 

статус 

Провеждане 

на кампании 

за 
имунизиране 

на 

населението, 
особено на 

децата с 

непълен 
имунизационе

н статус 

 

Личен лекар 

МБАЛ, ДКЦ, 

Училищни 
лекари. 

2012-2014 2 000 лв. Общински 

бюджет 

Брой имунизирани, 

деца , възрастни. 

4. 

Повишава

не на 
здравните 

знания и 

информир
аност на 

ромското 

население 

Роми -

спазващи 

задължени
ята си като 

здравно 

осигурени 
лица 

Информиране 

на ромското 

население за 
здравно 

осигурителнит

е им права и 
задължения 

Личен лекар 

МБАЛ, ДКЦ, 

Училищни 
лекари. 

2012-2014 3 000 лв. Общински 

бюджет 

% роми спазващи 

задълженията си 

като здравно 
осигурени лица 

5. 
Подобрява

не на 

физическо
то и 

здравослов

но 
състояние 

на 
ромското 

население 

посредств
ом спорт 

Организир
ане и 

проведжда

не на 
спортни 

състезания 

с 
участието 

на деца и 
родители. 

 

Организиране 
и провеждане 

на спортни 

състезания с 
участието на 

деца и 

родители  
 

Община Садово 2012-2014 4 000 лв. Общински 
бюджет 

Брой  
организирани и 

проведени спортни 

състезания с 
участието на деца и 

родители  

 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 
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1. 
Подобрява
не на 

съществув
ащата и 

изграждан

е на нова 
техническ

а и 

социална 
инфрастру

ктура 

Ремонт и 
реконстру
кция на 

пътната 
настилка в 

ромските 

махали 

Ремонт и 
реконструкция 

на пътната 

настилка в 
ромските 

махали 

Община Садово 2012-2014 5 000 лв. Общински 
бюджет 

Брой и вид 
подобрена на 
инфраструктурата 

 Узаконява
не на 

ромски 

жилища 

Решаване 
проблемите 

със 

собственост 
върху земята и 

незаконното 

строителство 

Община Садово 2012-2014 Не са 
необходими 

Не са 
необходими 

Брой узаконени 
ромски жилища 

2. 
Увеличава

не на 
енергийна

та 

ефективно
ст на 

жилищата 

Обхвщане
на ромски 

семейства 
от 

общинскит

е и 
европейск

и 

програми 
за 

енергийна 

ефективно
ст. 

Даване на 
възможност за 

кандидатстван
е в  общински 

и европейски 

програми за 
енергийна 

ефективност 

(Еднофамилни 
соларни и 

термостанции, 

топлоизолаци
и и др.) 

Община Садово 2012-2014 50 000 лв. Европейски 
програми и 

фондове 

Брой ромски 
семейства 

обхванати от 
общинските 

социални програми 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ 
 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. 
Повишава

не на 
конкурент
оспособно

стта на 

ромите на 
пазара на 

труда 

Квалифика
ционни 

курсове за 
лица от 
ромски 

произход. 

Разработване 
и изпълнение 

на проекти за 
повишаване на 
квалификация

та и 

преквалифика
цията на 

ромите 

Община  Садово 
Д “БТ” 

НПО 

2012-2014 10 000 лв. Европейски 
програми и 

фондове 

Брой заети, 
включени в 

квалификационни 
курсове 
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 Обучаване 
на лица от 
ромски 

произход 
за 

развитие 

на бизнес 
и 

производс

тво 

Обучение на 
лица от 

ромски 

произход за 
развитие на 

бизнес и 

производство 

Община  Садово 
Д “БТ” 
НПО 

2012-2014 10 000 лв. Европейски 
програми и 
фондове 

Брой лица 
започнали собствен 
бизнес 

2. 

Повишава

не на 
сигурностт

а, пожаро 

и 
бедственат

а 

готовност 
в 

кварталите 

с 
компактно 

ромско 

население 

Обучаване 

на лица от 

ромски 
произход 

за 

придобива
не на 

основни 

умения по 
аварийна и 

противопо

жарна 
готовност 

Обучение на 

лица от 
ромски 

произход за 

придобиване 
на основни 

умения по 

аварийна и 
противопожар

на готовност 

Община  Садово 

Д “БТ”, ГДПБЗН, 

НПО 

2012-2014 1 000 лв. Европейски 

програми и 

фондове, 
Общински 

бюджет. 

Брой обучени лица 

 

 

 

ПРОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Подобря

ване на 
ефективно

стта на 

работа на 
полицейск

и 
служители 

в 

мултиетни
ческа 
среда при 

спазване 
на 

стандартит

е по 
правата на 

човека 

Повишава

не на 
квалифика

цията  за 

ефективна 
дейност на 

полицейск
и 

служители 

в 
мултиетни
ческа 

среда 

Запознаване и 

разясняване на 
Наредба №1 

на Общински 

съвет – Садово 
за ред и 

сигурност, 
ромското 

население; 

Община Садово 

РУП 
гр.Асеновград, 

ПУ гр. Садово 

2012 - 2014 Не са 

необходими 

Не са 

необходими 

Брой  полицейски 

служители обучени 
да работят в 

мултиетническа 

среда  
Брой беседи в 

ромските махали. 
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  Превантивна 
работа на 
полицията и 

общественостт
а, съвместно 

планиране, 

работни срещи 
срещу 

разпространен

ието на 
наркотици в 

кварталите със 

смесено 
население; 

Община Садово, 
МКБППМН, ПУ 
гр.Садово към 

РУП гр. 
Асеновград, 

представители на 

общността. НПО. 

2012 - 2014 Не са 
необходими 

Не са 
необходими 

Брой работни 
срещи и лица 
участвали в тях 

конкретни 
резултати 

  Обучение по 

права на 
човека и права 

на детето в 

училище; 

Община Садово 

,МКБППМН,  ПУ 
гр.Садово към 

РУП гр. 

Асеновград, 
представители на 

общността.Учили

ща,МОМН 

2012 - 2014 Не са 

необходими 

Не са 

необходими 

Брой обучени лица 

Брой проведени 
обучения 

  Усилване на 

дейността на 

Общинската 
комисия за 

борба с 

противообщес
твените 

прояви на 

малолетни и 
непълнолетни 

деца  чрез 

включване на 
представители  

от общността 

или НПО в 
комисията; 

Община Садово 

ПУ гр.Садово към 

РУП гр. 
Асеновград, 

представители на 

общността. 

2012 - 2014 Не са 

необходими 

Не са 

необходими 

Брой обхванати 

лица и разрешени 

случай. 

 
 
 
 
 
ПРОРИТЕТ VІ: КУЛТУРА И МЕДИИ 
 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 
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1. 
Постигане 
на 

устойчиво
ст в 

резултатит

е на 
културнат

а 

интеграци
я на 

ромите и 

маргинали
зираните 

групи 

Постигне 
културна 
интеграци

я на 
ромите. 

Реализиране 
на 
образователна 

програма за 
правата и 

задълженията 

на общността, 
като 

равноправни 

граждани – 
листовки, 

дискусии, 

медийни 
продукти; 

Община  Садово 
НПО, Училища, 
ПУ - Садово 

2012 - 2014 10 000 лв. ЦОП 
Европейски 
програми и 

фондове 

Брой направени и 
разпростанени 
 листовки, брой 

организирани 
дискусии, медийни 

продукти ; 

  1.1.2. Да се 
учреди 

Обществен 

съвет в 
община 

Садово за 

формиране на 
политика и 

прилагане на 

настоящия 
план 

Община  Садово 
НПО, Училища, 

ПУ - Садово 

Представители на 
общността. 

Регионална 

здравна 
инспекция. 

 

2012 - 2014 Не са 
необходими 

Европейски 
програми и 

фондове 

Общински 
бюджет 

Делегирани 

бюджети 
 

Създаден 
обществен съвет 

2.Запазван

е и 
развитие 

на 

културнат
а 

идентично

ст на 
малцинств

ените 

общности; 
 

Организир

ане и 
провеждан

е на 

концерти, 
творчески 

срещи и 

прояви с 
изтъкнати 

творци от 

етносите 

Организиране 

и провеждане 
на концерти, 

творчески 

срещи и 
прояви с 

изтъкнати 

творци от 
етносите; 

Община  Садово, 

Училища, 
НПО 

Частни 

инвеститори 
Представители на 

общността 

2012 - 2014 10 000лв. Европейски 

програми и 
фондове 

Общински 

бюджет 
Делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 
Частни 

капитали 

НПО 

Брой проведени 

мероприятия и 
брой на включени 

участници. 

 Организир

ане и 
провеждан

е на 

празници 
извън 

рамките на 

кварталите 
с 

етническо 

население 

Организиране 

и провеждане 
на празници 

извън рамките 

на кварталите 
с етническо 

население; - 

Участие в 
празника на 

общината. 

Община  Садово, 

Училища, 
НПО 

Частни 

инвеститори 
Представители на 

общността 

2012 - 2014 15 000 лв. Европейски 

програми и 
фондове 

Брой проведени 

мероприятия и 
брой обхванати 

лица 

 Издирване 
на 

талантлив

и деца от 
етносите и 

подпомага

не на 
записванет

о им в 

училища 
по 
изкуствата 

Издирване на 
талантливи 

деца от 

етносите и 
подпомагане 

на записването 

им в училища 
по изкуствата. 

 
Община  Садово, 

Училища, 

НПО 
Частни 

инвеститори 

Представители на 
общността 

2012 - 2014 Не са 
необходими 

Европейски 
програми и 

фондове 

Брой обхванати 
деца 

 

 

Приет от Общински съвет-Садово с Решение № 221, взето с Протокол № 20/20.12.2012 г. 

 


