I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на Община Мъглиж 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, за периода 2015 година
дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт 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.
Приоритетни области на действие са:
1. ОБРАЗОВАНИЕ
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
4. ЗАЕТОСТ
5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
6. КУЛТУРА И МЕДИИ
Изпълнението му е насочено към:
•
Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;
•
Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;
•
Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;
•
Активизиране на гражданското общество за толерантност и съпричастност към хората в неравностойно положение.
Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за
хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на
общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи.
II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА
Характеристика и профил на уязвимите етнически общности – Общината определя като уязвима етническа общност найвече – ромската. Отделянето на специално внимание на процеса на социализация и интеграция на ромите в Община Мъглиж е
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наложително, поради увеличаване дела на ромското население в общия брой на населението от една страна и изоставащата му
интеграция от друга.
Броят на населението като демографски показател, е определящ при оценка на количествените параметри на човешките ресурси
на дадена общност. Той дава представа за населеността на Общината като цяло и на включените в нея населени места.
Човешките ресурси са един от най-важните фактори за развитие на всяка общност. Идентифицирането на най-уязвимите социални
групи, проучването на потребностите им, разработването на план и стратегия за последователното им задоволяване, както и
непрекъснатото повишаване качеството им следва да бъдат основна цел в посока повишаване качеството на живот в Община Мъглиж.
Броят на населението като демографски показател, е определящ при оценка на количествените параметри на човешките ресурси
на дадена общност. Той дава представа за населеността на Общината като цяло и на включените в нея населени места.
Ромската общност от населението живее в постоянна бедност, лоши битови условия, трудно задоволява образователните и
здравните си нужди. Това са хора, в по-голямата си част – неграмотни, ниско квалификацирани, без изградени трудови навици и поради
тези причини трудно намират работа. Безработицата, бедността, ниското ниво на образование сред тази група водят до изолация,
депресия, стрес, домашно насилие, ранни бракове и емиграция. Липсва мотивация у родителите за образование и възпитание на децата
им. Изолираността на етноса в отделни махали, лошите битови условия за живот в тях и обществената нагласа спрямо децата и
възрастните от ромски произход, пречат на тяхната социализация и интеграцията им в съвременното общество.
Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-голяма степен ромското население, важат в пълна
сила и за Община Мъглиж.
Със съставянето и реализирането на целите, задачите и дейностите в този План, който съответства на нуждите и проблемите на
Община Мъглиж цели осигуряването на едни по-добри условия за живот и интеграционен процес на хората от ромски произход.
Също така смятаме, че той е в пълен синхрон с Хартата на основните права на Европейския съюз, който е „вдъхновен от културното и
духовното наследство на Европа, от което са се развили универсалните ценности на ненакърнимите и неуточними права на човешката
личност: свобода, демокрация, равенство, образование и принципа на правовата държава”.
Настоящият план е консултиран с Местната aктивна група (МАГ), създадена в рамките на програмите на съвета на Европа и
Европейската комисия ROMED/ROMACT. Групата се състои от приблизително 25 представители на ромската общност от гр. Мъглиж и
селата Дъбово, Ветрен и Зимница.
III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 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, ЗА ПЕРИОДА 2015 ГОДИНА
1. Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ
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Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на
качествено образование в мултикултурна образователна среда
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Цели

1. Гарантиране
правото на равен
достъп до
качествено
образование,
включително чрез
интеграция на
ромски деца и
ученици в
етнически
смесени детски
градини и
училища.

Задачи

Дейности

1.1. Създаване на
1.1.1. Създаване на
условия за приемане регистри:
на деца и ученици
от ромски произход
- На непостъпилите в
в детските градини
училище и детска
и училища
градина деца и
ученици в
задължителната
училищна възраст;

1.2. Осигуряване на
позитивни
образователни
условия за ранно
детско развитие в
системата на
предучилищното
образование на деца
на възраст от 0 до 7
години

1.3 Подобряване
качеството на

- Отпаднали деца и
ученици в
задължителната
училищна възраст.
1.2.1. Осигуряване на
подходяща
образователна среда за
включване на децата от
ромски произход, в
детските заведения

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства

Източник Индикатори

Директори
на
училищата
и детските
заведения в
сътрудничество с
Община
Мъглиж,
РИО, ДСП
и др.

2015

Не са
необходими
средства

-

Брой
на
регистрирани
деца
непостъпили
и отпаднали
от ДГ и
у-ще
обхванати
деца и
ученици в
учебните
институции

Директори
на детските
заведения в
сътрудниче
ство с
Община
Мъглиж,

2015

В рамките на
утвърдения
бюджет на
ЦОИДУЕМ

Община
Мъглиж

Осигурена
подходяща
среда

Общински
бюджет 11 900 лв.

Община
Мъглиж

Подобрена
материална
база в ДГ

В рамките на
утвърдения

МОМН

1.2.2. Подобряване на
материалната база на
детските градини
- оборудване на ОДЗ
„Камбанка” с детски
кошари, гардероби за
дрехи и обувки,
дидактични шкафове в
детските занимални

Община
Мъглиж

1.3.1. Постепенно
въвеждане на

Община
Мъглиж

2015

Брой деца,
обхванати в
целодневно
5

2. Създаване на
условия за
десегрегация на
ромските деца в
детските градини

държавен
бюджет

образование на деца
в неравностойно
социално
положение

целодневна
организация на учебния
ден до седми клас
включително

1.4. Създаване на
благоприятни
условия в детските
градини за децата от
различните етноси,
които имат отявлена
езикова бариера

Община
1.4.1 Назначаване на
Мъглиж
помощен персонал от
различните етноси,
който да подпомага
децата в научаването на
български език

2015

Алтернативни
ОП

обучение.

Брой деца, с
ОП,
езикови
финансира проблеми
ни от ЕС посещаващи
детските
заведения

1.5 Създаване на
система за
стимулиране и
насърчаване на
ромски ученици,
продължили
образованието си
във висше учебно
заведение.

1.5.1. Стимулиране и
насърчаване на 3- ма
студенти от ромски
произход, продължили
образованието си във
висше учебно
заведение, чрез
плащане на
семестриалните им
такси.

Директори 2015
на училища
и Община
Мъглиж

В рамките на
общинския
бюджет
чрез дарения
от НПО,
местен бизнес,
ОП

В
рамките
на
общинския
бюджет,
Дарения,
НПО,
местен
бизнес,
ОП

2.1. Въвеждане и
развиване на
разнообразни
форми на
интеркултурно

2.1.1. Изготвяне на
етнокултурен календар
и представителни изяви
съвместно с останалите
училища, детски

Община
Мъглиж

В рамките на
общинския
бюджет

МОМН и
Община
Мъглиж

2015 г.

Брой
обхванати
студенти

Брой
обхванати
деца и
ученици в
изявите на
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и училищата

3. Привличане на
родителите роми
в образователния
процес и
засилване на
участието им в

етнокултурния календар

образование,
насочено към
запазване и
развитие на
културната
идентичност на
етническите
малцинства.

градини, читалища и
НПО функциониращи
на територията на
общината

2.2. Осигуряване на
равен достъп до
образование на
всички подлежащи
на обучение деца и
ученици .

2.2.1. Индивидуална
работа на психолог с
децата от ромския
етнос, които имат
проблеми свързани с
общуването с деца от
другите етноси.

Община
Мъглиж,
Психолог

2015

В рамките на
утвърдения
бюджет

Община
Мъглиж

Брой деца
преодолели
трудната
адаптация в
детските
колективи

2.2.2. Назначаване на
образователни
медиатори

Община
Мъглиж и
ОП

2015

Общински
бюджет и ОП

Община
Мъглиж

Брой
медиатори

2.2.3. Осигуряване на
учител по английски
език в ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” с.
Ветрен
3.1.1.Участие на
родители на деца и
ученици от етническите
малцинства в
училищни
настоятелства и

2015
Община
Мъглиж
Директор
на училище

Делегиран
училищен
бюджет

Община
Мъглиж

Брой деца
изучаващи
английски

-

Брой
родители на
деца от
етническите
малцинства

3.1. Привличане на
родителите като
партньори в
детските заведения
и училища.

Директорите на
детски
градини и
училища;
Община

2015

Не е
необходимо
финансиране
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училищния
живот.

4. Материална база 4.1 Подобряване на
на образователните материалната база
институции
на образователните
институции

обществени съвети

Мъглиж

3.1.2. Сформиране на
екипи от роми, които
съвместно с
училищните
настоятелства да
извършват
разяснителна дейност в
ромските квартали.

Директорите на
детски
градини,
училища и
Община
Мъглиж

2015

Не е
необходимо
финансиране

-

Брой екипи
от
роми

3.1.3. Съвместни
дейности между
родителите роми и
останалите родители.

Директорите 2015
на детски
градини,
училища и
Община
Мъглиж

В рамките на
утвърдените
институции

РИО

Брой
проведени
съвместни
дейности

4.1.1. Основен ремонт
на покрива на детската
градина в с. Дъбово;

Община
Мъглиж

2015

340 000 лв.

Междуве- Брой
домстизвършени
вена
ремонти
комисия
за
подпомагане и
възстановяване

4.1.2. Мерки за текущи
ремонти в детските
градини в с. Ветрен и с.
Тулово;

Община
Мъглиж

Април 2015

В рамките на
утвърдения
бюджет

Община
Мъглиж

Брой
извършени
ремонти
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4.2.3. Мерки за
енергийна ефективност
на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” в с. Ветрен

Междунаро 2015
ден фонд
Козлодуй

около 300 000
лв.

МФК

Брой
извършени
ремонти

4.2.4.Ремонт и
реализиране на мерки
по енергийна
ефективност в ЦДГ
„Радост” с. Юлиево

ФЕЕ и
Община
Мъглиж

март 2015

170 000 лв.

ФЕЕ и
Община
Мъглиж

Брой
извършени
ремонти

4.2.5. Ремонт и
реализиране на мерки
по енергийна
ефективност в ОДЗ „1ви юни” с. Ягода

Национален
Доверителен
Екофонд и
Община
Мъглиж

2015

около 400 000
лв.

Национа- Брой
извършени
лен
ремонти
Доверителен
Екофонд
и Община
Мъглиж

2. Приоритет ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми
Цели

Задачи

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори

Цел І: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване..
1. Намаляване
на детската
смъртност

1.1. Ранна
регистрация на
бременните,
наблюдение по време
на бременността и

1.1.1. Съдействие на
личните лекари за
обхващане на
бременните до
четвъртия месец на

Община
Мъглиж
Лични
лекари,
НЗОК

2015

МЗ,
Брой
В рамките
Държавният обхванати
на
бюджет
бременни и
утвърдения
родилки,
бюджет
Намален
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Цели

Задачи
своевременна
хоспитализация на
родилките

1.2. Намаляване на
бременностите в
юношеската възраст
и профилактика на
вродени аномалии и
наследствени
заболявания

Дейности
бременността за
регистрация,
консултации с лекарспециалист по
акушерство и
гинекология и
своевременно
постъпване в лечебно
заведение за болнична
помощ за раждане
1.1.2. Осъществяване на
акушерогинекологични
прегледи с мобилни
кабинети в населени
места с компактно
ромско население и
предоставяне на
безплатни
контрацептивни
средства на желаещи
лица.
1.2.1.Повишаване
информираността на
младежите относно
опасностите за майката
и детето при ранна
бременност, за
опасностите, които
крие ранната
бременност за майката

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори
брой на
случаи на
детска
смъртност

МЗ, РЗИ,
2015
специалисти
по
акушерство и
гинекология,
община
Мъглиж

Средства
по
програми,
финансира
ни от ЕС

МЗ, РЗИ,
2015
лични
лекари,
Община
Мъглиж –
чрез
медицинските лица в
ученичес-

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Държавният Брой
бюджет,
осъществени
Програми, прегледи
финансирани от ЕС

Държавният
бюджет,
Програми,
финансирани от ЕС

Брой
проведени
беседи
годишно по
посочените
теми
Намален
брой на
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Цели

2. Подобряване
на здравната
помощ за
новородените
и децата в
предучилищна възраст

Задачи

2.1. Регистриране на
новородените и
децата при личен
лекар

2.2. Повишаване на
обхвата с
имунизации по
Националния
имунизационен
календар на
новородените и
децата до 7-годишна
възраст
2.3. Подобряване на
информираността за
здравословно
хранене на
новородените и

Отговорна
Времеви
институция
период
и бебето; за риска от
ките
раждане на деца с
здравни
вродени аномалии и
кабинети
наследствени болести и и
начините за
здравните
профилактиране
медиатори
Неформал- 2015
2.1.1. Привличане на
неформалните ромски
ните
лидери за избор на деца ромски
лидери,
без личен лекар и
лични
разясняване пред
лекари,
родителите им
важността за
РЗИ,
община
регистрирането им
Мъглиж,
МАГ
2015
2.2.1. Повишаване на
МЗ, РЗИ,
информираността на
мобилни
майките за значението
кабинети,
на имунизациите и
община
мотивирането им за
Мъглиж
редовното им
прилагане, съгласно
Националния
имунизационен
календар
2.3.1. Провеждане на
МЗ, РЗИ,
2015
беседи и
община
разпространение на
Мъглиж
информационни
материали,
Дейности

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори
бременности
те в ранна
възраст

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Община
Мъглиж

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Държавния
т бюджет,
Програми,
финансира
ни от ЕС

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Брой деца,
записани при
личен лекар в
населените
места, в
които
работят
медиатори

Брой
проведени
беседи и
брой
информиран
и майки
Повишен
брой на
имунизирани
те деца
Държавния Брой
т бюджет,
проведени
Програми, беседи
финансира годишно по
ни от ЕС
темата за
11

Цели

Задачи

Дейности

организиране на
обучения за жени,
ангажирани с
отглеждането на малки
деца
2.4. Редовно про2.4.1. Провеждане на
веждане на профипрофилактични
лактичните прегледи прегледи с мобилни
за съответната
педиатрични кабинети
възрастова група
в квартали с
преобладаващо ромско
население
3. Подобряване 3.1. Повишаване
3.1.1. Провеждане на
на профиобхвата на ромското разяснителни кампании
лактичните
население с
за необходимостта от
дейности сред имунизации по
ваксиниране на
ромското
Националния
населението със
население
имунизационен
задължителните
календар
имунизации по
Националния
имунизационен
календар
3.2. Обхващане на
3.2.1. Провеждане на
ромското население с ранна диагностика и
профилактични
скринингови
прегледи
изследвания с мобилни
мамографи за
превенция на рака на
млечната жлеза
3.2.2. От 5 април 2015 г.
ще
стартират

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства
Източник

Индикатори
здравословно
то хранене

малките деца

РЗИ,
лечебни
заведения,
община
Мъглиж

2015

МЗ, РЗИ,
2015
лични
лекари,
медицинските
специалист
и към
училищата
и детските
градини
МЗ, РЗИ,
2015
мобилни
екипи,
лични
лекари,
община
Мъглиж
Община
Април –
Мъглиж
август 2015

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Държавния
т бюджет,
Програми,
финансира
ни от ЕС

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Държавният бюджет

Брой
проведени
прегледи
годишно с
мобилните
педиатрични
кабинети
Брой
проведени
беседи
годишно
Повишен
брой на
имунизирани
те

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Държавния
т бюджет,
Програми,
финансира
ни от ЕС

Брой
проведени
профилактич
ни прегледи

Общински
бюджет,

Общински
бюджет

Брой
проведени
12

Цели

Задачи

Дейности
профилактични
прегледи насочени към
различни целеви групи,
включително и към
хора ( деца, бременни,
възрастни хора) от
ромския
етнос.
Прегледите ще бъдат
осъществявани
от
известни
български
лекари специалисти в
областта
на
кардиологията,
неврологията,
ендокринологията,
гинекологията,
съдовата хирургия и
офталмологията.
Профилактичните
прегледи
ще
се
извършат във всички
населени
места
от
общината два пъти в
месеца.
Поканените
лекари
са
от
Правителствена
болница и ВМА. Ще
бъдат обхванати около
600 души пациенти,
вкл.
и здравно
неосигурените лица

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Средства
Източник
благотвори
телни
кампании

Индикатори
прегледи и
хоспитализир
ани пациенти
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Цели

Задачи

3.3. Превенция и
контрол на ХИВ,
туберкулоза и
сексуално предавани
инфекции сред
уязвимите ромски
общности

Отговорна
Времеви
институция
период
2015
3.2.3. Създаване на
ЦСМП –
условия за
Стара
безпрепятствено
Загора,
навлизане на
ФСМП –
лекарските екипи от
Мъглиж,
ФСМП в ромските
ПУ –
махали
Мъглиж и
Община
Мъглиж,
МАГ
2015
МЗ,
3.3.1. Работа в
неправител
общността за
превенция и контрол на -ствени
организаХИВ чрез услуги по
ции,
консултиране и
насочване за анонимно Община
и безплатно изследване Мъглиж,
за ХИВ и сексуално
медицинските
предавани инфекции;
обучение; работа на
специалист
и към
терен;
здравно-социални
училищата
и детските
центрове в ромска
общност; мобилни
градини
РЗИ,
медицински кабинети
КАБКИС,
лечебни
заведения,
АСП,
ОДПФЗС –
Стара
Дейности

Финансиране
Средства
Източник
ЦСМП –
Държавен
Стара
бюджет
Загора,
Община
Мъглиж

Индикатори
Брой
проведени
прегледи от
екипи на
ФСМП

Национал- Държавния Брой млади
на
т бюджет
хора от
програма за
ромска
превенция
общност,
и контрол
достигнати с
на ХИВ и
пълен пакет
сексуално
услуги за
предавани
превенция на
инфекции
ХИВ и
сексуално
преносими
болести
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Цели

Задачи

Дейности

3.3.2. Дейности по
подобряване контрола
на туберкулозата сред
ромска общност чрез
провеждане на
скрининг за риска,
придружаване и
изследване за
туберкулоза; подкрепа
в процеса на лечение на
болните от туберкулоза

Отговорна
институция
Загора

Времеви
период

МЗ,
2015
неправител
-ствени
организаци
и, Община
Мъглиж,
лечебни
заведения,
АСП,
ОДПФЗС –
Стара
Загора

Финансиране
Средства
Източник

Национална програ ма за пре венция и
контрол на
туберкулозата;

Индикатори

Държавния Брой лица от
т бюджет
ромска
общност
хоспитализир
ани
Брой
преминали
профилактич
ни прегледи

Цел II: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически
малцинства.
Цел III: Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система. Развиване на медиаторството и на
различни форми на работа за и в общността (здравно социални центрове и др.).
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Цели

Задачи

4. Подобряване 4.1. Подобряване на
достъпа до
практиките за
здравни услуги първична и
специализирана
помощ в кварталите,
населени предимно с
ромско население.

4.2. Обучение на
здравни медиатори и
тяхната реализация

Дейности
4.1.1. Разширяване
сътрудничеството на
личните лекари с
неформалните ромски
лидери за оказване на
съдействие /МАГ/

4.2.1. Избор и обучение
на подходящи лица от
ромски произход за
здравен медиатор

Отговорна
Времеви
институция
период
НЗОК,
2015
Община
Мъглиж,
Лични
лекари,
МАГ

МЗ,
2015
Община
Мъглиж,
РЗИ,
Националната мрежа
на
здравните
медиатори
4.2.2. Осигуряване
Община
2015
трудовата реализация
Мъглиж в
на здравните медиатори сътруднии текущото им
чество с
обучение
МФ, МЗ

Финансиране
Средства
Източник
В рамките
Държавнина
ят бюджет
утвърдения
бюджет

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Държавният бюджет

Индикатори
Подобрен
достъп до
здравни
услуги в
ромските
квартали
Брой срещи
между ОПЛ
и
неформални
ромски
лидери/ МАГ
Брой обучени
здравни
медиатора

От бюдже - Държавният Брой
та на МЗ за бюджет
медиатори,
текущо
работещи в
обучение
Общинска
администрация Мъглиж
Реализирани
дейности от
ЗМ
16

Цели

Задачи

Отговорна
Времеви
институция
период
4.2.3. Създаване на
Здравните 2015 г.
план за дейности на ЗМ медиатори
и обезпечаване на
и Община
ресурси за изпълнение
Мъглиж
на плана
Дейности

4.2.4. Създаване на
план за дейности на ЗМ
и обезпечаване на
ресурси за изпълнение
на плана

Цел ІV: Осигуряване на достъп до здравна информация
5. Повишаване 5.1. Информиране на 5.1.1. Организиране и
на информира- ромското население
провеждане на
ността на
за предпазване от
кампании за
ромското
най-честите
запознаване с начините
население
заболявания
за предпазване от найразпространените
инфекциозни,
онкологични,
сърдечносъдови и
наследствени болести
5.1.2. Периодично
провеждане на беседи
от здравни специалисти

здравните
медиатори
и Община
Мъглиж

2015 г.

Финансиране
Средства
Източник
Държавен
В рамките
бюджет,
на
утвърдения Община
бюджет
Мъглиж

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Индикатори
Резултати от
дейности за
постигане
целите на
плана
Реализирани
дейности от
ЗМ
Резултати от
дейности за
постигане
целите на
плана

МЗ, РЗИ,
ЗМ,
лични
лекари
Медицинските
специалисти към
детските
градини и
училищата
МЗ, РЗИ в
сътруднич
ество с

2015

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Община
Мъглиж,
РЗИ

Брой
проведени
годишно
кампании в
населени
места по
посочените
теми

2015

В рамките
на
утвърдения

Община
Мъглиж,
РЗИ

Брой
проведени
беседи
17

Финансиране
Отговорна
Времеви
Индикатори
институция
период
Средства
Източник
специалибюджет
за вредата от найсти към
разпространените
детските
рискови фактори –
градини и
тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, училищата
и личните
нездравословно
лекари,
хранене и за
здравните
предимствата на
здравословния начин на медиатори
живот
3. Приоритет: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Цели

Задачи

Дейности

18

Оперативна
цел
1.Подобряване на жилищните условия,
включително
и на прилежа
-щата
техн.
инфраструкту
-ра

Цели
1.1.Подобряване на
жилищните условия
в
квартали
с
компактно ромско
население

Дейности

Отговорна
институция

Времеви
период

Финансиране
Индикатори

Средства Източник
в лв.
ОбщинОбщински
ски
бюджет
средства
.

Извършена
оценка

1.1.1.
Оценка
на Община
състоянието на ромските Мъглиж
квартали във всички
населени
места,
по
отношение
на
инфраструктура

2015

1.2. Отреждане на 1.2.1. Определяне
на Община
нови територии за подходящи
общински Мъглиж
жилищно
терени
за
жилищно
строителство
строителство

2015

Общински
средства

Общински
бюджет

Брой
урегулирани
поземлени

Община
Мъглиж,
МРРБ

2015

Общински
средства

Държавен
бюджет

Брой
кадастрални
карти

Община
Мъглиж

2015

Общински
средства

Общински
бюджет

Брой
подробни
устройствени
планове

1.5.1. Осигуряване на Община
алтернативно жилищно Мъглиж
настаняване в случай на
принудително изваждане
на
уязвими
ромски
семейства от домовете,
които обитават

2015

2
млн. Финансира
лв., ОП и ни от ЕС и
други
НПО
донорски
програми

1.3. Създаване на
кадастрални карти
и кадастрални регистри на територии,
включващи зони с
компактно ромско
население
1.4. Актуализация
/изработване
на
подробни устройствени планове на
съществуващи
и
новоотредени
терени
1.5. Осигуряване на
алтернативно жили
щно настаняване в
случай на принудително изваждане
на уязвими ромски
семейства
от

1.3.1.
Изработване на
кадастрални карти и
кадастрални регистри на
с. Тулово, с. Дъбово, с.
Зимница и с. Ветрен,
включващи
зони
с
компактно
ромско
население
1.4.1. Актуализация и
изработване
на
подробни устройствени
планове на съществуващи
терени

Брой настанени домакинства
и
брой
обитатели
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домовете,
обитават

които

1.6 Реконструкция
на
обекти
на
културната
инфраструктура

1.6.1. „Реконструкция и Община
ремонт на читалище Мъглиж
„Народна
просвета1889г.” с. Ветрен

1.6.2. „Реконструкция и
ремонт на читалище „Гео Община
Мъглиж
Милев-1926г.” с. Ягода

1.6.3.
„Ремонт
на
Народно
читалище Община
„Развитие-1921”,
с. Мъглиж
Дъбово

1.6.4.
„Ремонт
на
Народно читалище „Заря- Община
1905г.”, с. Тулово
Мъглиж

910744,87 „Програма
за развитие
лв.
на селските
райони” 2007-2013г.

Брой реконструирани
Народни
читалища,
брой
ползватели

„Програма
932939,14 за развитие
лв.
на селските
райони” 2007-2013г.

Брой реконструирани
Народни
читалища,
брой
ползватели

2015

„Програма
349119,27
за развитие
лв.
на селските
райони” 2007-2013г.

Брой реконструирани
Народни
читалища,
брой
ползватели

2015

272088,80 „Програма
за развитие
лв.
на селските
райони” 2007-2013г.

Брой реконструирани
Народни
читалища,
брой

2015

2015
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ползватели
1.7 Набелязване на
мерки
за
подобряване
на
сметопочистването
и сметоизвозването
в
ромските
квартали

1.8 Подобряване на
социалната
инфраструктура в
ромските квартали

1.7.1. В средата на 2015 г.
ще бъдат закупени и
поставени
още
10
контейнера тип “Бобър”,
които
ще
бъдат
ситуирани в ромските
махали на селата Ветрен,
Дъбово,
Тулово
и
Зимница

Март - август 12 000 лв. Община
Община
Мъглиж – 2015
Мъглиж
благотвори
телна
кампания

Брой
домакинства

1.7.2. В периода от 16 до Община
30
март ще
бъдат Мъглиж –
ликвидирани
всички
нерегламентирани
сметища в ромските
квартали в
населени
места в общината.

Март 2015

Брой жители
15 000 лв. Община
Мъглиж –
благотвори
телна
кампания

1.8.1. През месец август Община
2015 г. ще се изгради Мъглиж
автобусна
спирка
в
центъра на с. Зимница,
което
ще
даде
възможност на жителите,
които са основно от
ромски произход да имат
минимални
витални
условия,
чакайки

Август 2015

Брой жители
20 000 лв. Община
Мъглиж –
благотвори
телна
кампания
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автобусите
1.8.2.
През месец май Община
2015
г.
ще
се Мъглиж
предприемат мерки за
реконструкция на парка в
центъра на с. Зимница.
1.8.3.
Ремонт
и
реконструкция
на
отводнителния канал в с.
Ветрен, чието окаяно
състояние е причина за
честите наводнения в
населеното място, вкл. и
ромската махала

Май 2015

Община
2015
Мъглиж,
МКВП към
МВР

Общинск
и бюджет

Община
Брой жители
Мъглиж –
благотвори
телна
кампания

150 000
лв.

Община
Мъглиж
държавен
бюджет

Брой жители

4. Приоритет ЗАЕТОСТ
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях
Задачи

Дейности

Цели
1. Повишаване
на трудовата
заетост на
ромите

1. 1.Придобиване
квалификацията на
безработни роми

1.1.1. Организиране на
професионални курсове
за безработни лица:
а) мотивация за активно
търсене на работа;
б) професионална
ориентация;

Отговорна
институция

Времеви
период

Община
2015
Мъглиж в
сътрудничест
во с МТСП,
АЗ и МОMН

Финансиране
Средства

Източник

Индикатори

Средства от Републиканск Брой лица с
външно
и
придобита
финансиране бюджет,ОПР квалификация,
ЧР и други Брой
донорски
реализирани на
програми и пазара на труда
проекти
след
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в) професионална
квалификация,
в рамките на годишните
програми за обучение по
Националния план за
действие по заетостта
(НПДЗ) и други планове
Община
2015
1.2. Осигуряване на
1.2.1. Насърчаване на
заетост на ромите
заетостта чрез участието Мъглиж в
сътрудничест
в европейкси,
национални, регионални во с МТСП,
АЗ и МОMН
и реализирането на
общински програми за
заетост в различни сфери
на обществения живот :
- Регионална програма за
заетост „Поддръжане на
гробищните паркове в
Община Мъглиж” - 15
лица;
- Програма за полагане на
14 дни обществено
полезен труд от хора
обект на месечно
социално подпомагане;
- Програма „Старт на
кариерата” – 2 лица
1.3. Подкрепа за
1.3.1.Срещи, семинари, МТСП, АЗ и 2015
провеждане на
дискусии, кръгли маси, Община
инициативи и кампании кампании.
Мъглиж
с ромски организации
на местно и национално
ниво

придобиване на
квалификация

Средства от Републиканск Брой лица с
осигурена
външно
и бюджет,
заетост
финансиране ОП РЧР и
други
донорски
програми и
проекти

В рамките на Републикан- Бр. проведени
утвърдения ски бюджет, срещи,
бюджет
донорски
кампании,
програми и кръгли маси,
проекти
дискусии и
семинари.
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5. Приоритет ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред,
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.

Задачи

Дейности

Цели
1. Подобряване 1.1 Провеждане на
на
съвместни срещи и
ефективността мероприятия
на работа с
ромите между
служителите
от общинска
администрация
гр. Мъглиж и
служителите
на ПУ гр.
Мъглиж

Отговорна
институция

Времеви
период

1.1.1. Провеждане на
срещи на всяко триме сичие в Заседателната
зала на Общинска адми
-нистрация, между
полицейски служители
от Участък „Полиция” Мъглиж, кмета на
общината, кметовете и
кметските наместници
и представители на
други институции и
заинтересовани страни
и набелязване на
превантивни мерки за
намаляване на
престъпността на територията на общината.

Община
Мъглиж в
сътрудниче
ство с
Участък
„Полиция”
- Мъглиж

2015 г.

1.1.2. Осигуряване на
денонощни патрули в
ромските махали с

Община
Мъглиж и
МВР

2015

Финансиране
Индикатори
Средства
Не е
необходимо
финансиране

Източник
Община
Мъглиж в
сътрудниче
ство с
Участък
„Полиция”
- Мъглиж

Общински
бюджет и
ОП

Община
Мъглиж и
МВР

Брой
проведени
срещи. Брой
набелязани и
изпълнени
превантивни
мерки за
намаляване
на
престъпността

Брой
обхванати
жители
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2. Подобряване
представителст
-вото на хора
от ромската
общност в
публичната
администрация
на всички нива

2.1. Увеличаване броя
на заетите роми в
публичната
администрация на
местно ниво и
подобряване на
квалификацията им

мобилни екипи и
общински охранител в
гр. Мъглиж, с. Ветрен,
с. Тулово и с. Дъбово
3.1.1. Назначаване на
общински експерт по
етническите и
интеграционните
въпроси и поемане на
ангажимент за неговите
обучения и
квалификация

Община
Мъглиж

Януари 2015 В рамките
– 1 бр. и март на
2015г. – 1 бр. утвърдения
бюджет

Община
Мъглиж

Брой
назначени
експерти и
проведени
обучения за
подготвянето
му за работа
в
Общинската
администрация

6. Приоритет КУЛТУРА и МЕДИИ
Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции,
обичаи и творчество
Цели
1. Постигане на
устойчивост в
резултатите на
културната
интеграция

Задачи

Дейности

1.1. Развитие на 1.1.1. Разработване
култураната
на Културен
интеграция
календар на
Община Мъглиж и
на Общинска програма за развитие на
читалищната дейност на читалищата на територията

Отговорна
институция
Община
Мъглиж,
всички
читалища по
населените
места и МК

Времеви
период
2015

Финансиране
Индикатори
Средства
В рамките
на
утвърдени
я бюджет

Източник
Общински
бюджет и
Републикан
ски бюджет

Утвърден
Културен
календар на
Община Мъглиж
и на Общинска
програма за
развитие на
читалищната
дейност на
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2. Съхраняване,
развитие и
популяризиране на
етнокултура на
ромите

2.1. Създаване на
условия за
неформално и
самостоятелно
учене чрез
библиотеките

2.2. Съхраняване
на ромските
традиции и
култура,
неформално

на община Мъглиж
с компонент „кул турна интеграция”
за развитие на
културата
1.1.2. Разработване
и реализиране на
програми за
културна и
социална
интеграция на
общинско ниво
като част от Общин
-ска програма за
развитие на
читалищната дейност на читалищата на територията
на община Мъглиж
2.1.1. Използване на
създадените
информационни
центрове от
ромското население,
осигуряващи
глобална
информация и
достъп до Интернет
2.2.1.Институциона
лно укрепване на
читалищата като
модерни центрове
за развитие на

читалищата на
територията на
община Мъглиж

Община
Мъглиж,
всички
читалища по
населените
места и МК

2015

Средства
от
общински
я бюджет

Общински
бюджет и
ЕФРР
ЕСФ

Брой
реализирани
дейности и
проекти по
програмите

Читалищата в
гр. Мъглиж и с.
Дъбово МК и
Община
Мъглиж

2015

В рамките Община
на
Мъглиж
утвърдени
я бюджет

Брой посетители

Всички
читалища по
населените
места, МК и
Община

2015

В рамките Община
на
Мъглиж
утвърдени
я бюджет

Брой посетители
и брой проведени
мероприятия
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образование и
достъп до култура чрез ч-щата
2.3. Проучване,
съхраняване и
популяризиране
на ромската
култура и
фолклор

местната общност,
включително и
ромската
2.3.1. Със своята
нова социална
дейност,
читалищата ще
работят в посока за

Мъглиж

Всички
читалища по
населените
места и МК

2015

В рамките
на
утвърдени
я бюджет

Община
Мъглиж

Всички
читалища по
населените
места, МК и
Община
Мъглиж

2015

В рамките Община
на
Мъглиж
утвърдени
я бюджет

Брой дейности

защита на
нематериалното
културно наследство
и неговите носители,
която включва и
традиционната
култура на ромската
общност

2.3.2.
Популяризиране на
ромската култура
чрез честване на
ромската нова
година „Василица”

Брой вписани
културни събития

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Усилията на Община Мъглиж 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, били те от конкретен
и/или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски проекти, информиране и превенция
са залогът за бъдещо развитие.
Конкретно в края на периода на плана за действие се стремим да постигнем:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повишено качеството на образование във всички училища с ромско население ;
Намаляване броя на отпадналите от училище ученици;
Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците;
Намалена неграмотностт сред 18 – 25 годишните млади хора;
Придобита професионална квалификация;
Намалена безработица сред малцинствата;
Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора в ромските квартали;
Достъп на бедните етнически малцинства в община Мъглиж до здравни услуги и намалена заболеваемост;
Ограничаване раждане на деца от малолетни и непълнолетни лица;
Изградени нови жилища, зелени площи и детски площадки в кварталите;
Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите;
Съхранена идентичност на малцинствените общности;
Участие на хора от малцинствата в културните дейности на читалищата по населените места;
Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност;
Повишена осведоменост на целевите групи;
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.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От съществено значение за изпълнението на „Плана за действие на община Мъглиж за подкрепа на интеграционните политики” е
сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на местно ниво с представители ромски организации по места, отделни
ромски представители на компактни групи от ромското население, Местната активна група в рамките на програмите ROMED/ROMACT,
както и НПО. Осигуряването на активното участие на ромите е от ключово значение.
Като участници не само във формирането и реализацията на политиките за интеграция на ромите, но и във всички други политики,
те допринасят за развитието на обществото. Включването им във всеки етап от създаването, изпълнението, наблюдението и оценката на
политиките на всички нива обогатява процеса от гледна точка на интересите на общността и компетентността на експертите, работещи
по въпросите на ромите. Това изисква насърчаване на участието в администрацията на представители на ромската общност и гарантира
реалното участие на ромите във всички приоритетни области на настоящата програма. 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 Община Мъглиж за увеличаване на просперитета и
икономическото благоденствие на хората от общината.
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