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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 2016 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. 

Приоритетните области  в Плана 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  
са: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
4. ЗАЕТОСТ 
5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
 
Изпълнението на Плана 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.  

Съставянето и реализирането на целите, задачите и дейностите в този План съответстват на нуждите и проблемите на Община 
Мъглиж за осигуряването на едни по-добри условия за живот и  интеграционен процес на  хората  от ромски произход.   

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. 
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II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА 
 

1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА МЪГЛИЖ 
 
Характеристика и профил на уязвимите етнически общности – Общината определя като уязвима етническа общност – ромската. 

Отделянето на специално внимание на процеса на социализация и интеграция на ромите в Община Мъглиж е наложително, поради 
увеличаване дела на ромското население в общия брой на населението от една страна и изоставащата му интеграция от друга. 

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. 

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 квалифицирани, 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. 
         Община Мъглиж се намира в Южна България, в източната част на Подбалканската Казанлъшка котловина. Територията на община 
Мъглиж е 389 кв.км. и представлява 7.55% от територията на област Стара Загора. Тя е една от 11-те общини в област Стара Загора. По брой 
население се нарежда на 7-мо място с гъстотата на населението  26.2 души/км2 ,  която е значително по-ниска от средната за област Стара 
Загора (64.7 души/км2). Една част от територията на общината се простира в Казанлъшкото поле, а друга част в Стара планина и Средна 
гора. Над морското равнище варира от 265 метра до 1485 метра. Основната част от землището на общината е разположено в планински 
район. 

Население – демографска характеристика. Тенденции в броя на населението 
Общината има 15 населени места с административен център град Мъглиж и общо население  11 998 жители. От тях 6 016 мъже и 5 

982 жени.     
По население община Мъглиж попада в категорията на малки общини в България (от 10 000 до 30 000 жители). 
От преброяването на населението в Република България през 2011 година, общия брой на населението на община Мъглиж  е 12 256 

души.  
Изводът е, че съществува тенденция за трайно намаляване на населението на общината.  
Причините за това са комплексни. Този процес може да бъде обяснен с намалената раждаемост, увеличената смъртност и 

миграционните процеси. Безспорно една от основните причини е икономическа. Дълбоката криза на местната икономика, довела до 
нищожен ръст на разкриване на нови работни места, не съответстващ на необходимостта от работни места, продължава да бъде една от 
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основните причини за миграция на населението. Друг важен фактор е, големите различия в условията на живот в населените места на 
общината и тези в близките градове.  

Съотношението между градското и селско население в общината е приблизително 1 към 4, като селското население е около 4 пъти 
повече от градското.  

В административната структура на общината влизат 1 общински кмет и 7 кметства, управлявани от пряко избрани на местните избори 
през 2015 г. от населението кметове. Останалите 4 кметства се управляват от кметски наместници назначени от Кмета на общината.  

Селищната мрежа е изградена равномерно в цялата територия на община Мъглиж. За това е повлияло преди всичко преминаващите 
през нея основни за страната пътни артерии.   

В общинския център гр. Мъглиж и селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 84% от цялото население на общината. С 
относително стабилно демографско развитие се характеризират селата  Ветрен, Дъбово и Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево преобладава 
възрастното население. Село Ягода е с относително голям процент турско и купанарско  население, но и със силно изразен миграционен 
процес. Процес на силно намаляване броя на живеещите през последните години се наблюдава и в балканските села, в които живеят 
предимно възрастни хора.  

Селата Селце, Сливито, Яворовец, Радунци, Борущица и Държавен, които са разположени в Стара планина са с население под 50 
души. 

В село Зимница се наблюдава увеличаване на броя на населението, но трябва да се отбележи, че 84 % от населението е от ромски 
произход.    

                                                                Раждания-общ брой живородени деца в общината  

година                       Общо момчета момичета 

2010  150 84 66 

2011  143 76 67 

2012 132 65 67 

2013 139 71 68 

2014 121 59 62 

до 30 юни 
2015 г. 

56 31 25 

общо 741 386 355 
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Справка на родени и починали лица за периода 2013 - 2015г. в община Мъглиж. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

         Източник: ГРАО – Община Мъглиж 
 

Естественото движение на населението е един от основните компоненти, оказващи влияние върху динамиката на неговото развитие и 
възрастовата му структура. Ниският ръст на раждаемостта и покачването на смъртността са причина за неблагоприятните изменения на 
показателя „естествен прираст”, който е с отрицателни стойности.  

В община Мъглиж имат присъствие различни етноси. Най-голям е процентът на населението от ромски произход. По неофициални 
данни от експертна оценка на местната власт процентното съотношение българи – роми в отделните населени места на общината е както 
следва: 

 
Населено 

място 
Българи 

(%) 
Роми 

(%) 

Село Ягода 96 4 

Село Шаново 80 20 

Град Мъглиж 64 36 

Село Ветрен 64 36 

Село Дъбово 50 50 

Село Тулово 48 52 

Село Юлиево 18 82 

Село Зимница 14 86 

Година Родени Починали 

2013 132 185 

2014 112 206 

2015 102 167 

общо 346 558 
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Разпределение на българи и роми в населени места по възраст в проценти  

 
Населено 
място 

 Възраст 

  от 0 
до 19 

  
години (%) 

Възраст 

от 20 
до 64 

години 
(%) 

Възраст 

Над 65 

години 
(%) 

Село Ягода Българи 20 68 12 

 Роми 50 49 1 

Село Шаново Българи 5 37 58 

 Роми 41 59 0 

Град Мъглиж Българи 14 60 26 

 Роми 39 58 3 

Село Ветрен Българи 12 50 38 

 Роми 44 56 0 

СелоЗимница Българи 6 48 46 

 Роми 46 50 4 

Село Дъбово Българи 9 56 35 

 Роми 40 56 3 

Село Тулово Българи 11 57 32 

 Роми 37 58 5 

Село Юлиево Българи 4 52 43 

 Роми 26 70 4 

 
• За периода 2011-2015 г. се наблюдава намаляване броя на населението в Общината; 
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• В общинския център гр. Мъглиж и селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 84% от цялото население на 
общината; 

• Община Мъглиж е с висок относителен дял на ромското население. 

 

2. АНАЛИЗ ПО ПРИОРИТЕТИ 
 

2.1. ОБРАЗОВАНИЕ  
  
Приоритет в работата на Общината е младото поколение, бъдещето са децата и учениците. Политиката на ръководството на 

Общинска администрация – Мъглиж е да се обхванат всички подлежащи на обучение и да се осигури на всички подлежащи деца и ученици 
равен достъп до образование. В общинските детски градини и училища се обучават деца и ученици от различни етноси, като в училището и 
детската градина в с. Зимница са сегрегирани само  ромски деца. 
            Образованието и възпитанието на децата и младите хора в Община Мъглиж се осъществява от два типа учебни заведения: 

• Общообразователни учебни заведения: 
      начални,  основни и средно образователни училища; 
• Детски заведения 

 
Училища и детски заведения в община Мъглиж 

 
Населено място Училище Брой деца Детско заведение Брой деца 

Град Мъглиж 

 

� ОУ „Христо Ботев”, 

� ПГСС „Гео Милев” 

� ПУИ „Д-р Петър Берон” 

 

281 
253 
35 

ОДЗ „Камбанка”  101 

Село  Ягода 

 

ОУ „Христо Ботев”  134 ОДЗ „1-ви юни”  51 

Село Дъбово 

 

ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” 

 

109 ОДЗ „Детелина”  60 

Село Ветрен ОУ „Св. Св. Кирил и 210 ЦДГ „Здравец”  26 
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 Методий” 

 
Село Тулово 

 

ОУ „Христо Смирненски” 

 

109 ЦДГ „Снежанка”  44 

Село Зимница 

 

НУ „Св. Паисий 
Хилендарски” 

 

39 ЦДГ „Златната рибка”  22 

Село Юлиево 

 

  ЦДГ „Радост” 

 

29 

 
Във всички училища и детски заведения са създадени условия за приемане на деца и ученици от ромски произход, като се гарантира 

правото на равен достъп до качествено образование.  
В детските заведения и училищата периодично се провеждат родителски срещи, на които родителите получават информация за 

обучението на децата и се обсъждат проблемите, свързани с тяхното образование. Осъществяват се срещи и посещения по домовете на 
родителите. С родителите на ученици, застрашени от отпадане се провеждат индивидуални разговори. В училищата се организират приемни 
дни, по време на които се консултират родители.  

Консултациите, насочени към родителите са относно: 
• Поведение в обществото; 
• Насърчаване на децата и развиване на техни заложби и таланти; 
• Изграждане на трудови навици и самостоятелност; 
• Социализация и образователни затруднения 
В Община Мъглиж са обособени  две средищни училища:  
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен; 
ОУ „Христо Ботев”, с. Ягода. 

           Транспорът на учениците от населените места до средищните училища и обратно е осигурен с училищни автобуси. В средищните 
училищата се провежда целодневна форма на обучение на пътуващите ученици и е осигурено столово хранене. Община Мъглиж работи 
активно по основните приоритети на приета Общинска прорама за детето. 

Училището и детската градина са втори дом за нашите деца, независимо от какъв етнос са. Общинското ръководство, полага усилия 
за подобряване животът и развитието на ромските деца, като личности и бъдещи нейни граждани. Основните задачи в тази посока са 
насочени към: 

• Създаване на условия за равен достъп до качествено образование; 
• Обхващане на ромските деца в образователния процес; 
• Мотивиране и връщане в училище на отпадналите ромски деца.  
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         2.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

Здравеопазването на територията на община Мъглиж е организирано предимно в заведения за извънболнична медицинка помощ. 
Здравното обслужване на населението на територията на община Мъглиж се осигурява чрез: 

• обслужване от общопрактикуващи лекари и стоматолози; 
• оказване на специализирана медицинска помощ; 
• оказване на спешна медицинска помощ; 
• училищно и детско здравеопазване. 

Седем медицински лица се грижат за училищно и детско здравеопазване. Те обслужват училищните кабинети и кабинетите в детските 
заведения. През учебната година в часовете на класните ръководители се провеждат различни здравни беседи. В някои от тях участват и 
общопрактикуващите лекари. Провеждат се информационни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот и борба с 
наднорменото тегло при децата и рисковите фактори свързани с него. Отговорно се включиха всички общо практикуващи лекари, както и 
всички медицински лица - училищно и детско здравеопазване в „Националната кампания  за  превенция от рак на маточната шийка” за 
обхващането и имунизирането на всички момичета навършили 12 години. 

По данни от общопрактикуващите лекари в общината  се извършват  профилактични прегледи по определен график и години на 
раждания на населението. Също по техни  данни почти всички пациенти са обхванати и имунизирани своевременно в съответствие с 
Националния имунизационен календар. Здравните медиатори работят активно за повишаване информираността на ромите за 
необходимостта и ползата от имунизации.   

Храненето на децата и учениците в детските и учебни заведения се осъществява организирано, като се осъществява контрол, относно 
предлаганите закуски и напитки, съобразно изискванията за здравословно и балансирано хранене. 

Периодично се провеждат информационни кампании за повишаване информираността на децата относно: 
• за разпространието на ХИВ/СПИН  
• опасностите от употреба на психотропни вещества; 
• безопасна ваканция. 

       В община Мъглиж работят двама здравни медиатори, които успешно осъществяват връзката между институциите и ромската общност. 
            В гр. Мъглиж са разкрити кардиологични и неврологични специализирани кабинети. 

Ромите в общината са на първо място по ранна раждаемост и по детска смъртност сред жителите й. Сериозен е казусът „Деца раждат 
деца” – ранното раждане на възраст от 12 години. 
        По данни на Дирекция „Социално подпомагане” - Мъглиж в общината съществува тенденция към увеличаване на извънбрачните 
раждания, най-вече сред момичета под 18-годишна възраст.  

� В общината не се извършва болнична помощ, което налага тя да се осъществява в болничните заведения на други общини. 
Това е предпоставка   за неравнопоставеност при достъпа до здравни услуги; 

� В малките и отдалечени населени места липсват аптеки; 
� В общината е осигурено качествено училищно и детско здравеопазване. 
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2.3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
 

Политиката, която води Общината е ориентирана към подобряване на положението на ромското население и повишаване на жизнения 
стандарт в ромските райони, като се държи сметка и за опазване на околната среда, защото именно добрата техническа инфраструктура 
може да съдейства за подобряване качеството на живот в ромските квартали, и създаване възможност за тяхното съживяване. 
 Редица анализи сочат, че ромите живеят при значително по-лоши условия от средните за другите жители на Общината. Друг проблем 
е сегрегирането на ромите в отделни квартали. Първият е по-скоро проблем на бедността, вторият – на принудителна или доброволна 
сегрегация. Последиците са по-лошо здраве, по-ниски шансове за образование и заетост и ограничени инвестиции в ромските квартали. 
Високата раждаемост и мобилност са причина за бързото разрастване на ромските квартали, като това става без да се съобразяват 
възможностите за изграждане на улици, водопроводи, ел.захранване и др. инфраструктура. Често това става върху имоти - частна, държавна 
или общинска собственост във и извън регулацията на населените места. Това затруднява Общинската администрация при осъществяване на 
дейности свързани с изграждането и поддържането на инфраструктурата. Преобладаваща част от жилищните постройки са изградени с 
подръчни материали, уличната мрежа и комуналната инфраструктура са в лошо състояние. Къщите им са едноетажни. Често в една къща 
живеят няколко семейства, обикновено с пет или шест деца, има случаи и с повече от десет. Обитаваните примитивни жилища са с 
изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване 
контейнерите не винаги се използват по предназначение, което води до обособяване на нерегламентирани сметища.  

Най-лоша е техническата инфраструктура в кварталите с компактно ромско население в гр. Мъглиж, с. Ветрен, с. Зимница,  с. Тулово 
и с. Дъбово. В тези населени места живеят около 80 % от ромите в общината. В селата Ягода, Юлиево  и Шаново живеят роми, но те не са 
сегрегирани  в отделни квартали. Те са роми, които се самоопределят като турци. Работят в Гърция, Италия, Испания и други страни, 
връщат се в страната и си закупуват или построяват нови къщи, които са в самите населени места. Същите имат по- висок стандарт на 
живот. В по-малките балкански села не живеят роми. 

Към настоящия момент в град Мъглиж има ромски квартал - кв. „Изгрев”, който е разположен в югоизточната част на града. По-
голямата част от сградите, находящи се в този квартал са незаконно построени, без необходимите строителни книжа, без да са спазени 
предвидените в Закона за устройство на територията норми и изисквания, върху имоти, които са собственост на Община Мъглиж и на 
частни физически лица. Незаконни ромски постройки са изградени и извън границите на квартала /извън строителните граници на града/, 
като същите попадат в землището на града, върху земеделски земи - собственост на Община Мъглиж и др.  
  Общината не разполага с никакви общински жилища,  с които да посрещне огромната нужда от такива за настаняване на нуждаещите се е 
също не малък проблем.  

Към настоящия момент има изработена кадастрална карта, кадастрални регистри само за територията на гр. Мъглиж. За останалите 
населени места няма изработени такива. 

Община Мъглиж ще работи в посока: 
• Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население, целящи осигуряването на съвременна жилищна среда. 
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• Продължаване на процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхванат зони с компактно ромско 
население и установените нови зони за жилищно строителство.  

• Изготвяне на Общ устройствен план на община Мъглиж.  
• Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване,  и др. 
• Осигуряване на подходящо алтернативно жилищно настаняване в случай на евакуация на ромски семейства от домовете, които 

обитават незаконно или при опасност за тяхната сигурност и здраве. 
• Изграждане/реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на социалните услуги, образованието, културата и др. 

 
       2.4. ЗАЕТОСТ  
 

Заетостта и безработицата играят определяща роля по отношение цялостното икономическо развитие на Община Мъглиж.  
 

Информацията е представена от Дирекция „Бюро по труда”- Казанлък 
 

Информация  за регистрирани безработни лица и равнище на безработица в община 
Мъглиж  

Показатели  Към 31.12.2013 г. Към 31.12.2014 г. Към 31.12.2015 г. 
Общ брой  
регистрирани безработни лица 1038 938 872 
Дял на регистрирани безработни 
лица от ромски произход, % 66,6 63,1 62,3 
Разпределение по пол:       
 -жени 506 486 448 
 -мъже 532 452 424 

Разпределение по възраст:       
 - до 19 години  28 20 22 
 - от 20 до 24 години 85 51 63 
 - от 25 до 29 години 135 113 114 
 - от 30 до 34 години 158 151 135 
 - от 35 до 39 години 164 155 124 
 - от 40 до 44 години 101 94 97 
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 - от 45 до 49 години 89 85 72 
 - от 50 до 54 години 110 91 83 
 - над 55 години 168 178 162 

Разпределение по квалификация:       
 - работническа квалификация 111 82 63 
 - специалисти 44 38 15 
 - без специалност и професия 883 818 794 

Разпределение по образование:       
 - с висше образование 14 14 7 
 - със средно образование 171 130 91 
   в т.ч.  със средно професионално 
образование 125 92 63 
 - с основно 142 85 73 
 - с по-ниско образование 711 709 701 

Продължително безработни лица:       
 - от 12 до 24 месеца 209 234 162 
 - над 24 месеца 265 306 365 
Регистрирани безработни лица с 
намалена работоспособност 32 29 33 
  2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Средногодишен брой безработни 
лица 976 1032 873 
Средното равнище на 
безработица, % 34,6 36,3 30,7 

             
            Повече от 62 % от безработното население на Общината е от ромски произход.  

Към месец декември 2015 г. безработните в община Мъглиж са 872 души, равнището на безработица към 31.12.2015г. е 30,7%. 
Икономически активното население е 2841 души. 

Основното препитание им е сезонната работа в селското и горско стопанство, бране на билки, гъби, събиране на отпадъчни черни и 
цветни метали, общи работници в частното строителство, гурбетчийство в страните Германия, Словения, Гърция, Испания и Италия. 
Анализите на безработицата показват, че преобладават лица с основно и по-ниско образование и без квалификация с липса на изградени 
трайни навици за полагане на труд. Това е предпоставка ромите трудно да намират реализация на трудовия пазар. Затова се налага 
необходимостта от обучение за ограмотяване и повишаване на професионалната квалификация на ромите. 
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             Профил на безработните роми. 
• Най-силно засегнати са хората с най-ниско и без образование.  
• Рискова група от трайно безработни  хората с регистрация над 1 година.  
• Рискова група от млади хора между 18 и 29 години.  
• Рискова група са хората на възраст над 55 годишна възраст.  
• Рискова група са лицата с намалена работоспособност.  
 Съществува мнение, че броят на безработните жители в общината е  много по-голям, тъй като голяма част не са регистрирани като 

такива, поради следните причини: 
• неграмотност и незнание; 
• липса на документи за самоличност; 
• от нежелание да бъдат регистрирани; 
• поради безотговорно прекратяване на регистрация в Д ”БТ” и др. 
Община Мъглиж участва в реализиране на  национални, регионални и общински програми за заетост в различни сфери на 

обществения живот. С това се  дава шанс на хора с ниско образователно ниво или други уязвими групи да се реализират на пазара на труда и 
да намерят макар и временна трудова реализация.  

Лицата  с месечни помощи по ЗСП са от ромски произход, над 80% от подпомаганите.   
� Голям е делът на нерегистрираните безработни;  
� Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица; 
� Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа;  
� Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса;  
Временният характер на предлаганата заетост по всички социални програми, обаче, определя и краткоспочните резултати от тяхната 

реализация. Ето защо следва общинското ръководство с подкрепата на МТСП и МФ да търси трайно решение на проблема със заетостта на 
населението чрез създаване на условия за развитие на местната икономика и насърчаване предприемаческата инициатива и инвестиции. За 
да стане всичко това трябва да има и външно финансиране. 
 

2.5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 
 МКБППМН съвместно с инспектор ДПС  към РУ на МВР – Казанлък и Полицейско управление – Мъглиж работят с деца с девиантно 

поведение и по превенция на детската престъпност. Налагат се възпитателни мерки по ЗБППМН на малолетни и непълнолетни правонарушители и на 
родители, в определени случаи.  

Основен акцент в дейността на комисията е социално - превантивната дейност за формиране на позитивна детска личност, съгласно 
чл.10 от ЗБППМН. МКБППМН работи по Общинска програма за превенция на насилието между учениците, включваща шест основни 
приоритетни области и задачи: 
      1. Да се повиши компетентността на малолетните и непълнолетните за активно включване в дейности по проблема. 
      2. Провеждане на корекционно-възпитателна дейност с извършителите  на насилие и рискови групи учащи се. 
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      3. Превенция на зависимости и здравно образование. 
      4. Активизиране на училищните настоятелства и родителите за превенция на насилието сред децата. 
      5. Обогатяване на формите и дейностите за прекарване на свободното време и предоставяне на възможностите за смислени занимания 
в извънучебно време. 
      6. Осъществяване на превантивна дейност от екипи, включващи социален работник, психолог, обществен възпитател за оказване на 
специализирана помощ на деца, претърпели насилие.       

Тежкото социално положение, в което се намира ромско население, както  и  липсата  на  заетост,  го обособява като основна 
криминогенна група, от която се явява като основен извършител на престъпления против личността на гражданите на територията на 
Община – Мъглиж.  
            Кмета на общината периодично  провежда срещи с полицейски служители от Участък „Полиция“- Мъглиж, кметовете и кметските 
наместници и представители на други институции и заинтереесовани страни, на които се  набелязват превантивни мерки за намаляване 
престъпността на територията на общината. 

В общинска администрация са назначени двама общински експерти по етнически и интеграционни въпроси. 
Периодично през годината се провеждат срещи по проблемите за опазване на селскостопанската продукция. Срещите се организират 

съвместно  с местните полицаи и населението на Общината, с председателите на земеделски кооперации, кметове и кметски наместници на 
населените места.  
Община Мъглиж  работи и ще работи в посока за: 

• Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно 
участие в обществения живот; 

• Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дескриминационни нагласи; 
• Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт. 
• Повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата 

на децата.  
• Повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и нетърпимост към прояви на дискриминация; 
• Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дескриминация, 

насилие или омраза, основани на етническа принадлежност; 
  

2.6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
 

Основен тип културна институция в общината са читалищата. Те осъществяват разнородна културна дейност - библиотечна, 
художествена, музейна, самодейност и др. На територията на община Мъглиж съществуват девет читалища, които създават културният 
облик на населените места.  

• НЧ „Пробуда -1869 г.” - гр. Мъглиж,  
• НЧ „Гео Милев – 1926 г.” - с. Ягода,  
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• НЧ „Развитие-1921 г. ” - с. Дъбово,  
• НЧ „Народна просвета – 1889 г.” - с. Ветрен,  
• НЧ „Напредък – 1902 г.” - с. Зимница,  
• НЧ „Наука - 1905 г.” - с. Шаново,  
• НЧ „Просвета – 1929 г.” - с. Юлиево,   
• НЧ  „Заря - 1905 г.” - с. Тулово    
• НЧ „Васил Левски” - с. Борущица.  

Със съдействието на общинска администрация Мъглиж  на четири читалища бе извършен основен ремонт на материалната база по 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 

Извърши се реконструкция и ремонт на следните читалища: 
o Реконструкция и ремонт на читалище „Народна просвета-1889г.” с. Ветрен  

o Реконструкция и ремонт на читалище „Гео Милев-1926г.” с. Ягода  

o Ремонт на Народно читалище „Развитие-1921”, с. Дъбово 

o Ремонт на Народно читалище „Заря-1905г.”, с. Тулово 

С разнообразната си дейност читалищата съхраняват местните традиции, обреди и обичаи. Налице е приемственост между 
поколенията, която съдейства както за съхраняване на нематериалното културно наследство, така и за придаване на съвременен облик на 
читалищата като културна институция. Приоритети в работата са укрепване на междучиталищния диалог /участие във всички мероприятия, 
включени в Културният календар на Общината/ и работа в партньорство  с Общинска администрация, образователните институции и 
клубовете на пенсионерите. Комуникацията между институциите допринася за разширяване диапазона на дейност по посока към изграждане 
на съвременната визия на читалищата.  

Особено важно е утвърждаването в обществено-полезната роля на читалищата като информационни и културни центрове в 
населените места.  

Във всички дейности на читалищата се включват и роми. В дейностите по изкуства се промотират ромските празници и обичаи. 
Извън класните дейности, застъпени по училищата в момента добре балансират нуждите предимно на ромските деца. В дейностите по 
култура и интереси, най-безпроблемно се отработват уменията за общуване и комуникацията на български език. 

Културният календар на общината е богат. Във всички населени места тържествено се отбелязват националните празници, както и 
местните традиции, обреди и обичаи.  

Някои от бележитите културни мероприятия на Общината са: 
1. Ежегодно празнуване и възпроизвеждане на коледни традиции и обичаи във всички населени места 
2. Четвърта поредна година в гр. Мъглиж се празнува празникът „Трифон Зарезан”, в които се включват както граждани така 

и представители на местният бизнес 
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3. Традиция има общинският фестивал на хумора и сатирата „Смехът носи здраве” в с. Юлиево община Мъглиж. Фестивалът 
се провежда под патронажа на Кмета на община Мъглиж на 01 април. В него вземат участие всички пенсионерски клубове 
от общината и от съседни общини. 

4. С подкрепата на общинското ръководство ежегодно се чества Международният ден на ромите - 8 април под надслов „Мир 
и разбирателство между различните етноси” 

5. На „Цветница” се отбелязва празника на град Мъглиж. Празникът се открива с тържествена Света литургия и празничен 
водосвет, в него вземат участие фолклорни ансамбли и изпълнители. 

6. В традиция се превърна провеждането на международен художествен Пленер под патронажа на Кмета на общината, в които 
вземат участие художници от Русия, Македония, Литва, Англия, Сърбия и Турция. След приключване на пленера 
художниците даряват своите творби на общината.  

7. В началото на месец септември за трета поредна година се проведе „Рок Фест” с участието на различни музикални 
формации. 

8. За трета поредна година община Мъглиж бе домакин на Фестивала на Дневните центрове за възрастни хора. В него ще 
вземат участие Дневни центрове за възрастни хора от цялата страна. 

 
Културните институции в Общината се стремят да привличат към дейностите си децата от ромски произход. Във всички населени места 

се провеждат спортни състезания и празници. Ромските деца, както и възрастните роми, участват активно в културния живот и спортните 
изяви на общината. Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора трябва да е приоритетна 
задача за ръководство на Община Мъглиж. Под патронажа на общината трябва се организират и провеждат ежегодни спортни състезания и 
прояви. 

Водени от съзнанието, че културното многообразие може да бъде източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на 
подрастващите, създаващ атмосфера на взаимно уважение и толерантност, както и резултатите и положителната тенденция от направените 
усилия по Плана задачи, местната власт в сътрудничество с всички институции на различни нива и гражданския сектор продължава да 
насърчава и да работи за интеграцията на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация във всички горепосочени сфери в община Мъглиж. 
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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 2016 ГОДИНА  
  

1. Приоритет ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в 
мултикултурна образователна среда 

 

Цели 
 

Задачи 
 

Дейности 
 

Отговорна 
институция 
 

Времеви 
период 
 

Финансиране 
 

   
  Средства Изто

чник 
Индикатори 

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

1.1. Създаване на 
необходимите 
нормативни 
гаранции за процеса 
на социално 
включване и 
приемане на деца и 
ученици от ромски 
произход в 
мултикултурни  
групи, класове и 
паралелки в 
условията на 
детската градина и 
училището 

1.1.1. Създаване на регистри: 
 
- На непостъпилите в 
училище и детска градина 
деца и ученици в 
задължителната училищна 
възраст; 
 
- На отпаднали деца и 
ученици в задължителната 
училищна възраст. 

Директори 
на 
училищата и 
детските 
заведения в 
сътрудни-
чество с  
Община 
Мъглиж, 
РИО,  ДСП  
и др. 

 
 

2016 
 

Не са необходими 
средства 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Брой 
на регистрирани  
деца   непостъпили и 
отпаднали от ДГ   и 
училище; 
  
Брой обхванати деца 
и ученици в учебните 
институции 

1.2. Осигуряване на 
позитивни 
образователни 
условия за ранно 
детско развитие в 
системата на 
предучилищното 

1.2.1. Осигуряване на 
подходяща образователна 
среда за  включване на  
децата от  ромски произход, 
в детските заведения. 
 
 

Директори 
на детските 
заведения в 
сътрудни-
чество с  
Община 
Мъглиж,  

2016 В рамките на 
утвърдения държавен 
бюджет  
ЦОИДУЕМ 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държ

авен 
бюдж

Осигурена 
подходяща среда; 
 
Брой подкрепени 
проекти 
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образование/ранно 
детство и 
предучилищна 
възраст от 0 до 7 
години 
 
 

 
 
 
 

 
 

ет 

1.3. Компенсиране 
на образователните 
неравенства 
относно качеството 
на образование на 
деца в 
неравностойно 
социално 
положение 

1.3.1. Постепенно въвеждане 
на целодневна организация 
на учебния ден до седми клас 
вкл.  

Община 
Мъглиж 

2016 В рамките на 
утвърдения държавен 
бюджет 
 
 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държ

авен 
бюдж

ет 

Брой деца, обхванати 
в целодневно 
обучение 
 
 

2. Обучение в 
дух на 
толерантност и 
недискримина-
ция в детските 
градини и  в 
училищата чрез 
съхраняване и 
развиване на 
културната 
идентичност на 
деца и ученици 
от ромски 
произход. 

2.1. Прилагане на 
система от стимули 
и мерки за 
въвеждане на 
интеркултурно 
образование(ИКО) 
във всички етапи на 
предучилищното, 
училищното 
образование 
 
 

2.1.1. Включване на 
допълнителни компоненти, 
които подпомагат 
въвеждането на ИКО към 
формулата за определяне на 
училищния бюджет 

Община 
Мъглиж 

2016 В рамките на 
общинския 
бюджет 
 
 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Брой включени 
компоненти 

2.1.2. Включване на 
компонент „интеркултурна 
компетентност” при 
определяне на 
диференцираното заплащане 
на учителя и директора 

Община 
Мъглиж, 
Директори 
на детски 
градини и 
училища 

2016 В рамките 
общинския 
бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Брой педагогически 
специалисти, 
включени в 
диференцираното 
заплащане 

 2.2. Въвеждане и 
развиване на 
разнообразни 
форми на 
интеркултурно 
образование, 
насочено към 

2.2.1. Дейности, насочени 
към съхраняване и развиване 
на културната идентичност 
на децата и учениците от 
етническите малцинства и 
техните връстници, в 
интеграционна 

Община 
Мъглиж, 
училища , 
детски 
градини,  
НПО 
 

2016 В рамките на 
общинския бюджет; 
 
В рамките на 
държавния 
бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държ

авен 
бюдж

Брой деца и ученици 
от етнически 
малцинствени групи, 
интегрирани в 
образователната 
система (детските 
градини и 
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запазване и 
развитие на 
културната 
идентичност на 
етническите 
малцинства при  
деца и ученици 

мултикултурна среда:  
създаване на клубове по 
интереси;  
- сформиране на групи по 

свободно избираема 
подготовка (СИП) в 
областта на културата, 
фолклора и традициите 
на различните етноси, 

- сформиране на танцови 
формации; 

- сформиране на групи по 
изкуства и традиционни 
занаяти; 

- проучвания, провеждани 
от деца и ученици, 
свързани с културната им  
идентичност 

ет училищата) 
 

2.2.2. Включване на 
занимания по интереси, 
допринасящи за запазване и 
развиване на етнокултурната 
идентичност на ромските 
деца и останалите етнически 
общности в рамките на 
целодневната организация на  
образователния процес и в 
часа на класа. 

Община 
Мъглиж; 
Училища; 
Детски 
градини;  
НПО 
 

2016 В рамките на 
общинския бюджет. 
В рамките на 
държавния бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държ

авен 
бюдж

ет 

Брой ученици, 
включени в 
заниманията по 
интереси 

3. Превенция на 
отпадане от 
училище и 
ограмотяване на  
неграмотни и 
малограмотни 
възрастни роми. 
  
 

3.1. Осигуряване на 
условия за пълен 
обхват и ранна 
адаптация в 
системата на 
училищното 
образование, вкл.  
условия за ре-
интеграция на 

3.1.1. Създаване на 
постоянна Общинска 
комисия за обхват и ранна 
адаптация в системата на 
задължителното образование, 
ръководена от ресорния зам.-
кмет. Превенция и 
ограничаване на ранното 
отпадане 

Община 
Мъглиж 

2016 В рамките на 
общинския бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Общинска комисия 
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отпаднали ученици 
в училищната 
система 
 
 
 
 

3.1.2. Изготвяне и прилагане 
на Училищна програма за 
превенция на отпадането  
 
 
 

Община 
Мъглиж, 
Училища, 
РИО 

2016 В рамките на 
държавния 
бюджет; 
В рамките на 
общинския 
бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държ

авен 
бюдж

ет 

Брой училища 
приложили програма 
за превенция 

3.1.3. Реинтегриране на 
отпаднали ученици в 
образователната система и 
ограмотяване на възрастни 
роми, обучаващи се в 
самостоятелна форма. 

Община 
Мъглиж, 
Училища, 
РИО 

2016 В рамките на 
държавния 
бюджет; 
В рамките на 
общинския 
бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държ

авен 

Брой реинтегрирани 
ученици; 
 
Брой ограмотени 
възрасти роми. 

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

4.1. Повишаване на 
ангажимента на 
родителите, 
засилването на 
тяхното 
сътрудничество с 
училището и 
създаването на 
партньорства между 
ДГ, училища и 
родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Ангажиране на 
родители на деца и ученици 
от етническите малцинства в 
училищни настоятелства или 
обществени съвети 

Детски 
градини 
 
Училища 

2016 Не са необходими 
средства 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Брой родители 
участващи в УН/ОС 

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

Община 
Мъглиж, 
Детски 
градини, 
Училища 

2016 Не са необходими 
средства 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Брой родители  

4.1.3. Съвместни дейности 
между родителите  роми и 
останалите родители. 

Община 
Мъглиж, 
Детски 
градини, 
Училища 

2016 Не са необходими 
средства 

Общи

нски 
бюдж

ет 

Брой родители  

4.1.4. Изготвяне на програма 
за работа с родители в 
детските градини и 
училищата  

Училища 
 
Детски 
градини 

2016 В рамките на 
собствения бюджет и 
по проекти 

Учили

ща, 
Детск

и 
гради

ни 

Брой изготвени 
програми; 
 
Брой образователни 
институции въвели 
такъв тип програма 

5.Усъвършенст- 5.1. Създаване на 5.1.1. Осъществяване на Община 2016 Не са необходими Общи Брой контролирани 
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ване на 
образователните 
условия за 
качествено 
образование и 
подобряване на 
материалната 
база на 
образователните 
институции 

условия за 
равнопоставеност и 
адаптация на 
ромските деца и 
ученици 

контрол върху приема в 
детските градини и училища 
за недопускане на обособени 
групи и паралелки по 
етнически признак   

Мъглиж 
 

средства нски 
бюдж

ет 

групи и паралелки 

5.1.2. Въвеждане на форми 
на взаимодействие и  
дейности в детските градини 
и училищата за изграждане 
на положителни нагласи към 
образователната интеграция 
на ромските деца 
 

Директорите 
на детски 
градини и 
училища 

2016 
 
 
 
 

В рамките на 
държавния и 
общинския бюджет 
 
 
 
По проекти от ЕС 

Общи

нски 
бюдж

ет и 
държа

вен 
бюдж

ет 

Брой въведени 
форми 

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

5.2.1. Квалификация на 
учители, директори и други 
педагогически специалисти 
за работа в мултикултурна 
среда 
 

Община 
Мъглиж,  
Училища,  
детски 
градини  
 

2016 
 
 
 
 
 
 

В рамките на 
държавния и 
общинския бюджет 
 
 
По проекти от ЕС 

Общин

ски 
бюджет 
и 
държав

ен 
бюджет

Брой обучени 
педагогически 
специалисти за 
работа в 
мултикултурна  
среда  
 

5.3. Подобряване на 
материалната база 
на образователните 
институции 

5.3.1. Основен ремонт на 
ЦДГ „Снежанка” с. Тулово 
 
 
 

Община 
Мъглиж, 
Детски 
градини 

Месец 
юли 
2016 

Общински бюджет Общи

нски 
бюдж

ет  

Брой извършени 
ремонти; 
 
Брой ползватели 

5.3.2. Ремонт на покрива на 
ОДЗ „Детелина” с. Дъбово 
 
 

Община 
Мъглиж, 
Детски 
градини 

2016 341 000 лв. МКВ

П  
Брой извършени 
ремонти; 
 
Брой ползватели 

5.3.3. Текущи ремонти ОДЗ 
„Здравец” с. Ветрен 
 
 

Община 
Мъглиж, 
Детски 
градини 

2016 Общински 
бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет  

Брой извършени 
ремонти; 
 
Брой ползватели 
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5.3.4. Изграждане на две 
спортни площадки в гр. 
Мъглиж 
 

Община 
Мъглиж 

2016 Общински 
бюджет 

Общи

нски 
бюдж

ет  

Брой спортни 
площадки; 
 
Брой ползватели 

5.3.5. Изграждане на спортна 
площадка в с. Ягода 
 

Община 
Мъглиж 

2016 370 000 лв. Мини

стерст

во на 
младе

жта и 
спорт

а 

Брой спортни 
площадки; 
 
Брой ползватели 

 
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 
Индикатори 

Средства Източник 
 

Цел І: Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване.. 
 

1. Намалява-
не на детската 
смъртност 

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

1.1.1. Регистриране и 
консултиране на бременните 
до четвъртия месец на 
бременността от лекар-
специалист по акушерство и 
гинекология и своевременно 
постъпване в лечебно 
заведение за болнична помощ 
за раждане с активното 
съдействие на медиаторите и 
личния лекар. 

Лични лекари, 
Здравни 
медиатори, 
Община 
Мъглиж 

2016 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Брой обхванати 
бременни и родилки; 
 
Намален брой на случай 
на детска смъртност 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 
1.1.2. Осъществяване на 
акушеро-гинекологични 
прегледи с мобилни кабинети 
в населени места с компактно 
ромско население.  
Предоставяне 
контрацептивни средства на 
желаещи лица, 
принадлежащи към групата 
на лица с ниски доходи 

Община 
Мъглиж, 
Здравни 
медиатори,  
РЗИ, 
НПО 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет и 
държавен 
бюджет 

Брой проведени 
прегледи; 
 
Брой поставени спирали 

1.1.3. Извършване на 
профилактични прегледи и 
изследвания свързани със 
сексуалното и репродуктивно 
здраве и осигуряване на равен 
достъп до здравните услуги 
на социално слаби и не 
осигурени лица 
 

Община 
Мъглиж, 
Здравни 
медиатори, 
Асоциация по 
семейно 
планиране и 
сексуално 
здраве 

2016 Проект 
„Мисията 
възможна” 

Асоциация по 
семейно 
планиране и 
сексуално здраве 

Брой извършени 
прегледи и изследвания 

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

1.2.1. Повишаване 
информираността на 
подрастващите  млади хора и 
техните родители относно: 
- Методите за предпазване 

от нежелана и ранна 
бременност,  

- Опасностите от ранната 
бременност за майката и 
за бебето;  

- Рисковете от раждане на 
деца с вродени аномалии 
и наследствени болести и 
начините за профилактика 

МЗ, РЗИ, лични 
лекари, Община 
Мъглиж – чрез 
медицинските 
лица в 
ученическите 
здравни 
кабинети 
и здравните 
медиатори 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет, 
Програми, 
финансирани от 
ЕС 

Брой информирани 
родители и млади хора; 
 
Намален брой на 
бременностите в ранна 
възраст 

2. Подобря-
ване на 

2.1. Регистриране 
на новородените и 

2.1.1. Активизиране 
дейността на медиаторите за 

Лични лекари, 
РЗИ, община 

2016 В рамките на 
утвърдения 

Общински 
бюджет 

Брой деца, записани 
при личен лекар  
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 
здравната 
помощ за 
новородени-
те и децата в 
предучилищн

а възраст 
  

децата при личен 
лекар 

издирване на деца без личен 
лекар и разясняване пред 
родителите им важността за 
регистрирането им 

Мъглиж чрез 
здравните си 
медиатори, 
МАГ  

бюджет 

2.2. Повишаване на 
обхвата на 
новородените и 
децата до 7-годиш-
на възраст с 
имунизации по 
Националния 
имунизационен 
календар  

2.2.1. Повишаване на 
информираността на 
родителите за значението на 
имунизациите и 
мотивирането им за 
редовното им прилагане, 
съгласно Националния 
имунизационен календар 

РЗИ, 
Лични лекари 
община Мъглиж 
чрез 
медицинските 
специалисти от 
училищно и 
детско 
здравеопазване 
и  здравните 
медиатори 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет, 
Програми, 
финансирани от 
ЕС 

Брой проведени беседи 
и брой информирани 
майки; 
 
Повишен брой на 
имунизираните деца 

2.3. Подобряване 
на информира-
ността за здраво-
словно хранене на 
новородените и 
малките деца 

2.3.1. Провеждане на беседи и 
разпространение на 
информационни материали, 
организиране на обучения за 
жени, ангажирани с 
отглеждането на малки деца 

РЗИ, община 
Мъглиж чрез 
здравни 
медиатори 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавният 
бюджет, 
Програми, 
финансирани от 
ЕС 

Брой проведени срещи 
и беседи по темата за 
здравословното хранене 

2.4. Редовно про-
веждане на профи-
лактичните прег-
леди на новородени 
и деца  

2.4.1. Провеждане на профи-
лактични прегледи с мобилни 
педиатрични кабинети в 
квартали с преобладаващо 
ромско население. 

РЗИ,  
НПО, 
Лечебни 
заведения, 
Община 
Мъглиж чрез 
здравните си 
медиатори 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавният 
бюджет, 
Програми, 
финансирани от 
ЕС 

Брой проведени 
прегледи с мобилните 
педиатрични кабинети 

3. Подобря-
ване на 
профилак-
тичните 
дейности сред 
ромското 

3.1. Повишаване 
обхвата на 
ромското 
население с 
имунизации по 
Националния 

3.1.1. Провеждане на 
разяснителни кампании за 
необходимостта от 
ваксиниране на населението 
със задължителните 
имунизации по Националния 

РЗИ, лични 
лекари, 
медицинските 
специалисти към 
училищата и 
детските 

 2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет 

Брой проведени беседи 
годишно; 
 
Повишен брой на 
имунизираните 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 
население имунизационен 

календар 
имунизационен календар градини, община 

Мъглиж чрез 
здравните си 
медиатори 

3.2. По-пълно 
обхващане на 
ромското 
население с 
профилактични 
прегледи 

3.2.1. Провеждане на ранна 
диагностика и скринингови 
изследвания с мобилни 
мамографи за превенция на 
рака на млечната жлеза 

РЗИ, мобилни 
екипи, лични 
лекари, община 
Мъглиж чрез 
здравните си 
медиатори 

 2016  В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет, 
Програми, 
финансирани от 
ЕС  
 

Брой проведени 
профилактични 
прегледи  

3.2.2. Провеждане на ранна 
диагностика и скрининг за 
артериална хипертония, 
сърдечно съдови заболявания, 
белодробни заболявания, 
захарен диабет и 
дислипидемии с мобилни 
флуорографи, ехографи и 
лаборатории 

РЗИ, мобилни 
екипи, лични 
лекари,  
НПО, 
Община 
Мъглиж чрез 
здравните си 
медиатори 

2016 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет, 
Програми, 
финансирани от 
ЕС  
 

Брой проведени 
прегледи  

3.2.3.  Създаване на условия 
за безпрепятствено навлизане 
на лекарските екипи от 
ФСМП в ромските махали 

ЦСМП – Стара 
Загора, ФСМП – 
Мъглиж,  
ПУ – Мъглиж и  
Община 
Мъглиж, 
МАГ 

2016 ЦСМП – Стара 
Загора, 
Община 
Мъглиж 

Държавен 
бюджет 

 

Брой проведени 
прегледи от екипи на 
ФСМП 

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

3.3.1. Работа в общността за 
превенция и контрол на ХИВ, 
чрез услуги по консултиране 
и насочване за анонимно и 
безплатно  изследване за ХИВ  
и сексуално предавани 
инфекции; 
обучение;  
 работа на терен; 

Неправител-
ствени 
организации, 
Община 
Мъглиж, 
медицинските 
специалисти към 
училищата и 
детските 

2016 Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
ХИВ и 
сексуално 
предавани 
инфекции 

Държавен 
бюджет  

Брой млади хора от 
ромска общност, 
достигнати с пълен 
пакет услуги за 
превенция на ХИВ и 
сексуално преносими 
болести 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 
здравно-социални центрове в 
ромска общност; мобилни 
медицински кабинети 

градини 
РЗИ, КАБКИС, 
лечебни 
заведения, АСП, 
ОДПФЗС – 
Стара Загора 
 

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   

Неправител-
ствени 
организации, 
Община 
Мъглиж, 
лечебни 
заведения, АСП, 
ОДПФЗС – 
Стара Загора 

2016 Национална 
програма за 
превенция и 
контрол на 
туберкулоза 
та; 

Държавен 
бюджет 

Брой лица от ромска 
общност 
хоспитализирани; 
 
Брой преминали 
профилактични 
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.). 
4. Подобря-
ване достъпа 
до здравни 
услуги 

4.1. Подобряване 
на практиките за 
първична и 
специализирана 
помощ в 
кварталите, 
населени предимно 
с ромско 
население. 

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

НЗОК, Община 
Мъглиж, Лични 
лекари,  
МАГ 

2016 
  

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет  

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

4.2. Обучение  и 
реализация на 
здравни медиатори  

4.2.1. Идентифициране на 
населени места, в които има 
нужда от здравни медиатори  

Община 
Мъглиж, РЗИ, 
Националната 
мрежа на 
здравните 
медиатори 

2016 
  

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавен 
бюджет 

Брой включени нови 
населени места  
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 
 

4.2.3. Осигуряване трудовата 
реализация на здравните 
медиатори и текущото им 
обучение 

Община 
Мъглиж, 
Националната 
мрежа на 
здравните 
медиатори 
 
 
 

2016 
  
 
 
 
 
 
 
 

От бюджета 
на МЗ за 
текущо 
обучение 

Държавен 
бюджет 

Брой медиатори, 
работещи в Общинска 
администрация  
Мъглиж; 
 
Реализирани 
дейности от здравните 
медиатори 

4.2.4. Създаване на план за 
дейностите на здравни 
медиатори и обезпечаване на 
ресурси за изпълнение на 
плана 

Община 
Мъглиж, 
Националната 
мрежа на 
здравните 
медиатори 
 
 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Реализирани дейности 
от здравните 
медиатори; 
 
Резултати от дейности  
за постигане  целите на 
плана; 
 
План за дейностите 

 Цел ІV: Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация 
5. Повиша-
ване на 
здравните 
знания и 
информира-
ността на 
ромското 
население 

5.1. Информиране 
на ромското 
население за 
предпазване от 
най-честите 
заболявания 
 
 

5.1.1. Организиране и 
провеждане на кампании за 
запознаване с начините за 
предпазване от най-
разпространените 
инфекциозни, онкологични, 
сърдечносъдови и 
наследствени болести 

РЗИ, здравни 
медиатори, 
лични лекари 
Медицинските 
специалисти към 
детските 
градини и 
училищата 

2016 
  

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет, РЗИ 

Брой проведени 
годишно кампании в 
населени места по 
посочените теми 
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Цели Задачи Дейности Отговорна 
институция 

Времеви 
период 

Финансиране 
Индикатори 

Средства Източник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Подобряван
е на 
качеството на 
здравните 
услуги в 
община 
Мъглиж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Подобряване 
на материалната 
база 

5.1.2. Периодично провежда-
не на беседи от здравни 
специалисти и медиатори за 
вредата от най-разпростране-
ните рискови фактори – 
тютюнопушене, злоупотреба 
с алкохол, нездравословно 
хранене и за предимствата на 
здравословния начин на 
живот 
 

РЗИ в 
сътрудниче- 
ство със 
специалисти към 
детските 
градини и 
училищата и 
личните лекари, 
здравните 
медиатори 
 
 

2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общински 
бюджет, РЗИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой проведени беседи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.1. Изграждане на Филиал 
за спешна медицинска помощ  
с РЗП 230 кв.м. и паркинг 120 
кв.м.  
 
 

 
МЗ, 
Община 
Мъглиж, МРРБ 
 

 
2016 

 
МЗ 

 
Държавен 
бюджет 

 
Брой изградени обекти; 
 
Брой ползватели 

 
 

3. Приоритет:  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура 
 

Оперативна 
цел Цели Дейности Отговорна 

институция 
Времеви 
период 

Финансиране 

Индикатори Средства в 
лв. 

Изт
очн
ик 

1. Подобряване на 
жилищните 

1.1. Подобряване на 
жилищните условия в 

1.1.1 Оценка на 
състоянието на 

Община 
Мъглиж 

2016 Общински 
средства  

Общ

инск

Извършена оценка  
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условия, 
включително и на 
прилежащата 
техническа 
инфраструктура   

квартали с компактно 
ромско население 

ромските квартали във 
всички населени места, 
по отношение на 
инфраструктура     

 и 
бюд

жет 

 

 1.2. Отреждане на нови 
територии за жилищно 
строителство с 
възможности за 
деконцентриране на 
компактните и обособени 
ромски квартали      

1.2.1. Определяне  на 
подходящи общински 
терени за жилищно 
строителство в с. 
Тулово – 9 дка за 30 
семейства 

Община 
Мъглиж 

2016 Общински 
средства  

 

Общ

инск

и 
бюд

жет 

Брой урегулирани 
поземлени имота; 

Брой ползватели 

  1.2.2. Уреждане 
въпросите със 
собствеността  на 
терените 

Община 
Мъглиж 

2016 Общински 
средства  

 

Общ

инск

и 
бюд

жет 

Брой урегулирани 
поземлени имота 

   1.2.3. Отреждане на 
терените – общинска 
собственост, за 
жилищно строителство 

Община 
Мъглиж 

2016 Общински 
средства  

 

Общ

инск

и 
бюд

жет 

Брой урегулирани 
поземлени имота 

 1.3. Създаване на 
кадастрални карти и 
кадастрални регистри на 
територии, включващи 
зони с компактно ромско 
население 

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 

Община 
Мъглиж, 

МРРБ 

2016 В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Дър

жаве

н 
бюд

жет 

Брой кадастрални 
карти 

 1.4. Проектиране и 
изграждане на 
техническа 
инфраструктура 

1.4.1. Интегриран 
проект гр. Мъглиж, с. 
Тулово и с. Селце за 
пътна рехабилитация и 
прилежащи 
пространства  

Община 
Мъглиж, 
ПРСР 

 
 

2016  6 млн. лв. ПРС

Р 
Брой ПТП, 
Брой ползватели, 
Статистически 
данни, 
Процент намаляла 
конвенционална 
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 престъпност 
  1.4.2. Проектиране на 8 

км водопроводна мрежа 
с. Тулово 
 

Община 
Мъглиж, 
ПУДООС 

2016 3,5 млн. лв ПУД

ООС 
Брой обекти; 
 
Брой ползватели 

1.4.3. Проектиране и 
изграждане на улично 
осветление в с. 
Зимница, с. Борущица, 
с. Селце и с. Сливито 
 

Община 
Мъглиж 

2016 260 000 лв. Общ

инск

и 
бюд

жет 
 

Брой обекти; 
 
Брой ползватели 

1.4.4. Рехабилитация на 
общински път с. Ветрен 
– с. Сливито 

 

Община 
Мъглиж, 
МКВП 

2016 1,5 млн. лв. МК

ВП 
Брой ползватели 

1.4.5.Аварийно 
укрепване на 
пропаднали участъци 
гр. Мъглиж – с. Селце 

 

Община 
Мъглиж, 
МКВП 

2016 240 000 лв. МК

ВП-
СНА

ВР 

Брой ползватели 

1.4.6. Рехабилитация на 
общински път с. 
Мълиж – с. Селце 

 

Община 
Мъглиж, 
МКВП 

2016 644 000 лв. МК

ВП 
Брой ползватели 

1.4.7. Изграждане 3,2 
км улична мрежа в с. 
Ягода, с. Юлиево и с. 
Дъбово 
 

Община 
Мъглиж 

2016 2 300 000 лв. Цен

трал

ен 
бюд

жет 

Брой ползватели 

1.4.8. Изграждане на 
отводнителен канал с. 
Ягода 

 

Община 
Мъглиж 

2016 370 000 лв. МК

ВП 
Брой ползватели 
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1.4.9. Изграждане на 
площад с. Ягода 

 
 

 

Община 
Мъглиж 
 
 
 

2016 
 
 
 

 

86 000 лв.  
 
 
 
 

О

бщи

нски 
бюд

жет 

Брой ползватели 
 
 
 
 

1.4.10. Проектиране и 
изграждане на 
централен площад гр. 
Мъглиж 

Община 
Мъглиж, 
ПРСР 

2016 800 000 лв. ПРС

Р 
 

Брой ползватели 

 1.5. Изграждане на нови 
общински социални 
жилища   

1.5.1. Промяна на 
предназначението на 
ПИ 49494.852.595 от 
пасище в парцел за 
строителни нужди 
 

Община 
Мъглиж 

 
 
 

 

2016 Общински 
бюджет, 
дарения, 
ромски 
фондации 

  

Общ

инск

и 
бюд

жет, 
даре

ние, 
ромс

ки 
фон

даци

и 

Брой ползватели   

1.5.2. Проектиране и 
изграждане на 
общински социални 
жилища за 40-50 
семейства от най- 
социално уязвими 
слоеве от населението 

Община 
Мъглиж 

 
 
 

 

2016 Общински 
бюджет, 
дарения, 
ромски 
фондации 

  

Общ

инск

и 
бюд

жет, 
даре

ние, 
ромс

ки 
фон

даци

и 

Брой  изградени 
нови общински 
социални жилища; 
 
Брой ползватели   

 1.6. Осигуряване на 1.6.1. Осигуряване на Община 2016 2 млн. лв., Фин Брой настанени 
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алтернативно жилищно 
настаняване в случай на 
принудително изваждане  
на уязвими ромски 
семейства от домовете, 
които обитават   

алтернативно жилищно 
настаняване в случай на 
принудително 
изваждане  на уязвими 
ромски семейства от 
домовете, които 
обитават   

Мъглиж 

 

 

 

 

 

 

ОП и НПО 

 

 

 

 

анси

рани 
от 
ЕС  
и 
друг

и 
доно

рски 
прог

рами 

 

 

домакинства; 

 

Брой обитатели  

 

 

 1.7. Ремонт и 
реконструкция на обекти 
на  културната 
инфраструктура   

1.7.1. Основен ремонт и 
реконструкция на „НЧ 
„Пробуда -1869 г.” - гр. 
Мъглиж  
 

Община 
Мъглиж, 
ПРСР 
 

2016 
 
 
 

800 000 лв. 
 
 
 

ПРС

Р 
 

 

Брой  
реконструирани 
обекти; 
 
Брой ползватели  

 
1.7.2. Основен ремонт и 
реконструкция на НЧ 
„Напредък – 1902 г.” - 
с. Зимница 

Община 
Мъглиж,  
ПРСР 

2016 400 000 лв. ПРС

Р 
 

Брой  
реконструирани 
обекти; 
 
Брой ползватели   

1.7.3. Основен ремонт и 
реконструкция на НЧ 
„Просвета – 1929 г.” - с. 
Юлиево  

 

Община 
Мъглиж 

2016 200 000 лв. Общ

инск

и 
бюд

жет 

Брой  
реконструирани 
обекти; 
 
Брой ползватели   
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1.7.4. Основен ремонт и 
реконструкция на НЧ 
„Наука - 1905 г.” - с. 
Шаново  

 
 

Община 
Мъглиж 

 
 

 
 

2016 
 
 
 
 
 

100 000 лв. 
 
 
 
 
 

Общ

инск

и 
бюд

жет 
 

Брой  
реконструирани 
обекти; 
 
Брой ползватели   
 

1.7.5. Оборудване на 
читалищата в с. Ягода, 
с. Тулово, с. Дъбово и 
с. Ветрeн 

 
 

Община 
Мъглиж, ПРСР 

2016 ПРСР ПРС

Р 
Брой  оборудвани 
обекти; 
 
Брой ползватели   

 1.8. Ремонт и 
реконструкция на обекти 
на  социалната 
инфраструктура   

1.8.1. Изграждане на 
Център за обществена 
подкрепа и вертикална 
планировка в с. Ягода с 
капацитет 40 
потребителя 

Община 
Мъглиж 

2016  ПРСР ПРС

Р   
Брой  
реконструирани 
обекти; 
 
Брой ползватели   

 
4. Приоритет ЗАЕТОСТ 

 
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях 

 
 
 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 
институция 

  

Времеви 
период 

  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средства Източник 

1. Повишаване на 
трудовата заетост на 
ромите 
 

1. 1.Придобиване  
квалификация на 
безработни роми 

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

Община Мъглиж 
в 
сътрудничество 
с МТСП,  
АЗ и МОН  

2016 Средства от 
външно 
финансиране 
 
 

Републикански 
бюджет,ОПРЧР и други 
донорски програми и 
проекти 

Брой лица с 
придобита 
квалификация; 
 
Брой реализирани 
на  
пазара на труда след 
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б) професионална 
ориентация; 
в) професионална 
квалификация, 
в рамките на 
годишните програми 
за обучение по 
Националния план 
за действие по 
заетостта (НПДЗ) и 
други планове 

придобиване на 
квалификация 

  1.2. Осигуряване на 
заетост на ромите, 
търсещи работа 

1.2.1. Насърчаване 
на заетостта чрез 
участието в 
европейски, 
национални, 
регионални 
програми  и 
реализирането на 
общински програми 
за заетост в 
различни сфери на 
обществения живот  

Община Мъглиж 
в 
сътрудничество 
с МТСП, АЗ, 
областни 
администрации  

2016 Средства от 
външно 
финансиране 

Републикански бюджет, 
ОПРЧР и други донорски 
програми и проекти 

Брой лица с 
осигурена заетост; 
 

2. Насърчаване на заетостта 
чрез провеждане на  
обучение на безработни 
лица за ключови 
компетентности 

2.1. Повишаване 
възможностите за 
заетост сред 
младежи,  
лица над 50 г., 
неактивни лица, 
безработни с ниско 
образование вкл. от 
ромски произход  
 

2.1.1. Обучения по 
ключови 
компетентности, 
към съответното 
професионално 
обучение. 

Община Мъглиж 
в 
сътрудничество 
с МТСП, АЗ, 
областни 
администрации  

2016 Средства от 
външно 
финансиране 

Републикански бюджет, 
ОПРЧР и други донорски 
програми и проекти 

Брой обучени лица 
 

3. Насърчаване на 
социалния и гражданския 

3.1. Подкрепа за 
провеждане на 

3.1.1.Срещи, 
семинари, дискусии, 

МТСП, АЗ и 
Община Мъглиж 

2016 В рамките на 
утвърдения 

Републикански бюджет, 
донорски програми и 

Брой проведени 
срещи, кампании, 
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диалог в подкрепа на 
трудовата реализация на 
ромите. 

инициативи и 
кампании с ромски 
организации на 
местно и 
национално ниво 

кръгли маси, 
кампании. 

бюджет проекти кръгли маси, 
дискусии и 
семинари. 

 
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. 
 

 
 

Цели 
  

Задачи 
  

Дейности 
  

Отговорна 
институция 

  

Времеви 
период 

  

Финансиране 
  

Индикатори 
Средств

а 
Източник 

1. Подобряване 
на 
ефективността 
на работа с 
ромите между 
служителите от 
общинска 
администрация 
гр. Мъглиж и 
служителите на 
ПУ гр. Мъглиж 

1.1 Провеждане на 
съвместни срещи и 
мероприятия 

1.1.1. Провеждане на срещи 
между: 
- полицейски служители от 

Участък „Полиция”   
Мъглиж,  

- кмета на общината, 
кметовете и кметските 
наместници,  

- представители на ромската 
МАГ и  

- представители на  
заинтересовани 
институции,  

с цел обсъждане на 
криминалната обстановка в 
общината и  набелязване на 
превантивни мерки за 
намаляване на престъпността 
на територията на общината. 

Община 
Мъглиж в 
сътрудниче

ство с ПУ-  
гр. Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не е 
необхо

димо 
финан-
сира-не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общински бюджет и 
държавен бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой проведени 
срещи; 
 
Брой набелязани и 
изпълнени 
превантивни 
мерки за 
намаляване на 
престъпността 
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1.1.2. Изграждане на три 
мобилни съвместни общинско-
полицейски патрула по 
следните маршрути: 
гр. Мъглиж – с. Тулово 
с. Ветрен – с. Дъбово 
с. Ягода – с. Юлиево – с. 
Шаново 

Община 
Мъглиж и 
МВР 

2016 В 
рамкит

е на 
утвърде

ния 
бюджет 

Общински бюджет и 
държавен бюджет 
 
 

Брой обхванати 
жители; 
 
Процент 
конвенционална 
престъпност 

2. Подобряване 
представителств

ото 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 
квалификацията 
им 

2.1.1. Назначаване на 2 броя 
общински експерти по 
етническите и интеграционните 
въпроси и поемане на 
ангажимент за неговите 
обучения и квалификация 

Община 
Мъглиж 

2016 В 
рамкит

е на 
утвърде

ния 
бюджет 

Общински бюджет  
 
 

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

3. Съвместни 
действия на 
държавните 
институции по 
осъществяване  
на контрол над 
малолетните и 
непълнолетни 
те с цел 
превенция и 
намаляване на 
проявите сред 
лицата до 18г. 
възраст 

3.1. Провеждане на 
срещи и беседи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Провеждане на срещи  
между институциите и беседи в 
училищата на територията на 
Общината  за запознаване със 
ЗБППМН и НК сред 
малолетните и непълнолетните 
 
 

Община 
Мъглиж, 
училища, 
МКБППМ

Н, ПУ-
Мъглиж, 
ИДПС 
 
 
 
 
 
 

 

2016 

 
200 лв. 
годишн

о  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

От бюджета на 
МКБППМН 
 
 
 
 
 
 
 

 

Брой проведени 
срещи;  
 
Брой  изнесени 
беседи   
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6. Приоритет КУЛТУРА и МЕДИИ 

 
Оперативна цел: Насърчаването на културното многообразие и популяризирането на ромската култура, традиции, обичаи и 

творчество. 
 

Цели 
 

Задачи 
 

Дейности 
 

Отговорна 
институция 

 

Времеви 
период 

 

Финансиране 
 

Индикатори 

Средства Източник 
1. Постигане на 
устойчивост в 
резултатите на 
културната 
интеграция  

1.1. Развитие на 
културната 
интеграция 

1.1.1. Включване на 
компонент „културна 
интеграция” в 
Културния календар 
на Община Мъглиж и 
на Общинска прог- 
рама за развитие на 
читалищната дей- 
ност 

 Община 
Мъглиж, 
Читалища по 
населените места 
и 
МК 
 

2016 В рамките 
на утвърде-
ния 
бюджет 

Общински  
бюджет и 
Републиканс

ки бюджет 
 

Културен календар 
на Община 
Мъглиж; 
 
Общинска 
програма за 
развитие на 
читалищната 
дейност  

  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 дей- 
ност на  читалища- та 
на територията на 
община Мъглиж 

Община Мъглиж, 
всички читалища 
по населените 
места и МК 

2016 Средства 
от 
общинския

т бюджет 

Общински  
бюджет и 
ЕФРР 
ЕСФ 
 

Брой реализирани 
дейности и 
проекти по 
програмите 
 

2. Съхраняване, 
развитие и 
популяризиране на 
специфичната 
етнокултура на 
ромите като част от 

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

2.1.1. Използване на 
създадените   
информационни 
центрове от ромското 
население,  
осигуряващи глобална 

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

2016 В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет  
 
 

Брой посетители  
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българската 
национална култура 
и  създаване на 
условия за равен 
достъп на ромската 
общност до 
обществения 
културен живот на 
различни нива 

информация и достъп 
до Интернет  

 2.2.Повишаване на 
възможностите за 
съхраняване на 
ромските традиции 
и култура, 
неформално 
образование и 
достъп до култура 
чрез читалищата 

2.2.1. Институцио 
нално укрепване на 
читалищата като 
модерни центрове за 
развитие на местната 
общност, 
включително и 
ромската 

Читалища по 
населените 
места, 
МК и  
Община Мъглиж 
 

2016 В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет  
 
 

Брой посетители; 
 
Брой проведени 
мероприятия 

 2.3. Проучване, 
съхраняване и 
популяризиране на 
ромската култура и 
фолклор  

2.3.1. Със своята нова 
социална дейност, 
читалищата ще 
работят в посока за 
защита на 
нематериалното 
културно наследство 
и неговите носители, 
която включва и 
традиционната 
култура на ромската 
общност 

Читалища по 
населените места 
и МК 

2016 В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет  
 
 

Брой дейности  

  2.3.2.Популяризи-
ране на ромската 
култура чрез 
честване на  ромската 
нова година 
„Василица” 

Читалища по 
населените 
места, МК и 
Община Мъглиж 
 

2016 В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет 

Общински 
бюджет 
 
 

Брой  вписани 
културни събития 
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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: 

• 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 неграмотност 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.                 
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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.   

 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

 
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 2016 
година остава отворен документ за проблеми и подлежи на актуализация и допълване с данни на всеки 6 шест месеца, при 
настъпили промени в нормативните уредби и законодателството на РБ. 

 
 
Приет с Решение № 46 от 28.01.2016г. на Общински съвет Мъглиж 
 
 


