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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият план за действие на Община град Добрич за интегриране на
българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение за периода
2015-2020 година, наричан по-нататък Плана, е неразделна част от Областната
стратегия на Добричка област в изпълнение на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Стратегията прилага
целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение в рамките на
по-обща стратегия за борба с бедността и изключването, като предоставя
възможности на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически
групи, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Планът за действие на Община Добрич за интегриране на българските
граждани в уязвимо социално-икономическо положение за периода 2015-2020
година отчита настоящата ситуацията на ромската етническа общност в общината от
социално-икономическа и демографска гледна точка и е разработен на основата на
принципите на политическата рамка на Европейския съюз за защита на правата на
човека, за съблюдаване на принципа за гарантиране на равни възможности за
всички граждани и недопускане на дискриминация въз основа на различни
признаци, включително етнически произход.

Всички посочени данни в Плана за действие на Община град Добрич за
интегриране на българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение
за периода 2015-2020 година са предоставени от Териториално статистическо бюро
град Добрич и са цитирани от изданието „Преброяване на населението и жилищния
фонд през 2011 година“ – том 3 Области, книга 8 Добрич на Национален
статистически институт.

Населението на град Добрич към 31.12.2013 година наброява общо 88 807
жители, от тях мъже – 42 807 и 46 000 жени. Според данните от преброяването на
населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Община град
Добрич има следната етническа структура:

Община Лица, отговорили
на доброволния

въпрос за
етническа

принадлежност

Етническа група Не се
само-

опреде-
лям

българска турска ромска друга

ДОБРИЧ 84 170 73 657 6 795 2 482 528 708

Данните посочват като най-многобройната етническа група в Община град
Добрич българската, следвана от турската. На трето място са българските граждани
самоопредели се като роми. Ромите представляват 2,95 % от населението в града.
Именно те са основна непосредствена целева група на Плана за действие за периода
2015 – 2020 г. Броят на лицата, самопределили се като роми според последното
преброяване на населението в град Добрич е 2 482, но все още е налице
тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи,
турци и др.

Възраст
По пол Етническа група

общо мъже жени българска ромска турска друга
общо 91 030 44 096 46 934 73 657 2 482 6 795 528
0-4 4 141 2 197 1 944 2 769 206 412 9
5-9 3 839 1 953 1 886 2 503 184 346 13

10-14 3 934 2 020 1 914 2 855 206 416 11
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15-19 4 722 2 375 2 347 3 628 186 468 13
20-44 32 586 16 621 15 965 25 755 1 063 2 879 176
45-64 28 163 13 386 14 777 23 848 524 1 736 241
65-79 11 092 4 605 6 487 9 956 100 472 43
80-84 1 682 660 1 022 1 546 11 46 15
85+ 871 279 592 797 2 20 7

Възрастовата структура на ромите показва ясно изразена тенденция – с
нарастване на възрастта намалява относителния им дял:

- определилите са като роми деца от 0 до 9 г. съставляват 4,9% от всички
деца на тази възраст;

- относителният дял на ромите на възраст от 10 до 19 години е 4,5 %;
- относителният дял на ромите в работоспособна възраст (20-64 години) е

2,6%, а на тези в пенсионна възраст е едва 0.8%.

Година Общ брой
живородени Брачни Извънбрачни

2012 г. 803 359 444
2013 г. 753 329 424

През 2013 година в Община град Добрич са родени 753 деца (8,48 на хиляда
жители), а смъртността е 11,73 на хиляда жители. Налице е отрицателен прираст
(спад) на населението с 3,25 на хиляда жители годишно.

Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската
политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход
и други в уязвимо социално – икономическо положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация. Прилага се интегриран подход, при който едновременно се
предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с
местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане
на видима и трайна положителна промяна.

Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране. Той е резултат
от съвместните усилия и партньорство между общината - дирекция „Хуманитарни
дейности”, отдел „Образование и култура”, отдел „Здравеопазване и социална
политика”, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”,
Регионална здравна инспекция, Български червен кръст, дирекция „Бюро по труда”,
дирекция „Социално подпомагане”, Първо Районно управление на МВР - Добрич, РБ
„Дора Габе”, НЧ „Романо дром 2002” и Общински младежки център.

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо
социално-икономическо положение са:

 образование
 здравеопазване
 жилищни условия
 заетост и социално включване
 върховенство на закона и недискриминация
 култура и медии

Година Брой починали
лица

2012 г. 1 100
2013 г. 1 042
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II. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА

1. Приоритет „ОБРАЗОВАНИЕ”

Според данните от Преброяването на населението през 2011 г. жителите на
Община град Добрич по степен на завършено образование се разпределят по
следния начин:

Община oбщо

Степен на завършено образование никога
непосеща-

вали
училище

дете
висше средно основно начално

незавър
-шено

начално

ДОБРИЧ 84 170 17 058 39 288 19 075 5 268 2 600 793 169

Населението на града се разпределя по степен на завършено образование и
по етническа група (на доброволния въпрос са отговорили общо 79 314 лица) както
следва:

Етническа
група

oбщо Степен на завършено образование никога
непосе-
щавали
училищ

е

дете

висше средно основно начално
незавър
-шено

начално
Българска 69 835 15 890 34 923 13 451 3 108 2 202 159 102

Турска 6 245 255 1 631 2 883 778 450 230 18

Ромска 2 186 14 199 879 594 277 213 10

Друга 513 129 275 84 13 11 .. -

Не се
самопреде
лят

535 24 104 142 65 172 .. ..

(..  данните са конфиденциални; - няма случай)

Отдел „Образование и култура” в Община град Добрич осъществява
държавната и общинската образователна политика, като изпълнява функции и
дейности, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), Закона за народната просвета (ЗНП), Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Националната програма за
развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
(2006-2015 г.)

Общинската училищна система се състои от 7 основни училища, 5 средни
общообразователни училища, 3 профилирани гимназии, спортно училище и
ученическо общежитие. В ОУ „Йордан Йовков” се приемат ученици в
професионалната паралелка „Работник в заведенията за хранене и развлечение”, а в
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СОУ „П. Р.Славейков” се провежда обучение във вечерни паралелки. На територията
на град Добрич функционират 2 частни училища, 7 държавни професионални
гимназии, помощно училище, ресурсен център, 3 академични учебни звена и
Общински младежки център „Захари Стоянов”.

Мрежата на детските заведения в Общината обхваща 17 целодневни детски
градини с общ брой 2 378 деца в 91 групи. В 15 подготвителни групи към училищата
са обхванати 305 деца в предучилищна възраст.

В училищата на град Добрич са застъпени всички профили – хуманитарен,
чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт.
Профилираното обучение и разширеното изучаване на общообразователни предмети
дава възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на
образователния процес.

През учебната 2014/2015 година в професионалните гимназии на град
Добрич се обучават 1 592 ученика в 74 паралелки, а в академичните звена - около 1
400 студенти. Учениците в общинските училища са 8 302, разпределени в 368
паралелки. В целодневна форма на обучение от 1 до 5 клас са обхванати 2 671
ученика. Броят на учениците в общинските училища продължава да намалява и през
тази учебната година те са с 150 по-малко в сравнение с миналата година,
независимо от предприетите мерки за задържане на учениците в училище.

В град Добрич няма сегрегирани ромски детски градини и училища. Голям е
процента на децата и учениците от ромски произход в детските и учебните
заведения, които се намират в близост до ромските квартали. Това са ОУ „Йордан
Йовков”, ОУ „Панайот Волов”, ОУ „Никола Й. Вапцаров”, ЦДГ №24 „Приказен свят“,
ЦДГ №26 „Звънче“ и ЦДГ №32 „Зорница“. Ежегодно Община град Добрич,
училищните ръководства и учителите полагат максимални усилия за привличане на
децата в училище и детската градина чрез създаване на привлекателен социално-
психологичен климат за ромските деца, постигане на етническа толерантност и
включване на мултиетнически елементи в учебния процес.

В училищата в град Добрич се работи по посока намаляване на броя на
децата, напуснали училище чрез индивидуална работа с деца и родители,
провеждане на индивидуални и родителски срещи, осигуряване на безплатни
закуски за децата, както и чрез включване в различни извънкласни форми. Децата и
учениците от етнически малцинства в град Добрич участват активно в училищни
мероприятия, концерти, спортни прояви, национални конкурси и състезания. В тези
дейности се включват и приобщават и техните родители и настойници.

Реализирането на Националната програма „За по–пълно обхващане на децата
и учениците” Модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи
в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1
до 4 клас” по ПМС № 308 от 20.12.2010 г. спомага за задържането им в училище и
градината. Сформираните полуинтернатни групи в начален и прогимназиален етап в
училищата със смесен етнически състав са изключително добра и работеща практика
в добричките училища.

Разработват се проекти с насоченост към ромските деца и се работи по
тяхната реализация в училищата и детските градини. За по-успешното интегриране
се назначават начални учители от ромски произход, сформират се СИП „Ромски
фолклор”, отбелязват се ромски празници и традиции, включват се мултиетнически
елементи в учебния процес. Оказва се методична помощ на учителите за работа с
ромския етнос, работи се по повишаването на квалификацията им.

Отпадането на учениците от образователната система е проблем от
изключително голяма важност и изисква специален акцент и внимание, с цел
предотвратяване задълбочаването му. Отпадането на ученици, подлежащи на
задължително обучение има социално, икономическо, етнокултурно и образователно
измерение. Община град Добрич е предприела и провежда действия, мерки, и
политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище. Всички
отпаднали ученици в общината са описани в Регистър, който съдържа данни за
техните имена, ЕГН, страница и номер в книгата на подлежащите, възраст, клас,
етнос (само при самоопределяне от страна на родителите) и други характеристики
на семействата им и се неговата актуалност се поддържа от експертите на отдел
„Образование и култура”.
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Общият брой на отпадналите ученици в общинските училища е 217 – 3,15%
от учениците подлежащите на задължително обучение, като 45 от тях са отпаднали
през учебната 2014/2015 година. Относителният дял на отпадналите ученици е
сравним със средния процент за страната.

Отпадналите ученици от образователната система имат следния  профил:
 Според възрастта, на която са отпаднали учениците - броят на отпадналите

нараства силно след навършване на 10 години. Относителният дял на отпадналите
деца на възраст от 12 до 15 години е 60%;

 Според достигнатия клас – най-много ученици отпадат в начален етап на
обучение – преди постъпване в пети клас. Абсолютния брой на тези ученици е 156
(71,8%).

 Според принадлежността към определен етнос разпределението на
отпадналите ученици е – роми – 91,7 %, българи – 5,5 %, турци – 1,8 %, други –
0,9%.

 Значителен е относителния дял на отпадналите ученици, които са заминали в
чужбина – 72% от общия брой, като 48% от тях са заминали в Германия. Възможно е
една част от тях да посещават училище, но това не е потвърдено по предвидения в
Закона за народната просвета ред.

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни
фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се
проявява най-вече в ромските квартали. Икономическите причини за напускане на
училище (ниски доходи, лош жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.),
влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни семейства,
ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно родителство и
др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна готовност, трудности
при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище, конфликти
с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в особено висок риск от
отпадане от училище.

Около три четвърти от родителите на отпадналите ученици се самоопределят
като роми. В тази група са налице някои специфични етнокултурни причини за
ранното отпадане, а именно: по-ранно встъпване в брак, страх на родителите да
пускат по-големите си деца в училище поради опасност от открадване, по-ниска
ценност на образованието и др.

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и
комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно
сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и
трайно преодоляване на този проблем. Община град Добрич, отдел „Образование и
култура“, ръководствата на детските градини и училища, Регионален инспекторат по
образование – град Добрич, отдел „Здравеопазване и социална политика“, дирекция
„Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ и ромските НПО работят
съвместно и полагат усилия за намаляване на отпадналите ученици на местно ниво.

2. Приоритет „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Община град Добрич е осигурила равен достъп до всички видове медицински
услуги на своите гражданите, независимо от етническия им произход,
вероизповедание и социален статус. Профилактиката на заболяванията и грижата
за здравето са един от най-важните приоритети по посока повишаване качеството
на живот, на лична и професионална реализация.

Здравното обслужване на населението на Община град Добрич се
осъществява от следните лечебни заведения:

 „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД, гр. Добрич;
 „Диагностично-консултативен център  І - Добрич” ООД;
 „Диагностично-консултативен център  ІІ – Добрич” ЕООД;
 „Медицински център Вива Феникс” ООД;
 „Медицински център-Добрич” ЕООД;
 „Медицински център Мибест” ООД;
 „Център за психично здраве д-р П.Станчев” ЕООД;
 Център за спешна медицинска помощ-Добрич.
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На територията на общината са регистрирани 42 индивидуални практики за
първична медицинска помощ, които имат сключени договори с Регионалната
Здравно-осигурителна каса – Добрич и 71 индивидуални практики по дентална
медицина. В град Добрич има регистрирани 5 групови практики за първична
медицинска помощ и 9 групови практики за дентална помощ, които също имат
сключен договор с РЗОК.

Специализираната медицинска помощ се предоставя от 67 специализирани
индивидуални практики за медицинска помощ и една за специализирана дентална
помощ, както и две групови практики за специализирана медицинска помощ. На
територията са регистрирани 17 зъботехнически и 2 медикодиагностични
лаборатории. Тези лечебни и здравни заведения са в състояние да осигуряват
ефективно здравно обслужване на населението в общината.

Първичен здравен център /ПЗЦ/, практика на ЕТ „Д-р Сийка Илиева” -
ИППМП, ул. „Теменуга”, град Добрич – общопрактикуващ лекар обслужва предимно
население от ромски произход, което е здравно неосигурено и няма достъп до
медицинско облужване. Дейността на здравния център цели увеличаване на
здравната култура на ромското население, улесняване достъпа им до здравни услуги
и други институции, както и подпомагане процеса на интеграция на ромите сред
българското общество.

В Първичния здравен център работят трима медиатори, назначени с трудов
договор към отдел „Здравеопазване и социална политика” – Община град Добрич.
Основните им усилия са съсредоточени към зоните с компактно ромско население –
провеждане на здравни промоции, индивидуални и групови консултации, здравни
беседи, мобилна работа. Финансирането на дейността на медиаторите е осигурено от
Община град Добрич.

Здравните медиатори от Община град Добрич активно работят по няколко
направления за подобряване достъпа на етническите малцинства до здравни и
социални услуги. Целогодишно провеждат беседи, свързани с майчино и детско
здравеопазване, с превенция на сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания,
разпространяват информационни брошури, съдействат за осъществяването на
медицински прегледи. Само през 2014 г. здравните медиатори са съдействали и за
провеждане на задължителните профилактични прегледи на 783 души, от които 543
възрастни и 240 деца. Обходили и насочили са за извършване на планови
имунизации на 645 души, от които 536 деца и 109 възрастни.

На територията на община Добрич има дом за възрастни хора, но няма
изградени хосписи, както и няма отделения за долекуване на пациенти в лечебните
заведения за болнична помощ, поради липса на финансиране за тези дейности.

Аптечното обслужване в града се осигурява от 34 аптеки и 2 дрогерии.
По отношение на болничната медицинска помощ от месец февруари 2012 г. в

МБАЛ-Добрич функционира структура по инвазивна диагностика и
интервенционално лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания,
разполагаща с модерна апаратура и осигуряваща лечението на спешни пациенти с
остър инфаркт на миокарда от цялата област.

Регионална здравна инспекция (РЗИ) извършва дейности на територията на
град Добрич по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение в рамките
на Национална стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020
г., регионални здравни програми и указанията на Министерство на
здравеопазването. Приоритетна цел е преодоляване на негативните тенденции в
здравното състояние на хората в неравностойно положение, осигуряване на равен
достъп до здравни услуги и превантивни програми.

Усилията на инспекцията са насочени към провеждане на широка разяснителна
дейност за подобряване информираността на ромите за правата и задълженията им
като здравноосигурени лица, за подобряване на здравните знания, нагласи и
поведение,  за подобряване на достъпа до здравни услуги посредством:

• Изнасяне на здравни беседи в учебни заведения и сред възрастното
население;

• Подобряване на достъпността до здравни знания на млади роми, рано
отпаднали от училище;
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• Разпространение на листовки и други здравно-просветни материали;
• Подобряване достъпа до здравни услуги;
• Всеобхватност на програмата за здравно осигуряване;
• Висок имунизационен обхват сред ромското население  и обхващане на

всички деца с необходимите ваксинации;
• Установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на

млади семейни роми, за условията и факторите за безрискови за здравето им
сексуални и репродуктивни практики;

• Осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция
на здравето и здравно образование сред ромските общности;

• Подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на
малцинствата към търсене на специализирана медицинска помощ.

Служителите на дирекциите на РЗИ – Добрич извършват дейности, с насоченост
и акцент към ромския етнос и уязвими групи.

Чрез безвъзмездно предоставеният от Министъра на здравеопазването
високоспециализиран мобилен кабинет с ехограф, работещите в Дирекция
„Медицински дейности“ извършват профилактични педиатрични прегледи.
Мобилният кабинет беше предоставен за: извършване на прегледи на здравно
неосигурени лица и такива със затруднен достъп в населени места от област Добрич,
подпомагане на работата на изпълнителите на медицински дейности по
осъществяване на национални програми в областта на здравеопазването и
провеждане на профилактични педиатрични прегледи. Целевите групи по проекта са
малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите,
здравно неосигурени лица и такива със затруднен достъп. Цели на проекта са
осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно
положение, както и повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до
здравна информация.

Служителите на дирекция „Надзор на заразните болести“ реализират дейности
по противоепидемичен контрол:

 Поддържане на база данни за новородените, относно  проследяване избора на
личен лекар;

 Издирване на децата без общопрактикуващ лекар (ОПЛ) и картотекирането
им;

 Епидемиологични проучвания при регистрирани остри заразни болести и
здравно-просветна дейност.
Ежегодно служителите от отдел „Противоепидемичен контрол” издирват и

уточняват децата без избран общопрактикуващ лекар. Данните от родилните
отделения се съпоставят с актуализираната пациентска листа от РЗОК и със списъци
от ГРАО, проверка се прави и в НЗОК онлайн. Ако детето е без данни за личен лекар
се изготвят списъци на децата, които се предават на инспекторите по райони за
уточняване. Децата без личен лекар се картотекират в журнал и при необходимост
се  изпращат писма до родителите, като се акцентира върху задължителния характер
на имунизациите, залегнали в имунизационния календар на страната.

При текущите и тематични проверки по имунопрофилактика на ОПЛ се
акцентира насочено върху имунизационния статус на децата от етническите
малцинства, като при констатиран незадоволителен обхват се търсят причините за
това и се предприемат мерки за отстраняването им.

По време на епидемиологичните проучвания на острите заразни болести при
болни от етническите малцинства на родителите се разяснява естеството на
съответното заболяване, начините за предпазване от него, необходимите мерки по
отношение на контактните лица, за да се прекъсне разпространението на
инфекцията. В епидемичното огнище се оказва методична помощ относно
необходимостта от избор на личен лекар и от имунизации при ваксинопредотвратими
инфекции.

РЗИ - Добрич работи съвместно със здравните медиатори от Община Добрич за
предприемането на необходимите мерки във връзка с регистрирани случаи на
заболели от остър вирусен хепатит тип А в кварталите с население от етническите
малцинства.
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Дирекция „Обществено здраве“ реализира разяснителни кампании сред
ромското население, съвместно с общините и с участието на ромските здравни
медиатори. Провеждат се информационни кампании, лекции и беседи на теми:
„Имунизации и Национален имунизационен календар”, „Профилактика на
хипертонията”, „Тютюнопушенето – рисков фактор за появата на сърдечносъдови,
онкологични и др. заболявания” и „Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ”. Предоставят се
и здравно-образователни материали.

Служителите на дирекцията работят активно с млади хора, основно чрез
провеждане на лекции и обучения в училищата, в които учат ученици от ромска
етническа общност на област Добрич. Провеждат се обучения на деца, настанени в
ЦНСТ 1, 2, 3 и Преходни жилища – град Добрич, на тема „Превенция на ХИВ/СПИН”
и „Превенция на сексуално преносими инфекции” във връзка с указанията на
Министерството на здравеопазването по Национална програма за превенция на ХИВ
и сексуално предавани инфекции за провеждане на здравно-образователни
дейности в домовете за деца, лишени от родителски грижи, социално педагогически
интернати, кризисни центрове за настаняване на деца и др. Организират се и се
провеждат Кампании по повод Денят на влюбените (14 февруари) и Световния ден
за борба срещу СПИН (1 декември), в изпълнение на Програма „Превенция на
ХИВ/СПИН” в училищата от областта и Третия етап от Националната АНТИСПИН
кампания.

3. Приоритет „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”

Жилищните условия и заобикалящата среда са изключително важен фактор за
определяне качеството на живот на хората. Подобряването на социалната жилищна
политика включва борба с лошите жилищни условия, неприемливи за стандартите на
Европейския съюз. Успешната интеграция на ромската общност включва и
подобряването на жилищните им условия.

Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в
Република България през 2011 г. жилищните условия на населението на Община
град Добрич има следните характеристики:

 Жилищни сгради по вид на сградата:

ВИДОВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОБЩО: 9 963
Обитавани жилищни сгради 7 569
Необитавани жилищни сгради 1 198
Жилищна сграда за временно обитаване 1 193
Жилищна сграда за колективно домакинство 3

 Жилищни сгради по конструкция на сградата:

ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ НА ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ

ОБЩО: 9 963

Стоманенобетонни - едропанелни 261
Стоманенобетонни - скелетни 176
Масивни 8 813

 Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна
антена, компютър и достъп до интернет

ОБЩО
ЖИЛИЩА ЖИВЕЕЩИ
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ЛИЦА
Кабелна телевизия 21 348 59 398
Сателитна антена 4 769 15 220
Компютър 18 705 58 457
Достъп до интернет 17 822 55 965

 Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране

ВИД КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ ОБЩО:
32 563

Свързани с обществена канализация 31 215
Свързани с изгребна яма 274
Свързани със септична яма или др. пречиствателно
съоръжение

507

Свързани с попивна яма 392
Няма канализация 175

 Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране

ВИД ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ
СГРАДИ

ОБЩО:
32 563

Обществено водоснабдяване 32 413
Собствен водоизточник 25
Обществено водоснабдяване и собствен
водоизточник

87

Няма източник на вода 38

В Община град Добрич територии с компактно ромско население са:

1. Територията на ЖК „Изгрев“ с обхват североизточно от ЖК „Балик-Йовково-
Север“, която граничи с ул.„Ружа“, ул.„Агликина поляна“, ул.„Каменица“ ул.„Купен“,
ул.„Христо Ботев“ и с територията на земеделските и е с площ от 9,57 ха.

В посочения обхват са включени територии, които са застроени с жилищни
сгради върху общинска земя. Тези сгради са построени без разрешение за строеж и
не отговарят на изискванията на § 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
за търпимост, но не могат да се премахнат, защото не засягат отделни имоти, а
засягат голяма компактна група от имоти (източно ул. „Агликина поляна“), които са
до голяма степен „лошо“ наследство от миналото.

За да могат да се узаконят тези жилища, или да могат да се търпят по § 16 от
ЗУТ те трябва да съответстват на действащите Подробни устройствени планове (ПУП)
или към момента на изграждането им, или към сегашния момент.

Към момента на застрояването въпросната територия е попадала в
строителните граници на град Добрич, но не е била „покрита“ с Подробен
устройствен план и е била общинска земеделска земя.

Към 2015 година въпросната територия е вече „покрита“ с ПУП – има
изработен и влязъл в сила ПУП на ЖК „Изгрев“ (одобрен с Решение №55-
3/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич), в който територията в
съответствие с действащия Общ градоустроуствен план е включена в обхвата на
плана.

Планът така е изработен, че да запази максимално заварените сгради и да
отприщи и канализира бъдещото строителство в русло, което да съответства на
действащата законова и нормативна уредба.
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Това е важна стъпка за решаване на проблема, но остава основната пречка –
Общината няма право да продаде общински урегулиран имот без търг. Този проблем
може да се реши единствено законодателно.

Наличието на празна територия, за която има създадена необходимата
устройствена основа за строеж на жилища за ромите е предпоставка за
кандидатстване от страна на Община град Добрич за европейски фондове за
интеграция на ромите. Тази територия обхваща нето жилищна площ 18 820 кв.м. с
77 бр. жилищни урегулирани поземлени имоти, с ниско застрояване.

2. Територията в обхвата на ЖК „Иглика“ (западно от ул.„Боровина“ и източно
от ул. „Зорница“) също е обитавана от компактна група ромско население.

За територията е изработен ПУП, одобрен с Решение №35-3/29.06.2012 г. на
Общински съвет, който максимално се съобразява с имотните граници, със
собствеността и със заварените сгради.

Предходният ПУП бе неприложим, защото бе предвидено жилищно
застрояване в парцели за Комплексно жилищно застрояване, стопираше
строителната инициатива и бе предпоставка за извършване на незаконно
строителство. С новият Подробен устройствен план и План за регулация и
застрояване се създадоха условия за издаване на строителни разрешения,
удостоверения за търпимост и актове за узаконяване на голяма част от извършеното
незаконно строителство (отнася се за тези имоти, които са собствени или с право на
строеж).

3. Друга територия обитавана от компактна група роми попада в обхвата на
ЖК „Русия“3-4 (източно от бул.„Русия“, южно от бул. „Добруджа“ и северно от СОУ
„Климент Охридски“. Написаното за ЖК „Иглика“ важи в пълна сила и за тази
територия.

96 % от ромското население в град Добрич има електричество, 93 %
обществено водоснабдяване, а 1.1 % имат достъп до газ от централен източник.

4. Приоритет „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

Община град Добрич прилага активна социална политика и акцентира
усилията си по посока подобряване качеството на живот на ромите и другите
уязвими групи граждани. От особенна важност за това са възможността за ползване
на различни видове социални услуги и осигуряването на трудова заетост на трайно
неработещи лица.

Социално – икономическата обстановка в България и съвременните
динамични условия на пазара на труда поставят ромите в незавидно положение,
което се обуслява от редица фактори. Най-важния е липсата на образование и
придобита квалификация за работа. Често ромите са неактивни безработни лица от
дълго време, без квалификация и без придобит трудов опит и стаж.

Съгласно данните от последното преброяване икономически активното
население на Община град Добрич възлиза на 45 314 души. Общия брой на заетите
лица е 37 404 души, а безработните са 7 910.

Община Общо

Икономически активни Икономически

неактивниобщо заети безработни

град Добрич 91 030 45 314 37 404 7 910 33 802

Образователното равнище и етническия произход на безработните лица от
Община град Добрич е видно от приложените две таблици:
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Безработни лица
Образователна степен

Брой Процент

55 0,7% никога не са посещавали училище
1 692 21,4% с основно образование

329 4,2% с начално и незавършено начално образование
4 651 58,8% със средно образование
1 183 15,0% с висше образование
7 910

Безработни лица
Етнически произход

Брой Процент

5 996 82,2% от български произход
875 12,0% от турски произход
366 5,0% от ромски произход
60 0,8% от друг произход

7 297

Най-висок е относителния дял на хората със средно образование (58,8%) и с
основно образование (21,4%).

Относителния дял на ромите от хората в трудоспособна възраст (от 19 до 65
години) е 2,6%, а делът им сред безработните е близо два пъти по–висок (5%) от
всички безработни.

Дирекция „Бюро по труда” – Добрич обслужва населението на четири общини
– Добрич град, Добричка, Крушари и Балчик. На всички клиенти дирекцията
осигурява свободен достъп до информация, квалификационно обучение и
възможност за реализация независимо от етническия произход, образователната
степен и вероизповедание.

Действията на ДБТ-Добрич са съобразени с Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите 2012-2020 и Стратегията за работа на
Агенцията по заетостта с представители на ромската общност. Ежегодно Дирекция
„Бюро по труда” – Добрич разработва план и набелязва конкретни мерки и действия
за решаване на проблемите на ромския етнос в сферата на заетостта и
безработицата, като най-неравнопоставена и уязвима етническа група.

С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през изминалата 2014 г.
428 лица от ромската общност са обхванати по дейностите на плана.

Програмите и проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” за заетост
насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са
една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд,
възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. По тази оперативна
програма е осигурена заетост на 55 лица от ромски произход.

Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група
от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”,
насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и
минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда.  По тази
програма на работа са устроени 155 лица от ромската общност. Те са извършвали
общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението
от съответната община, решаване на проблеми от техническата и социална
инфраструктура.

Целта на участието на безработните роми в тази програма е намаляване на
разходите на общинските бюджети за социално подпомагане и преминаване от
пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група. На  лицата е
осигурена заетост от 6 до 12 месеца, заработване на трудови възнаграждения и
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формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване
конкурентноспособността им на пазара на труда. На първичния пазар, с активното
съдействието на бюрото по труда на работа в различни фирми работят 94 лица от
ромски произход.

През 2014 година бе повишена пригодността за заетост и кваливикация на
общо 116 безработни роми чрез включване в мотивационни групи за активно
търсене на работа. В различни форми на работа – групови и индивидуални, с цел
повишаване мотивацията и активността на пазара на труда през 2014 г. са включени
91 роми при годишен план за цялата 2014 година - 36 бр.  В  курсове за
преквалификация за придобиване на част от професиите „Озеленител” и
„Болногледач” са включени 13 лица при годишен план за цялата 2014 година - 12
бр. В различни обучения за повишаване на ключови компетентности са включени 12
роми.

През 2014 г. ДБТ – Добрич продължи реализацията на НП „Активиране на
неактивните лица”. За подобряването на обслужването на търсещите работа лица от
ромски произход вече 5 години работи специалист от ромската общност назначен на
работно място „трудов посредник – ромски медиатор’’. Като посредник в дирекцията
той обслужва, консултира, активира, мотивира безработни лица от ромски произход
да се регистрират, обучават и търсят работа. В резултат на работата на посредника
720 неактивни лица са привлечени за клиенти на бюрото по труда. С тях се работи
за професионалното им ориентиране за включване в обучение, устройване на работа
по програми за заетост и други. Една  от важните задачи на трудовия посредник–
ромски медиатор е да осъщестява връзката за координация с представителите на
ромските неправителствени организации от региона за по-успешно решаване на
проблемите на лицата от тази група.

В „Ателие за търсене на работа’’ се осъществяват информационни групови
срещи с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за
кандидатстване за работни места. За периода януари – декември 2014 г. в тази
форма са взели участие 62 лица, самоопределили се като роми.

Като причина за изключително слабия интерес на лицата от ромски произход
към предприемачество и стартиране на собствен бизнес през 2014 г. могат да се
посочат неблагоприятните икономически условия, липсата на собствени средства,
както и недостатъчната им мотивация и инициативност въпреки проведените
информацонни срещи.

Основен приоритет в социалната политика на Община град Добрич е
повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение, чрез
предоставяне на достъпни, актуални и качествени социални услуги. Работата на
Отдел „Здравеопазване и социална политика” е съобразена с приоритетите, приети в
Областната и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015
г.

На територията на Община град Добрич се предлагат широк спектър социални
услуги:

 Дневен център за деца с увреждания – капацитет 58 деца;
 Дневен център за възрастни с увреждания – капацитет 40 лица;
 Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 45 лица;
 Приют за безнадзорни деца и сираци – капацитет 20 деца (пред

закриване);
 Защитени жилища за жени със затруднения в интелектуалното развитие –

капацитет 8 + 6 / 14 лица;
 Преходно жилище – капацитет  8 места;
 Център за настаняване от семеен тип 1, 2 и 3 - капацитет 3 х 15 деца –

общо 45 места;
 Център за обществена подкрепа - капацитет 30 лица;
 Домашен социален патронаж – капацитет 350 лица;
 Дом за стари хора – капацитет 115 лица;
 Дневен център за възрастни с психични увреждания – услугата е

предоставена на външен доставчик ОДПЗС „Д-р П. Станчев”, капацитет 30
лица;
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 Център за обществена подкрепа – услугата е предоставена на външен
доставчик – БЧК град Добрич, капацитет 25 места;

 Център за обществена подкрепа към Фондация „Ръка за помощ”;
 Първичен здравен център, регистриран в РЗИ - Добрич през 2008 година в

който работят трима здравни медиатори.
През 2015 г. на територията на Община град Добрич се предвижда да

стартират 5 нови социални услуги:
 Общностен център за деца и семейства, който ще предлага интегрирани

услуги – социални, здравни и образователни;
 Четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с

увреждания от специализирани институции и от общността – капацитет 12+2
потребителя за всеки център.

Дейността на Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич е да гарантира
правото на всички граждани в Република България на социално подпомагане, чрез
социални помощи и социални услуги. Социалното подпомагане се предоставя по
начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите и се основава на
социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на
потребностите на лицата и семействата.

В Дирекция „Социално подпомагане” - Добрич се извършва ежедневно
консултиране на лица и семейства от различен произход, относно възможността им
за социално подпомагане, ползване на социални услуги в общността, както  и
настаняване в специализирани институции. Подпомагат се лица и семейства по
Закона за социално подпомагане, като в това число са и лицата  от ромски произход.
За 2014 г. техния брой е 172 средно месечно. Същите, за да получават този вид
помощ са задължени да отработват 14 дни по 4 часа  по разработена  Общинска
програма за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за
хигиенизиране и благоустрояване на населените места. Това спомага за
възстановяване и поддържане на работните навици,  преодоляване на изолацията,
спомагане за социално включване, насърчаване към икономическа заетост и
интегриране в общността.

Дирекция „Социално подпомагане” активно работи по превенцията на
изоставянето и институционализацията на новородени и деца и за утвърждаване на
приемната грижа. Целта е да се ограничи и постепенно прекрати постъпването на
деца в институции, както и да се подкрепи реинтегрирането на децата в родните им
семейства. Отдел „Закрила на детето” акцентира дейността си към децата в риск,
като  преобладаващ риск е - деца изоставени от родители и не полагащи грижи за
тях, конфликт между роднини, спор за упражняване на родителските права,
малолетни и непълнолетни бремени и майки с деца, като при последните
преобладаващ е  броя от ромски произход.

В дирекцията се работи и по НП „Асистенти на хора с увреждания” дейност
Личен асистент, по която се назначават лица, които се грижат в семейна среда за
деца и лица с трайни увреждания и тежко болни самотни хора.

5. Приоритет „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”

Ефективното функциониране на държавата изисква наличието на приети и
действащи правила, разпоредби и закони. България е правова държава, а правовата
държава е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи:

 спазване на гражданските права и свободи;
 върховенство на закона - всеобщо равенство на всички пред закона без

изключение;
 конституционно закрепване на принципа за разделение на властите;
 разрешаване на споровете чрез справедлив съдебен процес.
Върховенството на закона е най-важният приоритет за съвременна България.

Всички обществени институции са длъжни да съблюдават за спазването и
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ефективното прилагане на законовите разпоредби, както и за недопускане на
нарушения и своеволия.

Конституцията на Република България, в разпоредбата на чл. 6, установява
гаранцията за недискриминация - всички хора се раждат свободни и равни по
достойнство и права, като всички граждани са равни пред закона и не се допускат
никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено
състояние.

На територията на Община град Добрич за гарантиране правата на гражданите,
защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на
нетолерантност и на езика на омразата работят служители от група „Териториална
полиция“ при Първо Районно управление на МВР – Добрич.

Основна насока при работата им е недопускането на междуетнически
конфликти в кварталите със смесено население и приобщаването на лица от
малцинствени групи към общността, като се съблюдава спазването на обществения
ред и правата на всички граждани на територията на общината.

За повишаване ефективността на полицейските служители при работата с
етническите общности и решаването на възникнали проблеми от различно естество
сред тях се организират и провеждат обучения. Целта е постигането на успешна
превенция и предотвратяване в зародиш на вътрешни конфликти в самата общност.

Тези обучения дават конкретни знания за различните етнически групи,
решават се индивидуални и групови казуси, дават се практически насоки. Работи се
по разработване на работни карти по проблеми на етносите. В тези карти се
ангажират и неправителствени организации и органите на местната власт, като
целта е да се търсят всички възможни средства за разрешаването на проблема на
принципа на партньорството.

С цел подобряване ефективността на работата при ежедневни и специфични
ситуации сe провеждат обучения на състава от „Териториална полиция”. Обученията
се провеждат по предварително утвърдени тримесечни планове за специална и
практическа подготовка. През всяко тримесечие се работи по минимум две теми за
работа в мултиетническа и мултикултурна среда, като се съблюдава спазването на
етичния кодекс. По време на обученията се набляга на превенцията на проблемите
сред етносите: трафика на хора, проституцията, противодействието на кражбата на
цветни метали, малолетните и непълнолетни с противообществени прояви и др.

Полицейските инспектори по квартали, в които живеят малцинствени групи
провеждат периодични срещи с неформалните лидери сред тях, като активно е
работено по посока на решаването на текущите ситуации.

Първо Районно управление на МВР – Добрич продължава да работи и се
стреми към открито, продуктивно и полезно партньорство с обществото като
изпълнява функциите си по осигуряване на обществен ред и сигурност в условията
на прозрачност и отчетност и при зачитането на правата и достойнството на хората.
Ключов елемент при установяване на партньорството е повишаването на
общественото доверие и подкрепата на гражданите за полицията, която изпълнява
функциите си надеждно и качествено.

6. Приоритет „КУЛТУРА И МЕДИИ”

Една от основните стратегически цели в политиката на Община град Добрич е
запазването, утвърждаването и развитието на Добрич като град с европейски
измерения в областта на културата, като иновативен и творчески град на
възможностите, платформа за активно участие на гражданите в съвременния
културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство, място
за професионално развитие в областта на културата и изкуствата, притегателен
център за изява на млади творци. Община град Добрич възприема отвореността и
културното разнообразие като ценност, като ресурс за развитие, но и като
възможност за обществено израстване и обогатяване. Един от приоритетите в
културната й политика е интегрирането на ромите, което кореспондира с идеите на
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модерното общество за приемането на другостта. Тя работи активно за насърчаване
на културното многообразие като част от българската национална култура. Водена
от този принцип, Община град Добрич:

 Осигурява равен достъп до култура;
 Работи за постигане на устойчивост в резултатите на интеграцията на

ромите чрез формите на изкуството и културата;
 Съдейства за съхраняването, развитието и популяризирането на

специфичната ромска етнокултура;
 Възпитава у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и

зачитане правата на всеки човек.
Културната инфраструктура в Добрич е представена от следните институти:

ДТ „Йордан Йовков”, Държавен куклен театър „Дора Габе”, Регионална библиотека
„Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия, Български
камерен оркестър, ПФА „Добруджа”, Духов оркестър, Народно читалище „Йордан
Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Пробуда–1939 г.”, Народно читалище „Мевляна
– 2012 г.” както и множество творчески съюзи, частни културни сдружения,
формации и колективи за любителско художествено творчество

Важно място в културния живот на града заема НЧ „Романо дром – 2002”.  То
е учредено на 12.12.2002 г. в град Добрич с председател Юлиян Георгиев и е
вписано в Националния регистър на читалищата на Република България под № 2962.
През 2014 г. щатът на читалището наброява 8 бройки.

Работата на НЧ „Романо дром - 2002 г.“ има няколко основни направления:
поддържане на библиотека с читалня, развиване на любителското художествено
творчество, съхраняване и развитие на школите и клубове по интереси и
реализиране на разнообразни културни дейности – концерти, чествания, детски и
младежки дейности. Читалището разполага с библиотека, чийто библиотечен фонд
наброява 3494 документи. Към читалището функционират следните школи и
клубове: Танцова школа със 72 участници; Музикална школа с 18 участници;
Вокална група с 12 участници, Клуб по художествено творчество с 18 участници,
Младежки клуб с 22 участници и Женски клуб с 16 участници, а също така и
любителските оркестри: „Романодром“, „Универсал“ и „Шувари“.

Традиционно всяка година НЧ „Романо дром - 2002 г.“ участва в
реализирането на празничните програми, посветени на 14 януари – Василица, 8
април - Международният ден на ромите; 10 юни – Денят на ромската жена, Деня на
Добрич – 25 септември, Великден и Коледа.

През изминалата година НЧ „Романо дром – 2002“ работи по проекта „Готови
за училище 2014 – 2015 г." и участва активно в реализирането на проекта на
Община град Добрич „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран чрез
финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,
който цели да привлече и интегрира в общността младежи на възраст между 15 и 29
години, включително такива в риск от социално изключване, в неравностойно
положение, роми и други етнически групи.

Важно значение в интегрирането на ромите също така имат и програмите на
РБ „Дора Габе” „Детство мое” и „Различията ни обединяват“, както и
образователните програми на Регионалния исторически музей и Художествената
галерия в Добрич. Програмата „Детство мое“ включва организиране и провеждане на
образователни и културни инициативи с цел ограмотяване, насърчаване на четенето,
намаляване на неграмотността и подпомагане на учебния процес на учениците.

През 2014 г. в Община град Добрич са осъществени 2 043 прояви, посетени
от над 300 000 човека, сред които и роми. Те се включват и в много от културните
прояви, организирани от Община град Добрич, като комплексните културни
програми, посветени на Цветница и Великден, Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, Деня на Добрич, Коледа и Нова година, както и
инициативите, свързани с Международния ден на детската книга,  Световния ден на
книгата и авторското право, инициативата на президента на Р България „Чети с мен”
и др.

Въз основа на направения анализ, както и на представените данни, можем да
направим извода, че ромските деца и младежи участват активно в културния живот
на Добрич, а Общината съдейства за подобряване качеството на техния живот чрез
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формите на изкуството и културата и за запазване на тяхната специфична
етнокултура.

Съвременните печатни и електронни медии имат голяма роля в съвременното
общество. Те са тези, които изграждат мнението на подрастващите и формират
стереотипи в мисленето и поведението на хората. Медиите в град Добрич имат
принос в корекцията на обществено мнение чрез промяна на изграждания с години
негативен образ на ромите. Именно те представят ромската общност като показват
положителните им страни и успехи. Добрите примери получават гласност и се
мултиплицират, намират отклик сред обществеността. Това е най-работещата
практика за успешна личностна и професионална реализация и интеграция. Медиите
отразяват своевременно актуални новини, свързани с дейности, инициативи и
проекти, реализирани на територията на общината с насоченост интеграцията на
ромския етнос. Пресата успешно противодейства на проявите на „езика на омразата“
и формира разбиране към другостта и толерантност към различния от нас.

Следните ромски НПО в Община град Добрич работят на местно ниво:
- Федерация „Обединени ромски общности” с председател Юлиян Георгиев;
- Сдружение „България за всички” с председател Арбен Ахмед;
- Сдружение „Обединени добруджански роми” с председател Тинко Касабов;
- Сдружение „Интеграция към просветление – РОМА” с председател Бедрие

Менду.
Изброените НПО със заповед на Кмета са членове на Общинския съвет за

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община град Добрич и
полагат усилия за успешната интеграция и решаване на проблемите на ромския
етнос на местно ниво.

III. МЕХАНИЗМИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнението на плана е съвместна задача на Община град Добрич -
дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование и култура”, отдел
„Здравеопазване и социална политика”, дирекция „Устройство на територията,
инфраструктура и околна среда”, Регионална здравна инспекция, Български червен
кръст, дирекция „Бюро по труда”, дирекция „Социално подпомагане”, Първо Районно
управление на МВР – Добрич, РБ „Дора Габе”, НЧ „Романо дром 2002”, Общински
младежки център, училищата, детските градини, НПО и местния бизнес в град
Добрич.

Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от
общинския бюджет, републиканския бюджет и средства от европейски фондове.
Всички членове на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси на община град Добрич са посочени от институцията, която
представляват и са включени в състава на основание заповед на кмета.

При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципът на партньорство с
местните общности и представители на целевата група.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 Повишено качество на образование в училищата с преобладаващ процент
деца и ученици от ромски произход;

 Повишен брой обхванати деца – роми в общинските детски градини;
 Намалял брой отпаднали ученици от образователната система ;
 Повишен брой реинтегрирани отпаднали ученици;
 Повишена квалификация на учители за работа в мултикултурна среда;
 Повишен брой обучени малограмотни и неграмотни възрастни лица от ромски

произход;
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 Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците;
 Разкриване на форми за съхранение на културната идентичност на децата и

учениците в общинските ЦДГ и училища;
 Подобрен достъп на бедните етнически малцинства в град Добрич до здравни

услуги и намалена заболеваемост;
 Повишен брой лица от ромски произход преминали през профилактични

прегледи;
 Увеличаване броя на здравните медиатори на територията на общината;
 Повишване броя на имунизираните деца и лица от ромски произход;
 Подобряване на здравната култура на ромите за различните заболявания и

начините за водене на здрасловен начин на живот;
 Намаляване броя на здравнонеосигурените лица в община град Добрич;
 Благоустроена среда за живот в ромските квартали - подобрена канализация,

благоустроени улици, тротоари, зелени площи и детски площадки;
 Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите;
 Подобрени условия за обучение чрез реконструирани училища и ЦДГ;
 Намалена безработицата сред малцинствата чрез включване в професионални

курсове и мотивиране на активно търсене на работа;
 Повишаване обхвата на социалните услуги за нуждаещи се лица от етносите;
 Намаляване трафика на хора, проституцията, кражбите на цветни метали и

намаляване броя на малолетните и непълнолетни с противообществени
прояви;

 Недопускане на прояви на нетолерантност и на езика на омразата на
територията на община град Добрич;

 Повишен брой обучени служители на полицията за работа в мултиетническа
среда;

 Намаляване броя на малолетните и непълнолетните роми, регистрирани в
Детска педагогическа стая;

 Съхранена идентичност на малцинствените общности чрез предоставяне на
условия за целта;

 Повишен брой интегрирани роми в обществения живот на град Добрич;
 Подобрена осведоменост на целевите групи за техните права и задължения

като граждани на Република България;
 Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по Плана за

действие на Община град Добрич за 2015 - 2020 г.

V. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от
Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на
Община град Добрич (ОССЕИВ) чрез мониторинг и прилагане на различни форми за
наблюдение и оценка.

Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на
информация да следи за постигането на измерими резултати от дейностите по
изпълнението на мерките по плановия документ, както и активно да включат
заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението:
 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада
 Докладът се представя за гласуване и приемане пред ОССЕИВ
 Докладът се приема от Общински съвет
 Включване на целевите групи при изпълнение на Плана



ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕ

Цели Задачи Дейности Отговорна

институция

Времеви

период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

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

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

1.1.1. Осигуряване
на подходяща
образователна среда
за  включване на
децата от различните
етнически групи в
общинските детски
градини и училища

Община град
Добрич,
Отдел
„Образование
и култура”,
Училища,
Целодневни
детски
градини

2015 –
2020 г.

уточняват
се
ежегодно

Капиталови
разходи и
Строителна
програма на
Община град
Добрич,
Национални и
европейски
проекти,
програми и
фондове

Брой
интегрирани
ромски деца,
брой
извършени
ремонти, СМР,
оборудвани
терминални
работни
станции в
училище

1.1.2. Осигуряване
на подходяща
образователна среда
за  включване на
децата от  ромската
общност в
общинските детски
градини

НЧ „Романо
дром - 2002“

2014 –
2016 г.

уточняват
се
ежегодно
по проект
„Готови
за
училище“

Тръст за
Социална
Алтернатива

Брой
интегрирани
ромски деца -
300

1.2. Компенсиране
на образователни-
те неравенства
относно качеството
на образование на
деца в
неравностойно

1.2.1. Постепенно
въвеждане на
целодневна
организация на
учебния ден до седми
клас включително

Община град
Добрич,
Отдел
„Образование
и култура”

2015 –
2020 г.

Според
броя на
ученици-
те –
ползва-
тели
по 520

Републикански
бюджет

Брой ученици,
ползватели на
услугата –
2 671 за 2015
г.
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социално
положение

лв. на
дете
(1 388
920 лв.
за
2015 г.)

2. Повишаване
качеството на
образованието в
училищата и
ЦДГ, където учат
предимно ромски
деца

2.1. Въвеждане на
билингвални
технологии на
обучение за деца,
чийто майчин език
не е български

2.1.1. Подготовка на
децата в ранна
детска възраст (3-6
години) за бъдещо
пълноценно
включване в
образователния
процес чрез
допълнителни
занимания с деца в
детските градини, за
които българският
език не е майчин

Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища с
предучилищ-
ни групи

2015 –
2020 г.

Ежегодно
по
програми
на МОН

Републикански
бюджет по НП
„С грижа за
всеки ученик”
модул 2 на
МОН

Брой
подготвени
деца

2.1.2. Осигуряване на
допълнително
обучение на ученици
с ниски резултати на
външното оценяване
по
общообразователни
предмети

Отдел
„Образование
и култура”,
Училища

2015 –
2020 г.

Ежегодно
по
програми
на МОН

Републикански
бюджет по НП
„С грижа за
всеки ученик”
модул 3 на
МОН

Брой включени
деца

2.1.3. Осигуряване на
добавка за
подпомагане на
храненето на децата
от подготвителните
групи в ЦДГ и за
учениците от I-IV
клас

Община град
Добрич,
Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

по 72 лв.
на дете
(344 880
лв. за
2015 г.)

Републикански
бюджет

Брой
обхванати
деца и
ученици –
4790 за 2015 г.

3. Подобряване 3.1. Осъвременя- 3.1.1. Обновяване  и Община град 2015 – По проекти, Брой
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на средата, в
която се
обучават и
възпитават
децата и
учениците от
етническите
малцинства

ване и
модернизация на
съществуващата
материално –
техническа база в
детските градини и
училища

подмяна на старо
обзавеждане,
неотговарящо на
съвременните
стандарти

Добрич,
Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища

2020 г. Републикански
бюджет по НП
„Модернизация
на
материалната
база в
училище” и НП
„ИКТ в
училище“

модернизирани
училища и ЦДГ

4. Обучение в
дух на
толерантност и
недискриминация
в детските
градини и в
училищата чрез
съхраняване и
развиване на
културната
идентичност на
деца и ученици
от ромски
произход

4.1. Въвеждане и
развиване на
разнообразни
форми на
интеркултурно
образование,
насочено към
запазване и
развитие на
културната
идентичност на
етническите
малцинства при
деца и ученици

4.1.1. Дейности,
насочени към
съхраняване и
развиване на
културната
идентичност на
децата и учениците
от етническите
малцинства и техните
връстници, в
интеграционна
мултикултурна среда
чрез създаване на
клубове по интереси;
сформиране на групи
по свободно
избираема
подготовка (СИП) в
областта на
културата, фолклора
и традициите на
различните етноси,
танцови формации;
изкуства;
традиционни
занаяти;
проучвания,
провеждани от деца и

Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

В рамките на
училищните
бюджети, по
национални и
европейски
програми и
проекти

Брой включени
деца и
ученици от
етнически
малцинствени
групи
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ученици, свързани с
културната им
идентичност
4.1.2. Сформиране на
СИП „Ромски
фолклор”, СИП
„Фолклор на
етносите” и други
форми на
свободноизбирае-ма
подготовка,
допринасяща за
запазване и развитие
на културната
идентичност чрез
спазване на
законовите
разпоредби

Училища 2015 –
2020 г.

Училищен
бюджет

Брой ученици,
обхванати в
СИП

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

Училища 2015 –
2020 г.

В рамките на
училищните
бюджети, по
национални и
европейски
програми и
проекти

Брой ученици,
включени в
заниманията
по интереси

5. Превенция на
отпадане от

5.1. Осигуряване
на обективни и

5.1.1. Установяване
на основните

Община град
Добрич,

2015 –
2020 г.

Не са
необходи

Справка за
броя на
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училище и
ограмотяване на
неграмотни и
малограмотни
възрастни роми

надеждни
инструменти в
системата на
предучилищното и
училищното
образование по
проблемите на
обхвата,
преждевременно-
то напускане и
образователната
адаптация

фактори, водещи до
непостъпване и
преждевременно
отпадане от училище,
разработване и
апробиране на
методология за
наблюдение на
общинско равнище

Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища,
НЧ „Романо
дром 2002”,
Ромски НПО

-ми отпадналите
ученици

5.2. Осигуряване
на условия за
пълен обхват и
ранна адаптация в
системата на
училищното
образование, вкл.
условия за ре-
интеграция на
отпаднали ученици
в училищната
система

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

Отдел
„Образование
и култура”,
Училища,
Ромски НПО

2015 –
2020 г.

По
програма
на МОН

училищни
бюджети

Брой училища
изготвили  и
приложили
програма за
превенция

5.2.2. Реализиране на
проекти за
образователна
интеграция и
реинтеграция

Община град
Добрич,
Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

По национални
и европейски
програми и
проекти

Брой
реинтегрирани
ученици

5.2.3. Задържане на
децата и учениците
чрез предоставяне на
безплатна и

Община град
Добрич,
Отдел
„Образование

2015 –
2020 г.

По схема
„Училищен
плод“ и НП „За
по-пълно

Брой
кандидатсвали
ЦДГ и училища
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здравословна храна и култура,”
Целодневни
детски
градини,
Училища

обхващане на
учениците в
задължителна
училищна
възраст“ модул
„Осигуряване
закуски,
мляко, плодове
и/или
заленчучи на
децата от
детските
градини и
учениците 1-4
клас“

6. Прилагане на
разнообразни
форми и
програми за
работа с деца с
трудности и
дефицити в
обучението и
отпаднали от
училище с цел
тяхната
реинтеграция

6.1. Увеличаване
на гъвкавостта и
пропускливостта
на различните
модели на
образование

6.1.1.Организиране
на курсове за
придобиване на
квалификация за част
от професия чрез
модулно обучение

Професионал
-ни гимназии

2015 –
2020 г.

В рамките
на
делегира-
ните
бюджети
на
училища-
та

Професионал-
ни гимназии

Брой ученици
получили
квалификация
по професия

6.1.2. Предоставяне
на продължаващо
професионално
обучение за лица,
навършили 16 г.

Професионал
-ни гимназии

2015 –
2020 г.

В рамките
на
делегира-
ните
бюджети

Професионалн
и гимназии

Брой обучени
и завършили
лица

6.1.3. Разработване
на проекти с насока
развитие на
физическото
възпитание,

Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

28 958
лв.
(2015 г.)

Проект на
ДАМС за
физическо
възпитание

Брой проекти
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екологичното
възпитание и др. за
развитие лиността на
децата и учениците

до юли
2015 г.

2014 –
2016 г.

до август
2015 г.

Проект
„Заедно
да
извървим
пътя“ –
СУ „Г. С.
Раковски“

Проект
„G.A.M.E.
S.“ -
СОУ „Д.
Талев“

Проект с
екологи-
на
насоче-
ност на
ОУ „Й.
Йовков“

СП „Коменски“

Европейска
програма
„Еразъм +”

Финансов
маханизъм на
Европейското
икономическо
пространство

Брой
обхванати
деца

Брой
обхванати
деца

Брой
обхванати
деца

6.1.4. Организиране
на дейности по
кариерно
ориентиране и
консултиране на
учениците при избора
на професия, при
преходите в рамките
на образователната
система или от
образование към
заетост

Отдел
„Образование
и култура“

2015 –
2020 г.

Общински
бюджет

Брой
консултирани
ученици

7. Приобщаване
и приемане на
родителите-роми

7.1. Повишаване
на ангажимента на
родителите,

7.1.1 Ангажиране на
родители на деца и
ученици от

Целодневни
детски
градини,

2015 –
2020 г.

По
проекти на
МОН,

Брой родители
участващи в
УН/ОС
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към
образователния
процес и
засилване на
участието им в
училищния живот

засилването на
тяхното
сътрудничество с
училището и
създаването на
партньорства
между ЦДГ,
училища и
родители

етническите
малцинства в
училищни
настоятелства или
обществени съвети

Училища финансира
не с
Европей-
ски
средства

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

Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

В рамките на
собствения
бюджет и по
проекти

Брой
образователни
институции
въвели такъв
тип програма

8. Превенция на
отпадане от
училище и
ограмотяване на
неграмотни и
малограмотни
роми до 29
години

8.1.Осигуряване
на обективни и
надеждни
инструменти за
мотивиране на
младежи до 29
години,
преждевременно
напуснали
училище и
незавършили
средно
образование

8.1.1. Изготвяне на
индивидуален план
на обучение
съобразно
изискванията на МОН

Община град
Добрич,
проект
„Младежки
център
Добрич-
Вашето утре”

01.09.
2015 –
30.04.
2016 г.

част от
бюджета
на
проекта

Финансов
механизъм на
Европейското
икономическо
пространство

Брой върнати в
системата на
образование-
то младежи

9. Усъвършенст-
ване на
образователните
условия за
качествено
образование на
квалификацията
на
педагогическите
специалисти за

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

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

Община град
Добрич,
Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини
Училища

2015 –
2020 г.

ОПРЧР,
„Квалификация
на
педагогическите
специалисти”

Брой обучени
педагогически
специалисти
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взаимодействие в
мултиетническа
образователна
среда,
интеркултурна
компетентност у
директорите,
учителите и
другите
педагогически
специалисти
10. Библиотеката
в помощ на
образованието

10.1. Привличане
за читатели на
библиотеката
граждани в
уязвимо социално
положение

10.1.1. Реализиране
на  програмите
„Детство мое” и
„Различията ни
обединяват”

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

10.2. Стимулиране
участието  в
извънкласни
дейности на
територията на
библиотеката
за преодоляване
на неграмотността
и формиране
интерес към
четенето

10.2.1. Организиране
и провеждане на
образователни
прояви:
- четене в Стаята на
приказките;
- викторини;
- литературни
състезания;
- Маратон на
Четенето;
- Национална
библиотечна
седмица;
- Национална
кампания „Чети с
мен”.

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

10. 3. Придобива-
не на знания и
компетенции с цел

10.3.1.Провеждане
на:
- Национална

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
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по-успешната
интеграция в
образователната
система и
обществения
живот на деца от
малцинствени
групи в начален и
среден курс на
образование,
лица със
специални
образователни
потребности,
отпадналите от
образователната
система и
деца в риск от
отпадане

кампания „Забавното
лятно четене”;
- образователни
уроци и беседи;
- извънучебни часове
по проект „Успех” на
МОН;
- Летен детски клуб
„Играй и учи”.

инициативи

11. Повишаване
информационна-
та грамотност на
гражданите и
приобщаването
им към
глобалното
информационно
общество

11.1.Разширяване
целевите групи
ползватели на
библиотечни
услуги и
увеличаване
видовете услуги за
ползвателите

11.1.1. Предоставяне
на библиотечно-
библиографски и
информационни
услуги,
консултантски и
справочни услуги

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

11.1.2. Провеждане
на курсове за
начална компютърна
грамотност

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

11.1.3. Организиране
на информационни
дни на различни
актуални теми

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

12. Приобщаване 12.1. Съвместна 12.1.1.Участие в РБ „Дора 2015 – В рамките на Брой
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на родители от
социално
уязвими
малцинствени
групи към
образователния
процес на
децата,
повишаване
тяхната култура
и
информационна
грамотност

работа с деца и
родители от
социално уязвими
малцинствени
групи за
повишаване
ангажимента на
родителите от
малцинствата и
засилване на
тяхното
сътрудничество с
библиотеката

образователни и
културни прояви,
информационни дни

Габе” 2020 г. бюджета на
библиотеката

участници
Брой
инициативи

12.1.2.Включване в
курс за начална
компютърна
грамотност

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

12.1.3.Посещаване на
Летен детски клуб
„Играй и учи”

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

12.1.4. Включване в
национални и
регионални и
общински
информационни
кампании

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката

Брой
участници
Брой
инициативи

13. Обогатяване
и допълване на
библиотечния
фонд с
литература за
етническите
общности

13.1. Kомплектува-
не на библиотечни
документи с
образователна
цел, учебно-
помощна и
справочна
литература,
художествена
литература,

13.1.1. Предоставяне
на подходяща
литература и други
информационни
източници

РБ „Дора
Габе”

2015 –
2020 г.

В рамките на
бюджета на
библиотеката,
дарения,
книгообмен,
участия в
проекти

Брой закупени
библиотечни
документи



30

източници,
представящи
културата,
обичаите и
традициите на
отделните
етнически
общности (на
различни езици)

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цели Задачи Дейности Отговорна

институция

Времеви

период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

1. Намаляване на
детската
смъртност

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

1.1.1.Провеждане на
беседи с
подрастващи и млади
хора и с техните
родители за начините
за предпазване от
нежелана и ранна
бременност, за
опасностите, които
крие ранната
бременност за
майката и бебето; за
риска от раждане на
деца с вродени

РЗИ-Добрич,
здравни
медиатори

2015 –
2020 г.

В рамките
на
бюджет
от МЗ

МЗ Брой
проведени
беседи и брой
обхванати
лица
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наследствени болести
и причините за
профилактиране

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

2.1.Повишаване на
обхвата с
имунизации по
Националния
имунизационен
календар

2.1.1.Провеждане
беседи и разговори с
младите майки за
значението на
имунизациите и
мотивирането им за
редовното им
прилагане, съгласно
Националния
имунизационен
календар

РЗИ-Добрич,
здравни
медиатори

2015 –
2020 г.

В рамките
на
бюджет
от МЗ

МЗ Брой
проведени
беседи и брой
обхванати
лица

3. Повишаване
на здравните
знания и
информираността
на ромското
население

3.1.Обучение на
млади хора от
ромската общност
по актуални теми

3.1.1.Провеждане на
здравни беседи и
лекции по темите
„Контрацепция” и
„Превенция на
ХИВ/СПИН и СПИ”

Община град
Добрич,
Общински
клуб К7,
ОМЦ,
РЗИ,
БЧК,
Училища,
НЧ „Романо
дром – 2002“

2015 –
2020 г.

В рамките
на
бюджет
от МЗ

МЗ Брой
проведени
лекции и брой
обхванати
лица

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

3.2.1. Провеждане на
лекции и беседи за
социално значимите
хронични
инфекциозни и
неинфекциозни
заболявания

РЗИ-Добрич,
здравни
медиатори

2015 –
2020 г.

В рамките
на
бюджет
от МЗ

МЗ Брой
проведени
лекции и брой
обхванати
лица
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3.2.2. Стимулиране
създаването на
извънкласни форми
на здравно
образование за
ромските деца –
клубове, спортни
секции и др.

Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

Републикански
и общински
бюджет

Брой спортни
секции и
клубове

3.2.3. Участие на
ученици от ромски
произход в
организираните
спортни прояви на
територията на
общината

Отдел
„Образование
и култура”,
Целодневни
детски
градини,
Училища

2015 –
2020 г.

Не са
небходи-
ми

Брой
участващи
ученици от
ромски
произход

3.3. Обучение на
ромското
население относно
рисковите фактори
за здравето

3.3.1.Провеждане на
лекции и беседи за
рисковите фактори за
появатана социално
значимите хронични
инфекциозни и
неинфекциозни
заболявания –
тютюношушене,
нездравословно
хранене, алкохол и
др.

РЗИ-Добрич,
здравни
медиатори,
НЧ „Романо
дром – 2002“

2015 –
2020 г.

В рамките
на
бюджет
от МЗ

МЗ Брой
проведени
лекции и брой
обхванати
лица
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ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цели Задачи Дейности Отговорна

институция

Времеви

период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

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

1.1.  Подобряване
на жилищните
условия в
кварталите с
ромско население

1.1.1. Благоустроява-
не – зелени площи,
детски площадки и
пешеходен достъп

Община град
Добрич

2015 –
2020 г.

3 000 000
лв.

Интегриран
план за
градско
възстановява-
не и развитие
на град
Добрич” –
ОП
„Регионално
развитие”
2007–2013 г.

Брой
новопостроени
детски
площадки,
благоустроени
зони

1.1.2. Подобряване
състоянието на
техническата
инфраструктура
(асфалтиране на
улици, изграждане на
тротоари)

Община град
Добрич

2015 –
2020 г.

3 500 000
лв.

Интегриран
план за
градско
възстановява-
не и развитие
на град
Добрич” –
ОП
„Регионално
развитие”
2007–2013 г.

Благоустроени
улици и
тротоари –
линейни метри

1.2. Реконструкция
на обекти за
целите на
образованието

1.2.1. Реконструкция
на обекти на
общинската
образователна
инфраструктура

Община град
Добрич

2015 –
2020 г.

3 000 000
лв.

Интегриран
план за
градско
възстановява-
не и развитие

Брой ученици
с подобрени
условия на
обучение
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на град
Добрич” –
ОП „Регионал-
но развитие”
2007–2013 г.

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Цели Задачи Дейности Отговорна

институция

Времеви

период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

1. Осигуряване
на достъп на
ромите до пазара
на труда

1.1.Осигуряване
на заетост чрез
обучение

1.1.1. Организиране
на обучителни
курсове за
безработни лица с
цел адаптирането им
на пазара на труда

Община град
Добрич,
Дирекция
„Бюро по
труда” -
Добрич

2015 –
2020 г.

Кандидатства-
не по ОПРЧР и
други
програми и
проекти

20 обучени
лица годишно
(общо за
периода – 120
лица)

1.2. Осигуряване
на заетост на
ромите, търсещи
работа

1.2.1. Насърчаване
на заетостта чрез
програми и мерки по
реда на ЗНЗ в
рамките на
годишните програми
за обучение по
Националния план за
действие по заетостта
(НПДЗ) и други
планове и по ОП”РЧР”

Община град
Добрич,
Дирекция
„Бюро по
труда” -
Добрич

2015 –
2020 г.

Кандидатства-
не по
национални
програми, по
насърчителни-
те мерки от
ЗНЗ, по ОПРЧР
и други
донорски
програми и
проекти

200 лица
годишно с
осигурена
заетост
(общо за
периода –
1200 лица)

2.Насърчаване на
социалния и

2.1. Подкрепа за
провеждане на

2.1.1.Срещи,
семинари, дискусии,

Община град
Добрич,

2015 –
2020 г.

Собствени
инициативи,

5 кръгли маси/
семинари
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гражданския
диалог в
подкрепа на
трудовата
реализация на
ромите

инициативи и
кампании

кръгли маси,
кампании

Дирекция
„Бюро по
труда” -
Добрич

кандидатства-
не по програми
и проекти

годишно
(общо за
периода –
30 кръгли
маси/
семинари)

3. Гарантиране
на равни
възможности за
всички граждани
и
недопускане на
дискриминация
въз основа на
различни
признаци,
включително
етнически
произход

3.1.Консултиране
и насочване на
лица от различни
етноси към
ползване на
социални услуги в
общността, с цел
индивидуален
подход и социална
работа насочена
според
потребностите на
социално уязвими
лица и семейства

3.1.1. Подпомагане
на  семейства в риск,
относно правото им
за получаване на
помощи в сферата на
социалната закрила,
социалните услуги в
общността и закрила
на детето

Дирекция
„Социално
подпомагане“
– Добрич

2015 –
2020 г.

Републикански
бюджет

Брой
консултирани
и насочени
лица

4. Насърчаване
на позитивни
действия за
преодоляване на
традиционни
практики в
ромската
общност, които
засягат правата
на жените и
децата

4.1. Социална
подкрепа на
родното
разширено
семейство за
превенция на
изоставянето и
отглеждането на
деца в семейна
среда

4.1.1. Работа с
ромски семейства по
превенция на
изоставянето  и
институционализация
та на деца, с цел да
се ограничи и
постепенно прекрати
постъпването на деца
в институции, както и
да се подкрепи
реинтегрирането на
децата в родните им
семейства

Дирекция
„Социално
подпомагане“
– Добрич,
Община град
Добрич,
НПО

2015 –
2020 г.

Републикански
бюджет,
финансиране
по европейски
проекти

Брой
подкрепени
семейства
Брой
превенции и
реинтеграции,
регистрирани в
ОЗД

5. Подобряване
социалния статус
на ромското

5.1. Информира-
не, консултиране и
насочване на

5.1.1. Популяризира-
не сред ромското
население на

Община град
Добрич,
Центрове за

2015 –
2020 г.

Бюджет на
социалните
услуги,

Брой
обхванати
лица в



36

население ромите към
ползване на
социални услуги в
общността

социалните услуги,
които се предлагат на
територията на
Община град Добрич

обществена
подкрепа,
Общностен
център за
деца и
семейства,
Първичен
здравен
център –
здравни
медиатори,
НПО,
НЧ „Романо
дром – 2002“

финансиране
по европейски
проекти

социалните
услуги

5.1.2. Консултиране
на ромските
семейства относно
правата им за
подпомагане в
сферата на
социалната закрила,
социалните услуги в
общността и
закрилата на детето

Центрове за
обществена
подкрепа,
Дирекция
„Социално
подпомагане“
Община град
Добрич,
НПО,
НЧ „Романо
дром – 2002“

2015 –
2020 г.

Бюджет на
социалните
услуги,
Републикански
бюджет

Брой
консултирани
лица

5.2. Консултиране
и обучение на
ромските
семейства с цел
популяризиране и
развитие на
„Приемната грижа”
за  осигуряване
отглеждането на
децата от
институции в
семейна среда

5.2.1. Информиране,
обучение и
оценяване на ромски
семейства, с цел
развитие на услугата
„Приемна грижа”, по
проект „И аз имам
семейство” по ОП
„РЧР”

Община град
Добрич,
Център за
обществена
подкрепа

2015 –
2020 г.

Бюджет на
социалните
услуги,
финансиране
по европейски
проекти

Брой
утвърдени
приемни
семейства и
настанени
деца
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4.3. Консултиране
и обучение на
ромски семейства с
цел превенция на
ранното раждане,
семейно планиране
и полагане на
адекватни грижи
за децата.
Училище за
родители.
Превенция  на
отпадането от
училището

4.3.1. Информиране,
консултиране и
обучение на ромски
семейства по проект
„Общностен център
за деца и семейства“

Община град
Добрич

2015 г. –
2020 г.

Проектът се
финансира от
Световната
банка

Брой
обхванати
лица в
социалните
услуги

6. Осигуряване
на безопасна и
сигурна среда,
близка до
семейната за
възпитание на
децата и
повишаване на
общото им
благосъстояние

6.1. Развиване на
способност у
децата за
независим живот
и умения за
поемане на лична
отговорност

6.1.1. Дейности по
социално и
психологическо
консултиране на деца
и родители;
индивидуална и
групова работа с цел
постигане на трайни
положителни
резултати.
Консултиране по
Закона за закрила на
детето и Закона за
домашното насилие

Център за
обществена
подкрепа,
ОС на БЧК
град Добрич

2015 –
2018 г.

Делегиран от
държавата
бюджет чрез
Община град
Добрич.
От Австрийски
младежки
Червен кръст –
договор за
парньорство до
2018 г.

Брой
потребители
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ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Цели Задачи Дейности Отговорна

институция

Времеви

период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

1. Подобряване
на ефективността
на работа на
полицейски
служители в
мултиетническа
среда при
спазване на
стандартите по
правата на
човека

1.1.Повишаване на
квалификацията
за ефективна
дейност на
полицейски
служители в
мултиетническа
среда

1.1.1. Обучение на
полицейските
служители по правата
на човека и
проблемите на
малцинствата в
рамките на
служебната учебна
година по
месторабота

Първо Районно
управление на
МВР - Добрич

2015 –
2020 г.

Републикански
бюджет

Брой
проведени
обучения
Брой на
обучени
служители в
умения за
работа в
мултиетни-
ческа среда

1.1.2. Ежегодно
включване на
служители от група
„Териториална
полиция” при Първо
Районно управление
на МВР - Добрич в
дистанционни форми
на обучение, свързани
с работата на
полицията с
етническите
малцинства

Първо Районно
управление на
МВР - Добрич

2015 –
2020 г.

Републикански
бюджет

Брой
проведени
обучения
Брой на
обучени
служители
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1.1.3. Превантивна
работа на Полицията
срещу склоняване
към проституция,
трафика на хора и
разпространението и
употребата на
наркотични вещества
в кварталите със
смесено население

Първо Районно
управление на
МВР - Добрич

2015 –
2020 г.

Не са
необходи
-ми

Брой работни
срещи и лица
участвали в
тях

2. Превенция в
училищните
общности за
създаване на
среда, която
влияе за
намаляване на
противообщест-
вените прояви на
малолетните и
непълнолетните

2.1. Намаляване на
противо-
обществените
прояви

2.1.1. Провеждане на
дискусии,
обсъждания, ролеви
игри на теми:
- „Насилието в
училище и извън
него”;
- „Запознаване със
ЗБППМН”
- „Асоциални прояви
и последствията от
тях”

МКБППМН,
Първо РУ на
МВР-Добрич,
ОЗД при
Д“СП“ град
Добрич,
ОУ „П.Волов“,
ОУ „Йовков“,
ОУ „Н. Й.
Вапцаров“

2015 –
2020 г.

От
бюджета
на
МКБППМН

Брой
реализирани
обучителни
сесии и
тренинги.
Брой
обхванати
ученици

2.1.2. Провеждане на
открити
информационни дни
на МКБППМН

МКБППМН,
Първо РУ на
МВР-Добрич,
ОЗД при
Д“СП“ град
Добрич,
ОУ „П.Волов“,
ОУ „Йовков“,
ОУ „Н. Й.
Вапцаров“

2015 –
2020 г.

От
бюджета
на
МКБППМН

Брой
обхванати
ученици

2.1.3. Изнасяне на
беседи пред ученици,
преподаватели и
родители от ИДПС по
националната

МКБППМН,
Първо РУ на
МВР-Добрич,
ОЗД при
Д“СП“ град

2015 –
2020 г.

Не са
необходи
-ми

Брой
обхванати
ученици
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програма „Работа на
полицията в
училищата“

Добрич,
ОУ „П.Волов“,
ОУ „Йовков“,
ОУ „Н. Й.
Вапцаров“

2.1.4. Извършване на
съвместни акции за
преодоляване на
действия на
малолетни и
непълнолетни –
просия, джебчийство,
проституция

МКБППМН,
Първо РУ на
МВР-Добрич,
ОЗД при
Д“СП“ град
Добрич,
ОУ „П.Волов“,
ОУ „Йовков“,
ОУ „Н. Й.
Вапцаров“

2015 –
2020 г.

Не са
необходи
-ми

Брой
обхванати
ученици

2.1.5. Консултиране и
насочване към услуги
в общността на
децата с
поведенчески
проблеми и техните
родители

МКБППМН,
Първо РУ на
МВР-Добрич,
ОЗД при
Д“СП“ град
Добрич,
ОУ „П.Волов“,
ОУ „Йовков“,
ОУ „Н. Й.
Вапцаров“,
НЧ „Романо
дром – 2002“

2015 –
2020 г.

Не са
необходи
-ми

Брой
консултирани
деца и
родители

2.1.6. Мерки за
оказване на
професионална
подкрепа на деца,
които са
регистрирани в
Детска педагогическа
стая

МКБППМН
Детска
педагогичес-
ка стая

2015 –
2020 г.

Не са
необходи
-ми

Брой деца
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ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ

Цели Задачи Дейности Отговорна

институция

Времеви

период

Финансиране

Средства Източник Индикатори

1. Постигане на
устойчивост в
резултатите на
интеграцията на
ромите чрез
формите на
изкуството и
културата

1.1. Разработване
на общинска
стратегия за
развитие на
културата на
базата на
утвърдената
Национална
стратегия

1.1.1. Включване на
дейности и мерки за
културна интеграция
като част от
Общинската
стратегия за развитие
на културата

Община град
Добрич

2015 –
2020 г.

Приета от ОС
град Добрич
стратегия

2. Съхраняване,
развитие и
популяризиране
на специфичната
етнокултура на
ромите като част
от българската
национална
култура и
създаване на
условия за равен
достъп на
ромската
общност до
обществения
културен живот

2.1.Разширяване
на възможностите
за съхраняване на
ромските традиции
и култура,
неформално
образование и
достъп до култура
чрез читалищата и
културните
институти

2.1.1. Устойчиво
развитие на
читалищата като
модерни центрове за
развитие на местната
общност,
включително и
ромската

Община град
Добрич,
НЧ „Романо
дром – 2002“

2015 –
2020 г.

20 000
лв.

Републикански
бюджет,
програми и
проекти

Дейности –
школи, прояви,
участници

2.1.2. Реализиране на
образователни
програми

Община град
Добрич,
културни
институти

2015 –
2020 г.

2 500 лв. Бюджетни
средства,
програми и
проекти

Брой
образователни
програми
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2.1.3. Участие на
роми в културния
живот на Добрич

Община град
Добрич,
културни
институти,
НПО,
НЧ „Романо
дром – 2002“

2015 –
2020 г.

Бюдежтни
средства,
програми и
проекти

Брой прояви и
брой участвали
роми

2.1.4. Популяризира-
не на ромската
култура чрез
общинския календар

Община град
Добрич

2015 –
2020 г.

Брой вписани
културни
събития

2.1.5. Организиране
и провеждане на
традиционни ромски
празници, обреди и
обичаи

Община град
Добрич,
Читалища,
НПО,
Училища

2015 –
2020 г.

10 000
лв.

Бюджетни
средства,
програми и
проекти,
дарения

Брой
проведени
прояви

2.1.6. Реализиране на
информационни
кампании за
популяризиране на
ромската култура

НЧ „Романо
дром – 2002“,
НПО,
Медии,
образовател-
ни
институции

2015 –
2020 г.

Брой кампании

2.2.Подпомагане
на  млади ромски
таланти

2.2.1. Реализиране на
Общинска програма
на мерките за
закрила на деца с
изявени дарби

Община град
Добрич

2015 –
2020 г.

2 500 лв. Общински
бюджет

Брой
подпомогнати
деца и млади
хора

3. Промяна на
стереотипите в
общественото
мнения, свързани
с ромския етнос
и
представяне на
добри примери

3.1. Корекция на
изградения
негативния образ
за ромския етнос и
формиране на
положително
отношение към
етноса

3.1. Провеждане на
информационни
кампании за
популяризиране на
успешни управленски
решения относно
интеграционния
процес

Община град
Добрич,
НЧ „Романо
дром – 2002“,
НПО,
медии,
образовател-
ни
институции

2015 –
2020 г.

Брой кампании
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3.2. Медийно
отразяване в месния
печат на актуални
новини, свързани с
дейности, инициативи
и проекти,
реализирани на
територията на
общината с
насоченост
интеграцията на
ромския етнос

Община град
Добрич,
медии

2015 –
2020 г.

Брой
публикации

Приет с решение № 43-16 от 31.03.2015 г.
на Общински съвет град Добрич


