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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Общинският план за действие на община Горна Малина за 

интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо 
положение  (2015-2020), наричан по-долу Общински план,  е неразделна 
част от Областната стратегия на София 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, която се прилага в рамките на по-общата 
стратегия за борба с бедността и изключването. Тя не изключва 
предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от 
други етнически групи, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

Общинският план за действие на община Горна Малина за 
интегриране на българските граждани в уязвимо социално-икономическо 
положение (2015-2020) отчита ситуацията на тази общност в общината от 
социално-икономическа и демографска гледна точка и е изготвен  в 
съответствие с действащите стратегически и оперативни национaлни и 
международни документи за защита правата на човека и за повишаване  
качеството на живота му и за гарантиране на равните възможности на 
българските граждани. 

Според данните на НСИ от преброяването на населението в 
Република България  през 2011 г. в доброволен отговор на въпрос за 
етническа принадлежност за община Горна Малина, статистиката показва: 

 
Област 
Община  
Населено място 

Лица, 
отговорили на 
доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност        

Етническа група Не се само 
определям 

българска турска ромска друга 

ГОРНА МАЛИНА 5897 5575 12 282 15 13 

С.АПРИЛОВО 1007 915 3 80 4 5 

С.БАЙЛОВО 261 258 - .. .. .. 

С.БЕЛОПОПЦИ 453 421 .. 31 .. .. 

С.ГАЙТАНЕВО 223 223 - - - - 

С.ГОРНА МАЛИНА 1432 1395 7 23 .. .. 

С.ГОРНО КАМАРЦИ 189 90 .. 97 .. .. 

С.ДОЛНА МАЛИНА 373 373 - - - - 

С.ДОЛНО КАМАРЦИ 460 459 .. - .. .. 

С.МАКОЦЕВО 210 210 - - - - 

С.НЕГУШЕВО 173 172 - .. .. .. 

С.ОСОИЦА 231 229 - .. .. .. 

С.САРАНЦИ 245 194 .. 49 .. .. 

С.СТЪРГЕЛ 328 326 - .. .. .. 

С.ЧЕКАНЧЕВО 312 310 - .. .. .. 

             Таблица 1 
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Като основна непосредствена целева група на Общинския план са 
идентифицирани общо 322 български граждани от ромски произход и от 
други в уязвимо социално-икономическо положение етнически групи, 
живеещи в сходна на ромите ситуация.  

 
Общинският план е резултат от съвместните усилия и партньорство 

между общината, отделните институции, училищата, ОДЗ и читалищата. 
Той е разработен като отворен документ, който ще се актуализира на база 
регламентирани периодични анализи.  

Основните приоритети на Общинския план за интегриране на ромите 
и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са: 

- повишаване на образованието 
- здравния статус 
- жилищни условия 
- трудова заетост 
- върховенство на закона и недискриминация 
- култура. 

 
 
  

 

2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, 
ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ПО СЕКТОРИ В 
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

 
От данните в Таблица 1 на Националния статистически институт от 

преброяването на населението и на жилищния фонд от 2011 г., ромите 
остават третата по големина етническа група в България и съставляват 
4.9% от българските граждани. За община Горна Малина 
самоопределилите се като роми са 282 човека и са 4,78% от населението и 
са втората по големина етническа група.  

Имайки предвид продължаващата тенденция част от хората, които 
околното население назовава като „роми” или „цигани” да се 
самоопределят като българи, турци и др., което произтича от правото на 
преброяваното лице лично да определи етническата си принадлежност или  
да не посочи такава, заключаваме, че процентът на ромите в общината е 
по-голям, т.е. реалният относителен дял и съответно абсолютният брой на 
ромското население е по-голям. 

Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално в 
пет населени места: Априлово, Белопопци, Горно Камарци, Горна Малина 
и Саранци.  

Най-голям е делът им в Горно Камарци – 51,3%.  В Саранци ромите 
са 20%, а в Белопопци – 13,47%., следвани от  Априлово – 7,94%.  
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2.1. ОБРАЗОВАНИЕ  
 

На територията на община Горна Малина  има едно средно 
общообразователно училище, две основни и едно ОДЗ с два филиала: 

- СОУ „Христо Ботев”  - средищно в с. Горна Малина  
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” -  средищно в с. Априлово 
- ОУ „Отец Паисий” – средищно и защитено в с. Долно Камарци 
- ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” в с. Горна Малина, с филиали в с. 

Априлово и в с. Долно Камарци. 
Обучението е от смесен тип и протича в дух на толерантност и 
недискриминация. Чрез квалификация на педагогическите специалисти се 
допринася за усъвършенстването на образователните условия. 
Въведена е целодневна организация на учебния ден до седми клас 
включително и в трите училища. 
 
Деца, подлежащи на задължително обучение в ПГ - 5 и 6 годишни и в 
първи клас: 
 

Година 
раждане 

ГРАО 

инфо 

СОУ 

записани 

ОУ 

записани 

ОДЗ 

записани 

ИЗВЪН 

Об ГМ 

НЕОБХВА-
НАТИ 

2007 49 23 4 0 22 0 

2008 58 7 0 31 20 0 

2009 68 8 0 43 17 0 

2010⃰ 34 ⃰ 0 ⃰ ⃰ ⃰ 
Таблица 2 

 
⃰ Родените през 2010 г. предстои до 15.09.2015г. да бъдат записани в ПГ в ОДЗ 

и в СОУ за учебната 2015/2016 г. 
 

Както е видно от представената таблица 2, няма необхванати деца. 
Такива подготвителни групи в двете основни училища няма, защото не 
разполагат с подходяща база, а и няма достатъчно деца за оформяне дори 
на смесена група от 5 и 6-годишни. 

Децата от целевата група, които се обучават в начален етап на 
основно образование, посещават редовно училище, не допускат 
неизвинени отсъствия, с изключение на 2 деца от Белопопци, чийто 
родители са незаинтересовани за бъдещето им. 

Предлаганите безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, 
безплатни учебници, целодневно обучение привлякоха за обучение в ОУ – 
Априлово деца на бедни ромски семейства от община Елин Пелин.  
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В прогимназиален етап на обучение отпадат само деца, 
произхождащи от семейства без доходи и без завършена образователна 
степен. Характерно е, че учениците от изследваната група започват да 
отсъстват безпричинно и имат ниско ниво на успеваемост. Причина за това 
са не само ниските доходи, но и това, че родителите не са мотивирани и не 
приемат образованието като ценност и възможност за по-добра реализация 
в бъдеще.  

Затова усилията на учители, общественици, читалищата трябва да се 
насочват към родителите на децата завършили начално образование. За 
радост в община Горна Малина това са единични случаи, но не бива да се 
подценяват. 

 
Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на  
завършено образование към 01.02.2011 година 
по данни на Национален статистически институт 
 

Населени места Общо Висше Средно Основно Начал-
но 

Незавър-
шено 

начално 

Никога не 
посещавали 

училище 

С.АПРИЛОВО 975 53 469 326 74 47 6 
С.БАЙЛОВО 274 10 125 96 32 .. .. 
С.БЕЛОПОПЦИ 551 30 187 178 98 47 .. 
С.ГАЙТАНЕВО 218 16 86 93 19 4 - 
С.ГОРНА МАЛИНА 1362 142 760 350 66 40 .. 
С.ГОРНО 
КАМАРЦИ 197 14 83 62 25 13 - 
С.ДОЛНА МАЛИНА 360 13 189 105 41 12 - 
С.ДОЛНО 
КАМАРЦИ 448 31 213 170 23 9 .. 
С.МАКОЦЕВО 208 23 95 79 9 .. - 
С.НЕГУШЕВО 174 15 89 62 4 .. .. 
С.ОСОИЦА 235 23 119 83 6 4 - 
С.САРАНЦИ 235 16 108 53 32 20 .. 
С.СТЪРГЕЛ 324 19 93 164 39 7 .. 
С.ЧЕКАНЧЕВО 304 23 146 121 9 5 - 
ОБЩО за Община 
Горна Малина: 5865 428 2762 1942 477 208 6 

Таблица 3 

 
От таблица 3 е видно, че само 8% от населението на общината е без 

завършено начално образование и 0,1% не са ходили изобщо на училище. 
Голяма роля за интеграцията на тези деца оказва участието им в 

училищни проекти и извънкласни форми.  
  В СОУ – Горна Малина  работят по Проект  „Училището място за 
толерантно общуване", в който функционират 3 клуба: 
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1. Клуб " Добродетели" - 20 ученици; определящи се като роми -  6 
2. Клуб" Млад еколог" - 20 ученици; определящи се като роми - 10 
3. Клуб " Традиции, нрави и обичаи"- 20 ученици; определящи се като 
роми – 13. 
За 36 преподаватели бе организирано през 2014 г. тридневно обучение за 
работа с деца и ученици от етническите малцинства. 

В ОУ – Априлово работят по проект ЦМЕДТ „Амалипе”, в който 16 
деца от целевата група активно участват.  

В ОУ – Долно Камарци работата с глина в СИП „Изкуство”. Децата 
придобиват знания и умения,  които ще им бъдат полезни в бъдеще, 
възможности за нови контакти, разширяват кръгозора си, имат по-добри 
възможности да се реализират след време на пазара на труда. 

По проект „Подобряване качеството на образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” и 
„Училищен плод” работят и трите общински училища. 

 
 
2.2.  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ   
 

Целевата група в населените места Априлово, Белопопци, Горно 
Камарци и Саранци живее в обособени квартали, в собствени парцели, с 
отстъпено право на строеж, в собствени масивни и полумасивни къщи в 
добро състояние, а в Горна Малина – в собствени апартаменти и само едно 
семейство в собствена къща. Няма гета нито в селата, нито извън тях. 
Условията са добри. Само 4 семейства в общината живеят в крайно лоши 
жилищни условия, застрашаващи живота им. Всички имат електричество и 
водопровод. В селата Априлово, Белопопци и Саранци има изградена 
частична канализация, в която част от целевата група е включена.  
 През периода 2012 - 2014 г. бе проведена процедура за узаконяване 
на сградите без строителни книжа, от която са се възползвали по-голямата 
част от собствениците.  
 
 
2.3. ЗАЕТОСТ   
 
В община Горна Малина общият ръст на безработицата към 31.06.2013 г. е 
10,38%. Регистрираните безработни възлизат на 246, като икономически 
активното население е 3 415 човека. 
Данни на Дирекция „ Бюро по труда” гр. Ихтиман и от Служба „ ГРАО” към община 
Горна Малина. 

Малка част от целевата група са безработни, не търсят активно 
работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което 
затруднява и намирането и съответно наемането им на работа и 
включването им в обществения живот.  
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Община Горна Малина е с намаление на равнището на безработица в 
сравнение с 2010 г. -  0,4 пункта.  

 
Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова 

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

Подпомагани от СП – дирекция Елин Пелин с месечни помощи са 
около 30 семейства средно месечно, преобладаващи са многодетните и 
непълни семейства. Месечната сума се определя по индивидуален 
коефициент за лицата с доходи под гарантирания от държавата минимум. 
 
Население на 15 и повече години по населени места и икономическа 
активност към 01.02.2011 година: 
 
Области 
Общини 
Населени места 

Общо           Икономически активни Икономически 
неактивни общо заети безработни 

ОБЩ. ГОРНА МАЛИНА 5485 2410 2088 322 3075 
С.АПРИЛОВО 902 436 366 70 466 
С.БАЙЛОВО 259 98 77 21 161 
С.БЕЛОПОПЦИ 491 152 135 17 339 
С.ГАЙТАНЕВО 209 66 57 9 143 
С.ГОРНА МАЛИНА 1271 750 649 101 521 
С.ГОРНО КАМАРЦИ 173 77 60 17 96 
С.ДОЛНА МАЛИНА 339 165 136 29 174 
С.ДОЛНО КАМАРЦИ 432 175 171 4 257 
С.МАКОЦЕВО 201 80 62 18 121 
С.НЕГУШЕВО 168 64 59 5 104 
С.ОСОИЦА 229 62 .. .. 167 
С.САРАНЦИ 207 87 81 6 120 
С.СТЪРГЕЛ 308 76 .. .. 232 
С.ЧЕКАНЧЕВО 296 122 102 20 174 

Таблица 4 

 
 
2.4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 
  Системата на здравното обслужване на населението от община Горна 
Малина включва: 

- Четирима лични лекари; 
- Двама зъболекари; 
- Три аптеки – в Априлово, Долно Камарци и в Горна Малина.  

Болнична помощ няма организирана на място, в границите на 
общината. Същата се осигурява от Многопрофилните болници за активно 
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лечение в община Елин Пелин, намиращи се на разстояние приблизително 
12 км. от общинския център. 

След направения анализ на целевата група се установи, че около 40% 
са здравно неосигурени, което ги лишава от достъп до здравни грижи. 
 
   
2.5. КУЛТУРА  
 

Народните читалища са културните  средища в населените места, 
съхраняващи традициите и обичаите. Издирват, изучават, съхраняват 
културно-историческото наследство и развиват фолклорното богатство. 
Акцент в работата им е развитието на любителското художествено 
творчество, пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа 
на читалищните настоятелства е и библиотечното обслужване. Вратите на 
читалищата и техните библиотеки са отворени за всички български 
граждани. Участието във формите на художествената самодейност в 
читалищата е според желанието и потребностите на гражданите, 
независимо от техния етнос.  

На територията на Община Горна Малина действат общо 14 
читалища и новоучреденото Сдружение „Читалищата в община Горна 
Малина – 2015”, в което участват всички културни институции: 

НЧ „Светлина 1927” с. Априлово 

НЧ „ Елин Пелин – 1922” с. Байлово 

НЧ „Съзнание 1925” с. Белопопци 

НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” с. Гайтанево 

НЧ „ Васил Левски -1929” с. Горна Малина 

НЧ „ Христо Ботев  2010” с. Горно Камарци 

НЧ „ Васил Левски - 1943” с. Долна Малина 

НЧ „ Христо Ботев 1919” с. Долно Камарци 

НЧ „Просвета 1918” с. Макоцево 

НЧ „ Възраждане –  1922” с. Негушево 

НЧ „Никола К. Савов - 1922” с. Осойца 

НЧ „Пробуда - 1903” с. Саранци 

НЧ „ Христо Г. Данов - 1922” с. Стъргел 

НЧ „Отец Паисий  1919” с. Чеканчево 

  
Читалищата  имат библиотеки – добре подредени, с изключение на 

книжния фонд на НЧ „Христо Ботев  2010” – Горно Камарци, който все 
още се намира в бившия млекосъбирателен пункт, но е и негоден за 
ползване поради съхраняването му във влажно помещение. Новото 
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настоятелство там има амбицията да възобнови работата  на библиотеката 
след извършването на ремонт на предоставеното им от общината 
подходящо помещение за дейност. Подобно е положението и на 
читалището в Саранци. Разполага само със стая от 30 m², в която са 
стелажите с книгите и работното място на секретарката. Нямат салон, в 
който да провеждат мероприятията си, не разполагат с компютърна 
конфигурация и с интернет, с които да привличат младите хора.  

Има шест информационни центрове в читалищата в селата  
Априлово,  Байлово, Белопопци, Горна Малина, Долно Камарци и Осойца 
изградени по проект „Глобални библиотеки“. Те разшириха значително 
дейността си – предлагат електронни услуги (търсене на работа, попълване 
на автобиографии, молби, копиране  на документи и принтиране), 
интернет, безплатно обучение за работа с ИКТ и приложни програми и 
мултимедия. 

Достъпът на ромите до дейността на читалищата не е ограничен и 
всички, които имат желание, се включват в нея.  
 
 
 
 

3. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

 
3.1. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
 
Цели:  

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в 
образователната система, осигуряване на качествено образование в 
мултикултурна образователна среда. Повишаване културата на целевата 
група.  
 

Конкретни  дейности за постигане на целите: 

- Продължаване работата на  общинската комисия, която извършва 
проверки в ОДЗ и в училищата, родителите, настойниците и 
попечителите осигуряват ли присъствието на децата си в детските 
градини и в училищата за времето, през което те подлежат на 
задължителна предучилищна подготовка или задължително 
обучение; 

- Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование в 
етнически смесени групи и класове; 

- Повишаване  качеството на образование в ОУ – Априлово и в ОУ – 
Долно Камарци, в които учат предимно роми; 

- Обучение в дух на толерантност и недискриминация чрез 
съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и 
ученици от ромски произход;  
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- Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и 
малограмотни възрастни роми;  

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

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

- Квалифициране  на педагогическите специалисти за взаимодействие 
в мултиетническа образователна среда; 

- интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите 
педагогически специалисти; 

- Конкретни дейности за постигане на целите: разноетнически групи; 
- Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-5 години) за бъдещо 

пълноценно включване в образователния процес; 
- Допълнителни занимания (при необходимост) с деца в детските 

градини, за които българският език не е майчин;  
- Участие на училищата, ОДЗ и читалищата в конкурси за проекти по 

Стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на Центъра за 
образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства (ЦОИДУЕМ, ОПРЧР и други подходящи донорски 
програми);  

- Включване на допълнителни компоненти, които подпомагат 
въвеждането на ИКО към формулата за определяне на училищния 
бюджет;  Дейности, насочени към съхраняване и развиване на 
културната идентичност на децата и учениците от етническите 
малцинства и техните връсници, в интеграционна 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;  

- Презентиране и провеждане на проучвания, провеждани от деца и 
ученици, свързани с културната им идентичност;  

- Ефективни санкции срещу родители, които нарушават разпоредбите 
на чл. 53 от Конституцията на Република България и чл. 7 от Закона 
за народната просвета, според които училищното обучение до 16 – 
годишна възраст е задължително;  

- Подпомагане на социално слаби семейства чрез плащане на таксите 
им за детска ясла/градина и др.;  

- Ограмотяване на възрастни роми; 
- Организиране на форми за индивидуално наставничество, 

подпомагащо отделните ученици да преодолеят свързани с ученето 
специфични трудности, както и трудности в социален или в личен 
план;  

- Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите 
малцинства в училищни настоятелства или обществени съвети;   
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3.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
 
Цели: 
1. Подобряване на  достъпа до здравни грижи и профилактика за деца 
2. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското 

население.  
 

Конкретни  дейности за постигане на целите: 

- 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 аномалии и 
наследствени болести и начините за профилактика; 

- Организиране на консултации в населени места с предимно ромско 
население по въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, 
семейното планиране, начините за предпазване от сексуално 
предавани инфекции; 

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

- Провеждане на разяснителни кампании за значението на 
профилактичните прегледи сред ромското население; 

- Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти за 
вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и за предимствата на 
здравословния начин на живот; 

- Въвеждане на интерактивни сесии по здравно и сексуално 
образование в училищата като част от задължителната учебна 
програма. 

 
 
3.3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ   
 
Цели: 

Превенция на бъдещо незаконно строителство 
 

Конкретни  дейности за постигане на целите: 
- Кметовете на  селата да уведомяват общината за новозаселващи се и 

за новостроящи се сгради, с цел набелязване на мерки за тяхното 
узаконяване; 
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- Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските 
квартали по отношение на инженерната и техническата 
инфраструктура; 

- По ЗУТ служителите в общината носят отговорност за недопускане 
на незаконно строителство; 

- Информационни кампании, организирани от общината и кметствата 
при промяна на законодателството. 

 
 
3.4. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  
 
Цел:  

Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни 
условия  население до пазара на труда и до различните инициативи за 
самостоятелна заетост. 

 

Конкретни дейности за изпълнение на целите :  

- Насърчаване на заетостта в рамките на годишните програми за 
обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и 
други планове; 

- Професионална квалификация, в рамките на годишните програми за 
обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) и 
други планове 

- Обучения по ключови компетентности. 

 
3.5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
 
Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията намира правно 
основание в Конституцията и в законите на Република България, които 
изискват равно третиране на гражданите, без оглед на тяхната раса или 
етнос. Чл. 6 от Конституцията гласи: „(1) Всички хора се раждат свободни 
и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. 
Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани 
на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено 
положение или имуществено състояние.”  
Този принцип е развит в Закона за защита срещу дискриминацията, 
съгласно който е създадена Комисия за защита от дискриминация (КЗД) 
като независим от изпълнителната власт орган.  

Има неинформираност сред част от населението от ромски произход 
за възможностите за защита правата на гражданите срещу проява на 
дискриминация, които дава КЗД или дори за нейното съществуване като 
институция.  
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Главните фактори пораждащи престъпността в ромската общност и в 
други общности в неравностойно положение са идентични. Те са свързани 
с проблеми като бедност, плачевни жилищни условия, безработица, 
неграмотност, участие в сивата икономика. Основната характеристика на 
престъпността в някои ромски общности е участие в дребни престъпления. 
Много роми не смятат административните нарушения за престъпления, а 
ги възприемат и оправдават като начин за оцеляване. Такива са например 
престъпленията, свързани със събиране на желязо за вторични суровини. 
Последното е станало част от сивата икономика, други форми на която са: 
незаконен дърводобив; незаконно събиране на реколта.  

Децата в риск са специфична група, чиито представители са жертва, 
а понякога и извършители на престъпления и противообществени прояви.  
С децата с проблемно поведение приоритетно работи местната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
/МКБППМН/ и детската педагогическа стая /ДПС/ към РПУ- Елин Пелин.  

Без съмнение за намаляване на противообществените прояви и 
престъпността в ромската общност и други общности в неравностойно 
положение е необходимо да се промени тяхното социалното положение, 
средата за обитаване, качеството на образование и т.н.  

Целта е младото поколение да преодолее някои негативни модели на 
поведение, да бъде по-конкурентноспособно и да намери в бъдеще по-
добра реализация.  

Социалната и икономическата интеграция на ромите е двустранен 
процес, който изисква промяна в нагласите в мнозинството от хората, а 
така също и в членовете на ромската общност.  

Водещо начало при провеждането на политики за интегриране на 
обществото трябва да е върховенството на закона. 
 
Държавни институции: 
Комисия за защита от дискриминация 
Профил: Установява нарушения на забраната за дискриминация, санкционира 
нарушителите, предписва мерки за преустановяване и премахване на различия в 
третирането. 
Контакти: София 1125, бул. Драган Цанков 35  
Телефон: 02 807 3030  
Факс: 02 870 8448  
Е-мейл: kzd@kzd.bg  
Уеб сайт: www.kzd-nondiscrimination.com 
 

 Неправителствени организации: 
Асоциация за европейска интеграция и права на човека  
Профил: водене на дела за защита от дискриминация, особено по етнически 
признак и пол, правна защита на хора с увреждания, дела за вреди, причинени от 
държавата и общините, дела срещу монополисти и др. 
Контакти: Пловдив, 4000, ул.”Хан Кубрат” №2, ет.3  
Телефон/Факс: 032 62 3244; 032 62 3264; 032 26 4097  
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Е-мейл: hurights@mail.bg 
Уеб сайт: www.eurorights-bg.org 
 

 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Усилията на Община Горна Малина 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 Общинския план за действие се 
стремим да постигнем:  

- Повишено качество на образованието на децата от ромския етнос;  
- Устойчивост на процеса за интеграция;  
- Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение и 

предучилищна подготовка;  
- Осигуряване на безплатни учебници и помагала на всички социално 

слаби деца;  
- Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците 

застрашени от отпадане;  
- Ограничаване броя на отпадналите ученици;  
- Намаляване на ранните раждания и намаляване на родствените 

бракове;  
- Увеличаване на информираността сред ромите;  
- Повишаване на екологичната култура на учениците и на младите 

хора   
- Узаконяване на новите жилища 
- Подобряване на техническата инфраструктура в кварталите;  
- Съхраняване идентичността на малцинствените общности. 

 
 
 

5. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Оценката на изпълнението на Общинския план се осъществява от 

Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 
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въпроси (ОССЕИВ) чрез мониторинг и прилагане на различни форми за 
наблюдение и оценка.  

Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране и 
анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия 
документ. Община Горна Малина ще включи заинтересованите страни в 
осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции 
основните методи на мониторинга са:  

- Отчитане на изпълнението на заложените дейности по 
приоритетите на плана в административен мониторингов доклад;  

- Формиране на коригиращи мерки с оглед изпълнението на 
заложените дейности по приоритетите на плана;  

- ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в 
доклада;  

- Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ; 
- Докладът се приема от Общински съвет Горна Малина. 

 
 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Важен фактор за изпълнението на Общинския план за действие е да 
се организира и толерира включването на всички институции, официално 
представени ромски организации по места, отделни ромски представители 
от ромското население, както и неправителствени организации..  

Така ще се гарантира 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 Горна Малина за увеличаване на просперитета и 
икономическото й благоденствие. 

Финансирането на мерките ще се осъществява чрез собствени 
средства на общината и от Европейски програми за безвъзмездно 
финансиране. 

Ключът към постигане на реални резултати и повишаване 
успеваемостта на мерките, насочени към преодоляване на 
маргинализацията на определени общности, е възпитаването на 
обществото в единни правила и принципи. 
 

 
Общинският план за действие на Община Горна Малина за 

интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-
икономическо положение 2015-2020 г. е приет от Общински съвет 
Горна Малина с решение № 165 по Протокол № 8 от 11.09.2015 г.
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