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Отчет за изпълнението на Плана за действие на община Исперих за 

интеграция на ромите за 2016година   

 

 

Планът за действие на община Исперих за интеграция на ромите(2015-2020) е 

документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите 

на общинско ниво и е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите в Област 

Разград и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 

2020).  

Изпълнението му е насочено към: 

 подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се 

от социална подкрепа; 

 преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи; 

 мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си; 

 активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социалност към хората в неравностойно положение. 

Сред основните приоритетни цели в плана за интеграция на ромите са:  

ОБРАЗОВАНИЕ: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната 

система, осигуряване на качествено образование в  мултикултурна  образователна среда. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми.  

ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ: Подобряване на жилищните условия, включително и на 

прилежащата техническа инфраструктура.  

ЗАЕТОСТ: Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими етнически групи до 

пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.  

КУЛТУРА И СПОРТ: Създаване на условия за равен достъп на уязвимите общности до 

обществения културен живот и съхранение и развитие на културна идентичност на 

етносите. 



Образование:  

 

Сред основните проблеми в тази област са недоброто владеене на българския език от 

децата и учениците от етническите малцинства и ранното им отпадането от училищната 

мрежа. В тази връзка в община Исперих са реализирани няколко проекта, подпомагащи 

социално-образователната интеграция на тези деца. През април 2016г. приключи 

изпълнението на Проект BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск от Община 

Исперих“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 финансиран от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 с бюджет 

225 39 €. Основната цел на проекта беше подобряване на подготовката за училище на деца в 

уязвимо положение, говорещи различен от български език. Дейностите по проекта се 

осъществиха в осем детски градини на територията на община Исперих и продължиха 22 

месеца. В резултат на проекта бяха подобрени условията за обучение и възпитание на 

децата в детските градини и бяха  въведени нови  иновативни образователни методи за 

предучилищна подготовка.  

Здравеопазване  

Доминиращ проблем в тази сфера се очертава големият брой здравно неосигурени 

лица. Повече от половината от ромско население в общината е с прекъснати здравно 

осигурителни права. Ограничения достъп до здравна помощ, ниската здравна култура на 

ромското население са сред факторите  влошаващи качеството им на живот.  

За решаването на тези проблеми на уязвимата малцинствена общност се осъществява 

медико-здравна работа от двама здравни медиатори. През изминалата година работа на 

медиаторите се състоеше в: 

 патрониране на семейства в риск, бременни и млади майки 

 осъществяване на посредничество между общността и здравните институции 

 информиране на малцинствената група за здравноосигурителните им права и 

задължения  

 консултиране на целевата група по проблемите на семейното планиране и 

репродуктивното здраве 

 популяризиране на здравословния начин на живот сред общността 

 реализиране на дейности заложени в Националната здравна стратегия за лица в 

неравностойно положение  

Заетост  

Безработицата е един от основните проблеми в община Исперих. През изминалата 

година безработица в района продължава да е над средната за страната - 15,5%, като 

значителен процент от регистрираните лица са от ромски произход. Ниската степен на 

образование и липсата на квалификация са основните фактори, които възпрепятстват 

възможностите за трудова реализация на ромите. Голяма част от нерегистрираните лица в 

активна трудоспособна възраст от уязвимата общност през последните години емигрират в 

Западна Европа.  



През 2016г. община Исперих  реализира редица програми за насърчаване на 

заетостта, с акцент върху уязвимите групи от пазара на труда. В тези програми относително 

голямо е участието и на представителите на ромската общност 

1. По Националната програма“Активиране на неактивни лица“ са осигурени две 

работни места като здравни медиатори на две лица от уязвимата общността.    

2. По Регионалната програма за заетост е осигурена работа за 14 лица, 6 от които са 

от ромски произход.  

3. По схема “Младежка заетост ” са назначени 49 младежи на длъжност “Общ 

работник“, сред които има и представители на ромската общност.  

4. По схема „Обучение и заетост на младите хора“ по ОПРЧР е осигурена работа на 

70 лица до 29 годишна възраст с основно и по-ниско образование, като значителен дял от 

обхванатите са от ромски произход. 
 

Жилищни условия      

Преобладаващата част от ромското население живее в четири от най – големите 

населени места на територията на общината – Исперих, Вазово, Китанчево и Подайва. 

Ромите са заселени компактно, в обособени квартали, но не са отделени от останалата част 

на населеното място. Изключение прави един от ромските квартали в град Исперих – кв. 

„Запад”, в който жилищно-битовите условия са доста тежки. Той е извън регулация. 

Населението там бързо се увеличава в следствие на естествения прираст. Жилищата в този 

квартал са пренаселени. Обитават се от по няколко семейства, обикновено с две, три или 

повече деца. Зачестяват случаите на безразборно строителство в този краен исперихски 

квартал.                                                                                                                                

Съществуващите нерешени проблеми в тази област са:      

 Нерегулираните имоти 

 Незаконното строителство  

 Лошата инфраструктура 

 

Култура  

Ниска е степента на участие на ромите в обществения живот. В повечето населени места 

ромите не желаят да се включат в организираните културни мероприятия. Изключение прави 

ромската общност в село Вазово, където е създаден ромски общностен център. Благодарение на 

съществуването на този център, ромите от Вазово са по организирани, отговорни и активно се 

включват в живота на селото. През изминалата 2016г. в  програмата за развитие на читалищната 

дейност на читалище „Рома“ с. Вазово  бяха включени мероприятия, целящи взаимното опознаване 

на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво, както и бяха отбелязани празници, характерни за 

ромската общност. 

Сред нерешените проблеми в тази сфера са: 

 Недостатъчен брой мероприятия с участието на роми; 

 В селата децата и възрастните роми не посещават читалищата; 

 Липсата на съвместно провеждане на традиционните празници на етносите. 


