Мотиви и
Проект на План за действие на Община Хисаря в изпълнение на Областната
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
2021г. – 2023г.
На основание чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на
вниманието на всички граждани в община Хисаря, граждански групи и организации на
заинтересованите лица в регламентирания 30-дневен срок, считано от 04.08.2021
година от обявяването на интернет страницата на Община Хисаря: https://hisar.bg/hisar/,
за обсъждане, писмени становища, предложения, мнения, препоръки, коментари и
възражения по проект на План за действие на Община Хисаря в изпълнение на
Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация 2021г. – 2023г.
МОТИВИ:
І. Причини, които налагат приемане на План за действие на Община
Хисаря в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация 2021г. – 2023г..
Във връзка с Националната стратегия за интеграция на ромите 2021-2030 г.,
следва да бъде приет на общинско ниво План за действие на Община Хисаря в
изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация 2021 – 2023. Документът е изготвен за периода 2021-2023 г., като
се отчита състоянието на тази общност в общината от социално-икономическа и
демографска гледна точка и се набелязват конкретни мерки за подкрепа на гражданите
от ромски произход. Оперативните цели и мерките към тях са обвързани с основните
приоритети, като отчитат спецификата на проблемите в община Хисаря.
ІІ. Цели, които се поставят:
1. Намаляване на бедността и премахване на социално-икономическите различия
между ромите и останалата част от българското общество, чрез социалноикономическо приобщаване;
2. Приобщаване и участие на ромите, чрез осигуряване на достъп до права, стоки
и услуги и участие във всички сфери на обществения живот при спазване принципите
на върховенството на закона и недискриминация;
3. Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо
образование на деца и ученици от уязвими групи;
4. Равнопоставен достъп до качествено обществено здравеопазване на
населението от уязвими етнически общности;
5. Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен
живот;
ІІІ. Финансови средства:
Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на
Плана за действие на Община Хисаря в изпълнение на Областната стратегия за
приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021г. – 2023г., ако това се
наложи, същите ще бъдат осигурени от средства от общинския бюджет.
ІV. Очаквани резултати:
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Постигане на съответствие на Плана за действие на Община Хисаря в изпълнение
на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход
и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите
ситуация 2021г. – 2023г. с приложимото в тази област национално законодателство от
по-висока степен и създаване на устойчива политика на местно ниво.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Приемането на Плана за действие на Община Хисаря в изпълнение на Областната
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021г.
– 2023г. ще синхронизира местната политика, действаща на територията на община
Хисаря в засегнатата област с норми на Европейския съюз, в чието изпълнение са
приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е съобразено и
предложеното приемане на програмите.
Приложение: проект на План за действие на Община Хисаря в изпълнение на
Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на
ромите ситуация 2021г. – 2023г.
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ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ
ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО
ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ
СИТУАЦИЯ

2021 – 2023

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за действие на община Хисаря в изпълнение на областната
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация / 2021
– 2023 /, наричан по-нататък План за действие, е неразделна част от Стратегията на
Област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030
г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство,
приобщаване и участие на ромите / 2021 – 2030 /. Планът за действие задава основни
принципи на цялостна общинска политика за равноправно интегриране на ромите и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община
Хисаря. Той е резултат от съвместните усилия и партньорството между общинска
администрация, общинските институции, институциите в областта на социалните услуги,
неправителствените организации и ромската общност.
Стратегията съдържа визия, цели и приоритети за утвърждаване на интегриран
подход при провеждане на политиките за приобщаване и участие на ромите: допринася
за постигане на съответствие и взаимно допълване между секторните политики и
стратегии, които спомагат за насърчаване равнопоставеността, приобщаването и
участието.
За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и
намаляване на различията между ромите и останалата част на населението, в
Стратегията са заложени три хоризонтални цели в областта на равенството,
приобщаването и участието и четири секторни цели в областта на образованието,
здравеопазването, жилищните условия и заетостта.
Стратегията обхваща шест приоритетни области на интеграционната политика:
образование; здравеопазване; жилищни условия; заетост; върховенство на закона и не
дискриминация; култура и медии.
В изпълнение на политиките за равенство, приобщаване и участие на ромите са
включени общините, чрез разработване на конкретни годишни планове за действие по
приоритетите на Националната стратегия на Република България за равенство,
приобщаване и участие на ромите /2021 – 2030 / и са структурирани за изпълнение в
четири периода: 2012 - 2014г.; 2015 - 2017г.: 2018 - 2020г. и 2021 – 2023г.
Стратегията потвърждава дългосрочния ангажимент на държавата за
сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със съществуващите
проблеми и предизвикателства пред ромите, за които има риск да се влошат от
въздействието на пандемията от COVID – 19. Стратегията прилага общ и целенасочен
интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход и не
изключва оказването на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други
етнически групи.
Интеграцията изразява шансовете и възможностите на всички български
граждани в различните области на живота, издига тяхната активност в реализацията на
демократичните процеси в България, активизира процеса на единението без значение
от етнически произход и вероизповедание. Тя е процес, който е насочен към активното
включване на различните социални и етнически групи в управлението на общината,
икономическия живот, културата, образованието, промяната на условията на живот и
нова жилищна политика.

Планът за действие цели очертаване на целите и задачите за приобщаване на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация при населението на община Хисаря.
В практическата реализация на Плана за действие ще бъде прилаган интеграционният
принцип на база равнопоставеност и равна отговорност, т. е. оказване на помощ не
само на ромската етническа група и другите групи в неравностойно социално
положение, но и на всички български граждани като цяло, които имат потребност от
определена помощ и съдействие при решаването на проблеми.
В община Хисаря този процес на интегриране, равнопоставеност,
приобщаване и участие на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално
положение, близко до това на ромите ситуация е непрекъснат.
Пандемията от COVID – 19 засили уязвимостта на изолирани и
маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по – ефективен и
всеобхватен политически отговор на национално, европейско ниво и най – вече на
местно ниво.

При разработването на плана е взета предвид следната нормативна база:

Конституцията на Република България (С.,1991.)
Чл. 6. (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.

Закон за защита от дискриминация (Обн. ДВ.бр.86 от 30.09.2003 г., в
сила от 01.01.2004 г.)
Чл.1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и
съдейства за нейното предотвратяване; Чл.2. Целта на закона е да осигури на всяко
лице право на: 1. равенство пред закона; 2. равенство в третирането и във
възможностите за участие в обществения живот; 3. ефективна защита срещу
дискриминация.
 Преброяване на населението от 2011 г., НСИ.
 Национална стратегия за интегриране на ромите в Република България
(2012 – 2020 г.).
 План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020 — 2025 г.
 Европейски стълб на социалните права.
 Проект на Национална стратегия на Република България за равенство,
приобщаване и участие на ромите / 2021 – 2030г. /.

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ХИСАРЯ
1. Актуално състояние на ромската общност в община Хисаря.
По данни от последното преброяване през 2011 г., населението на община
Хисаря възлиза на 12 600 души. От тях 471 се самоопределят като роми или това са
3,74 % от населението на Общината. За сравнение в област Пловдив 4,9 % от
населението на областта се самоопределят като роми. Разпределението на ромите в
община Хисаря можете да видите в следващата таблица:

Населено
място
Общо
Хисаря
Старосел
Паничери
Красново
Старо
Железаре
Кръстевич
Черничево
Беловица
Ново
Железаре
Михилци
Мало
Крушево
Мътеница

Численост
Роми Други

Общо

Българи

Турци

Не се
Не
самоопределят отговорили
28
737
21
321
65
34
62
3
69

12 600
7128
1210
1002
756
577

11 268
6586
1125
917
652
426

83
22
5
4
40
-

471
170
13
46
78

13
8
0
-

418
404
340
287

348
296
301
272

4
5
0

63
60
12
11

0
0
-

0
-

1
46
22
3

218
163

200
53

0
0

17
0

0

0

0
110

97

92

-

-

0

-
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Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се
самоопределят като българи, турци и др. Поради тази причина не е възможно да се
посочи официално точният брой на ромското население на община Хисаря.
Възрастовата структура на ромите съгласно последното преброяване сочи нисък
процент на продължителност на живота. Най-многобройни са преброените роми в
диапазона 0-29 г.
В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата
рискуват да повторят модела на социална изолация на своите родители. За да се разбие
затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция насочена срещу бедността,
която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и
развитие на своите деца:
 Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите,
отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование;
 Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна
професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на
други възможности за заетост;

 Изграждане на родителски капацитет и увереност;
 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и
овладяване на български език;
 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната
система;
 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентно
способност на пазара на труда;
 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно
положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на
децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето;
 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за
използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на
бедността и социалната изолация.

Анализ на състоянието на ромската общност по сектори:
Възрастовата структура на населението на Общината показва не благоприятни
изменения – по-висок дял на възрастното население в над трудоспособна възраст и понисък относителен дял на децата до 18 г. Според демографските класификации
населението на община Хисаря може да се причисли към регресивен тип възрастова
структура – начален стадий. Раждаемостта е ниска. През 2020 г. в община Хисаря са се
родили 74 деца, като от тях 47 в гр. Хисаря. От тези 74 деца 16 са родени в чужбина и
тук са им пресъставили актовете за раждане.
По Регистъра за актовете за смърт през 2020 г. в Общината са починали 229 лица. В
тази цифра не влизат тези, които са починали в болница и актовете им са съставени
там.
Запазва се отрицателния прираст на населението, както и неговото застаряване.
Младите и високо образовани хора, трайно напускат Общината поради липса на
привлекателна и добре заплатена работа. Работата, която се предлага в гр. Хисаря и
Общината е основно в областта на селското стопанство, в областта на търговията и
общественото хранене (магазинерки и сервитьорки) и обслужващ персонал в хотелите.
На ръководни длъжности в частния сектор се назначават предимно хора от други
общини и градове. Във възрастовата категория над 62 г. броят на жените превишава
този на мъжете. Ромските жени раждат два пъти повече от останалите жени в
Общината.

В проучване от края на 2020г., данните за населението на община Хисаря са
представени според постоянен адрес и настоящ адрес:
Постоянен адрес

Настоящ адрес

Населено
място

Общо

гр. Хисаря
с. Беловица
с. Красново
с. Кръстевич
с. Мало
Крушево
с. Михилци
с. Мътеница
с. Ново
Железаре
с. Паничери
с. Старо
Железаре
с. Старосел
с. Черничево
Всичко за
Общината

7716
249
648
316
104

6322
209
549
275
78

114
0
5
9
7

1280
40
94
32
19

6733
254
743
378
115

142
65
182

110
53
161

1
0
2

31
12
19

771
380

650
321

13
11
6
5
173

Наст.
адрес в
нас.
място

934 801
313 282
1182 9811
0

Наст.
адрес в
нас. място
от
Общината

Наст.
адрес
извън
Общината

Общо

Пост.
адрес в
нас.
място

Пост. адрес
в нас. място
от
Общината

Пост. адрес
извън Общината

6322
209
549
275
78

30
1
8
2
1

381
44
186
101
36

151
93
222

110
53
161

2
3
12

39
37
49

108
48

834
440

650
321

34
40

150
79

127
26
1836

999
402
11364

801
282
9811

18
22
173

180
98
1380

Дата 31.12.2020 г.
2. Образование
През учебната 2019/2020 година на територията на община Хисаря са се обучавали
217 деца в детски градини и 769 ученици в училище.
Осигурен е свободен и равноправен достъп на ромските деца до образование, а това
означава десегрегация на ромските училища чрез интегрирането на ромските деца в
смесени училища.
Интеграцията започва от детската градина и началното и основното училище. В
учебните заведения в община Хисаря са обхванати всички деца и ученици. В
училищата в с. Красново и с. Паничери преобладават учениците от ромски произход.
Подобно е и положението в детските градини в с. Паничери и с. Старосел.
ОбУ „Христо Ботев” с. Красново е обединено, в него се обучават ученици в 8-ми, 9ти и 10-ти клас в първа квалификационна степен на средното образование по професия
„Работник в заведение за хранене и развлечения”, специалност „Работник в
производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”
В училищата в гр. Хисаря също учат ученици от ромски произход, които живеят на
територията на града и общината.
В СУ „Христо Смирненски” в професионалните паралелки от ІХ – ХІІ клас с
професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и една
паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и
напитки” се обучават повече от 40 ученици от ромски произход.

В 8 клас на СУ „Христо Смирненски” се обучават 52 ученици в две паралелки със
специалност „Организация на туризма и свободното време”, професия „Организатор на
туристическата агентска дейност”, от професионално направление „Пътувания,
туризъм и свободно време” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност
„Производство на кулинарни изделия и напитки”.
Учебната 2019/2020 г. беше белязана изцяло от пандемията
от
Коронавирус. Промени се из основи начинът, по който живеем. В цяла Европа всичко
бе засегнато — от работата и свободното време до пътуванията, като положението не е
по-различно и в сферата на училищното образование. В продължение на месеци по
време на ограничителните мерки училищата, колежите и университетите затвориха
вратите си и онлайн уроците станаха новото нормално.
Въпреки трудностите бяха осигурени добри условия за работа в електронна среда на
всички ученици в общината.
Образователните институции са спечелили и работят по редица Национални
програми и европейски проекти.
СУ „Христо Смирненски“ участва с проект за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо
образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020“ в няколко дейности. По проекта ще получат към бюджета 10 200 лв. за
обзавеждане и оборудване с необходимите материали на кабинет за обща и
допълнителна подкрепа. По проекта ще бъде назначен психолог на ½ щат в училище,
като възнаграждението му ще бъде финансирано от МОН.
Училището получи 3710 лв. по Национална програма „Иновации в действие“,
които са за обмен на иновационни практики чрез взаимни посещения на място в
другото училище. Учители обмениха опит с колeги от Професионална гимназия по
туризъм – гр. Ямбол.
За изпълнението на дейностите по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ училището получи 12
бр. лаптопи за учители и 24 бр. лаптопи за ученици, които ще бъдат използвани в
учебния процес.
ОУ „Васил Левски” имат спечелен проект по ПУДООС .
Работят по НП „Иновации в действие“ и НП „Бизнесът преподава“ и по проект
- BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на
кризи“:
- Проект „Подкрепа за успех“.
- Проект „Образование за утрешния ден“ .
ОУ „Климент Охридски” Работят по по проект - BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен
достъп до училищно образование в условията на кризи“:
- Проект „Подкрепа за успех“.
ОУ „Христо Ботев” с. Паничери изпълнява дейности по:
-Проект "Подкрепа за успех";
-Проект "Образование за утрешния ден";
-Проект "Равен достъп до училищното образование в условия на кризи";
ОбУ „Христо Ботев” с. Красново работят по:
- BG 05M2OP001-3.015-008- Децата са ключа на живота;
-НП „Бизнесът преподава“
-Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в
условията на кризи“.

Всички учебни заведения работят по ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА. Няма
отпаднали ученици.
Политиката на училищата е съобразена със Стратегия за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020) и национална
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020).
Изградена е мрежа от извънкласни и извънучилищни форми на работа с деца от
малцинствата и техните родители, за да бъдат удовлетворени разностранните им
интереси и потребности и да се постигне междуетнически диалог, сближаване, равен
достъп до качествено образование и толерантност на цялата ученическа общност.
Образователни институции работят по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование“ и BG05M20P001-3.0030001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”.
Разгръщането на активността и развитието на потенциала на децата и учениците
съдейства за изграждане на тяхната личност, успешната им социална, трудова и бъдеща
професионална реализация. Спечелени са награди от национални и международни
певчески и танцови конкурси на ученици от ромски произход, изявяващи се в
изпълнения от областта на поп пеенето и народните танци.
Учениците от училищата в Община Хисаря участват в спортни турнири и
ученически спортни игри, общински и градски мероприятия без разделение по пол,
възраст и етнически произход.
Брой ученици записани в първи клас за уч. 2019/2020 год. На територията на община
Хисаря – 71 .
Брой ученици, отпаднали през миналата учебна година – 2.
Брой ученици реинтегрирани в училище за учебната 2019/2020 год. – 5.
Незаписани в училище, в това число и над 16 год. възраст – 8.
Причините , поради които отпадат учениците е голям брой безпричинни отсъствия от
учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес,
недостатъчно владеене на български език и най-вече неангажираност на родителите,
които не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите и
ориентирането им към по-добро образование, като необходима предпоставка към подобро бъдеще – социална и трудова реализация.
Образователните институции работят сериозно по обхващането на всички деца и
ученици в образователната система чрез работата си по проекти и създаване на
различни интересни и желани дейности по модул „Занимание по интереси”. В
сравнение с минали години отпадането на деца и ученици е сведено до минимум и е
свързано главно с търсенето на работа и препитание на родителите в чужбина.

Цели:
1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез
интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища
на територията на община Карлово;
2. Повишаване качеството на образование в обособените детски градини и учебни
заведения в ромските квартали в които учат предимно деца от ромски произход;
3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в
училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от
ромски произход;

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни
възрастни граждани от ромски произход;
5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца със СОП в
обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция;
6. Приобщаване и приемане на родителите от ромски произход към образователния
процес и засилване на участието им в училищния живот;
7. Усъвършенстване на квалификацията на педагогическите
взаимодействие в мултикултурна образователна среда;

специалисти

за

Дейности за постигане на целите:
 Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за пълноценно
включване в образователния процес;
 Дейности насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на
децата и учениците от етническите малцинства в интеграционна мултикултурна
среда;
 Установяване на причините, водещи до непостъпване и преждевременно
отпадане от училище;
 Насърчаване на отговорно родителско отношение;
 Организиране на срещи и кампании за повишаване на осведомеността на
родителите от ромски произход , относно ползите от образованието;
 Ограмотяване на възрастните граждани от ромски произход;
 Консултиране на учениците при избора на професия;
 Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица навършили
16г;
 Съвместни форми и дейности между родителите на деца от ромски произход и
останалите родители;
 Сформиране на родителски клубове по образователни институции;
 Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна
среда;
3. Здравеопазване
Подобряването на здравето на всички граждани е в основата на политиките в
областта на общественото здраве. Целите, свързани с този приоритет са насочени към
активна промоция на здравето и превенция на хроничните незаразни болести и

социално значими болести, и активното подпомагане на уязвими групи да получат
ефектен достъп до здравни грижи и здравно обслужване.
Повишаването на здравната култура и информираността на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация е важна стъпка за осъзнаване на необходимостта
от ползване на здравни грижи и услуги.
По данни от Проекта на Национална стратегия на Република България за
равенство, приобщаване и участие на ромите / 2021 – 2030г. /, рисковите фактори
създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата,
принадлежащи към големите малцинствени общности в България, наблюдаваме посилно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица,
влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна
среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои
болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за
усложнения или други заболявания). Община Хисаря не прави изключение от тази
картина.
Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и махалите им,
представителите на големите малцинствени общности по-често боледуват от хепатит,
стомашно-чревни заболявания, различни болести, причинявани от паразити. Най-често
тези проблеми се срещат при ромите.
Изключително сериозен проблем в ромските махали в България представляват
инфекциозните заболявания. Пренаселеността на кварталите и жилищата силно
затруднява изолацията на вирусоносителите и заболяванията често приемат
епидемичен характер.
Друг сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското
население. Не може да се каже колко е точния брой на здравно неосигурените роми в
община Хисаря, тъй като голяма част от тях работят в сивия сектор, в строителството и
селското стопанство. Те не се водят на работа, не се осигуряват, регистрират се като
безработни и използват тънкостите на закона, като се регистрират и ползват помощи за
отопление. Всички, които ползват помощи за отопление, Държавата ги осигурява
здравно. Така голяма част от тях са здравно осигурени без да внасят вноски.
Уместни са мерките за провеждане на беседи, информационни кампании за
хранене и отглеждане на деца, за начините за предпазване от нежелана и ранна
бременност, за семейно планиране и кампании за ползите от имунизациите и
мотивирането им за редовното прилагане.
Местното население, а в това число и ромското население, има сравнително
добра здравна култура. Преобладаваща част от бременните жени от ромски произход
ходят редовно на женска консултация, след това водят децата си на детска консултация
и респективно ги имунизират редовно.
Има и малка група ромско население, което няма добра здравна култура, което е
и една от причините за честото боледуване на децата им. Но на фона на общата картина
процентът на това население е минимален. Ромите с липса на постоянна работа в
община Хисаря остават постоянна величина, но обикновено те са участници в програми
за временна заетост или са на социално подпомагане, така че през по-голямата част от
времето са с непрекъснати здравни осигуровки.
Специални мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и
сексуално предавани инфекции в общината през 2019г./2020г. не са организирани, но тя
разполага с подходящия набор от институции, за да ги организира в бъдеще. Тези
кампании се предвижда да бъдат насочени към обществото като цяло и предимно към

младите хора, а не само към етническите малцинства. За периода 2021 - 2023г. ще се
работи за:
 Повишаване на здравната култура на ромите;
 Провеждане на задължителни имунизации;
 Информационни кампании за превенция на риска от заразяване и раждането в
ранна възраст и др.
 Събиране на дрехи и обувки за социално – слабите лица от ромски произход.
 Консултация и настаняване на болни лица от ромски произход в болнични
заведения за лечение безплатно /по ПМС 17 на МС/.
 Организиране и провеждане на беседи, раздаване на информационни брошури,
за вируса COVID – 19, изразяващи се в опазване в Обществото и спазване на
хигиенни навици, съвместна работа с РЗИ Пловдив.
 Кампания „Семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве“ отнасящо се
до поставяне на медицински спирали за ограничаване на нежеланите
бременности при лицата от ромски произход.
Отчитат се положителни промени в здравната култура при гражданите от
ромски произход. Те се интересуват за своето здраве и вземат активно участие в
мероприятията на тема здравеопазване. Новородените от непълнолетни майки са помалко спрямо предходната година, но въпреки това е необходима още работа за
контролирането на ранната раждаемост.
Основен приоритет на община Хисаря и местните здравни заведения остава
повишаването на цялостната здравна култура на гражданите, в това число и гражданите
от ромски произход.
4. Жилищни условия
Ромското население на територията на Община Първомай, предвид подобренията в
инфраструктурата и социалната и трудова заетост, се интегрира успешно. Не малка
част от него работи извън границите на страната и влага голяма част от спечелените
средства в подобрения на съществуващия собствен сграден фонд.
Така наречените “етнически квартали” или „проблемни територии”, със застроени
незаконни къщи, съществуват от десетилетия. Поради невъзможността да закупят или
построят за собствена сметка жилище, отговарящо на нормативните условия за
експлоатация и стандартите за строителство, много често извършват фактическо
застрояване без разрешение от Общината върху терени, които са държавна или
общинска собственост, както и върху земи, собственост на трети физически и
юридически лица. Извършваното строителство в повечето случаи рязко противоречи
на нормативните разпоредби, поради което освен, че се явява незаконно, то е и
негодно за обитаване и опасно за здравето на живущите в него и околните. То се
извършва стихийно и наличието му се явява пречка за последващо провеждане на
благоустройствени мероприятия. Съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде
обновен, като се изработи стратегия, необитаваните жилищни сгради да бъдат
адаптирани към нови функции и да се осигурят социални жилища за маргиналните
групи.
Общината разполага с 9 общински жилища, 7 са за отдаване под наем, 1 –
ведомствено, 1 са свободно.
Общината няма възможност за разширяване на общинския жилищен фонд.
Проблемът с незаконното строителство е поставян и разглеждан на няколко
пъти в специално организирани форуми с участието на представители на държавните
институции от всяко едно ниво – като се започне от Местната власт, Областни и
Регионални институции, представители на министерствата имащи отношение по
проблема.

Оперативна цел:
Подобряване на жилищните условия и техническата инфраструктура.

Специфични цели:
1. Създаване на кадастрални карти и регистри на територии, включващи ромско
население;
2. Подобряване на техническата инфраструктура;
3. Създаване на благоприятна среда за спортна и културна дейност;

Конкретни дейности за постигане на целите:
 Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по
отношение на инфраструктурата;
 Определяне на устройствена зона за жилищно застрояване с малка височина;
 Идентифициране на подходящи терени;
 Актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени;
 Проектиране на техническата инфраструктура;- водоснабдяване, канализация,
благоустрояване, улична мрежа;
5. Заетост и социално включване
Успешната интеграция на пазара на труда и повишаване на пригодността за
заетост на групите в неравностойно положение на пазара на труда е един от основните
приоритети на активната политика по заетостта.
Чрез полагането на комплекс от мерки за подпомагане на бързи и качествени
преходи от неактивност и безработица към заетост или образование със заетост се цели
успешната интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, както на пазара
на труда, така и в социално – икономическия живот на страната.
Превантивният ефект срещу социалното изключване и маргинализацията заемат
особено важно място в политиката по заетостта. Икономически неактивни лица,
включително ромите са потенциална работната сила на пазара на труда. Тяхното
интегриране и активно включване в заетост ще продължи с прилагането на подходящи
целенасочени действия.
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ за 2019 година са регистрирани общо
505 безработни лица в община Хисаря.
За 2020 година са регистрирани общо 1003 безработни лица в община Хисаря.
Констатира се тенденция на увеличение на безработни лица в дирекция „Бюро
по труда“ – гр. Хисаря.

Таблица на регистрираните безработни лица по години:
Година

Регистрирани безработни
лица

Регистрирани безработни
лица, самоопределили се като
роми

2019
2020

505
1003

94
151

Тук следва да се отчете, че преобладаващата част от регистрираните безработни
лица нямат квалификация и/или са с ниска степен на образование. Тези обективни
пречки за реализация на трудовия пазар в една конкурентна среда са силно изразени
особено при лицата, самоопределили се като роми. В следващите две таблици се
разглежда структурата на регистрираните безработни лица през календарната 2020г.
според критериите: квалификация и образование.
Структурата на регистрираните безработни лица при Дирекция „Бюро по
труда“ – гр. Хисаря през 2020г. според тяхната квалификация:
Професионална квалификация
С работническа професия
Специалисти
Без квалификация
Общо:

Средномесечен брой за 2020г.

%

152
58
149
359

42.34
16.16
41.5
100.00

Безработните лица с основно образование средномесечно за 2020 годино са 216
или 60.17% от общата безработица. Лицата с начално и по – ниско образование
средномесечно са 69 или 19.22% от средномесечния брой.
През 2020 година 151 безработни лица при регистрация са се самоопределили
като роми. От тях 14 – с работническа професия , 0 – специалисти и 137 – без
квалификация.
По образователната структура ромите се разпределят: 3 със средно образование,
74 с основно образование и 62 с начално и по - ниско ниво на образование и 12 без
образование. В повечето случаи, единственият им шанс за заетост са субсидирани
работни места по Програми и мерки за заетост и обучение и проекти от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“.
Постъпили на работа безработни лица от Община Хисаря:
2019
2020
Общ брой
Роми
Общ брой
Постъпили на работа –
423
74
770
всичко
Чрез посредничеството на
382
73
714
бюрото по труда
- по мерки от ЗНЗ
0
0
2
- по програми от ЗНЗ
12
2
5
- по схеми от ОП“РЧР“
1
1
97

Роми
115
90
2
2
14

В обобщение на представените данни високият процент на регистрирани лица с
начално или по-ниско образование и високият процент неквалифицирани лица,обаче

остават основно предизвикателство за сектора. За лицата, самоопределили се като
роми, тенденцията е всъщност негативна.

Оперативна цел:
Подобряване на достъпа на гражданите от ромски произход до пазара на труда и
повишаване на дела на тяхната заетост

Специфични цели:
1. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на ромското население;
2. Осигуряване на достъп до сезонни работни места;
3. Активна работа (разговори с общността) на медиаторите в Общината за активизиране
на неактивните продължително безработни лица;

Конкретни дейности за изпълнение на целите:
 Организиране на обучителни курсове за безработни лица;
 Насърчаване на заетостта , чрез програми;
 Обучение по стартиране и управление на собствен бизнес;
 Провеждане на курсове за обучение на служителите в „Бюрото по труда“ за
придобиване на специфични умения за работа с етническите малцинства;
 Провеждане на кампании сред местния бизнес за преодоляване на стереотипите
и наемане на квалифицирани граждани от ромски произход на подходящи
позиции;
6. Върховенство на закона и недискриминация.
Анализ на ситуацията в община Хисаря
Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“
Държавните и общинските структури за интегрирането на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация, следват принципите, заложени в Конституцията на
Република България, като се гарантират равните възможности и защитата от
дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол,
възраст, здравно състояние, вероизповедание и други признаци.
Приоритетната област на интеграционна политика „Върховенство на закона и
недискриминация“ е разработена в духа на зачитане на основните права и свободи на
гражданите и утвърждаване принципите на правовия ред в Община Хисаря.

- Данни за предприетите мерки за гарантиране правата на гражданите, с
акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и
противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата.
- Анализ и оценка на криминогенните фактори в районите с преобладаващо
ромско население, както и ефективността на използваните досега методи за превенция
на престъпността в тях. Използване на нови и оптимални форми за противодействие и
профилактиране на престъпността в мултиетническа среда.
- Активно участие на РУ на МВР Хисаря в процеса на координиране на местните
институции в общата дейност по провеждане политика за разрешаване на вече
идентифицираните проблеми с ромската общност.
- Използване потенциала на ромската общност и този на неформалните й лидери
за превенция на престъпността.
- Утвърждаване на традиционната за РУ на МВР Хисаря етническа и религиозна
толерантност.
- Работа по програми за развиване на умения за общуване и ненасилствено
решаване на конфликти в ромската общност, ограничаване на домашното насилие и
стимулиране на нетърпимостта към него.
- Активно се работи за преодоляване на традиционни практики в ромската
общност за злоупотреби с родителска власт и съпружеско съжителство с непълнолетни
лица, които засягат правата на жените и децата.
- Активна работа по Стратегията “Полицията в близост до обществото”.
- Провеждане мероприятия във връзка с обезпечаване сигурността на децата в
учебните и детски заведения и на обществени места с цел ограничаване на престъпните
посегателства срещу тях.
- Обучение на полицейските служители в рамките на учебната година по
предварително утвърдени планове относно правата на човека, проблемите на
малцинствата, традиции, бит и куртура на ромските общности и прилагане на
проактивен проблемно-ориентиран подход за осигуряване реда и сигурността в
ромските общности, живущи на територията на общината.
- Данни за ефективността на работата на полицейските служители в
мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека.
Активизиране дейността на полицейските структури по места и подобряване
достъпа до полицейските услуги чрез адекватна обратна връзка с гражданите от ромски
произход, които се научават да не решават семейните и битовите си проблеми чрез
саморазправа.
На полицейските наряди се обръща особено внимание за тактично и вежливо, но
законосъобразно и безкомпромисно отношение към всички граждани, включително и
ромите.
Полицаите се обучават да проявяват уважение към ромите като към
пълноправни граждани на обществото, да действат без пристрастие и предубеждение,

да проявяват професионализъм, уравновесеност и сдържаност, за да изпълняват
определените им от закона задължения по поддържане на обществения ред.
При възникването на проблеми, зараждането на протести и масови безредици,
от изключителна важност е използването на служители, работили продължително
време на територията, където пребивават ромските общности. Същите с
дългогодишната си работа са изградили достатъчно висок авторитет сред малцинството
и сред неговите лидери, като повлияват положително върху изхода от създалата се
проблемна ситуация.
От служителите, работещи в райони с преобладаващо ромско население, е
изградена практика за често провеждане на беседи и разговори с гражданите, като се
обсъждат теми, имащи отношение към запознаването със законите на Република
България и на Европейския съюз; с институциите, които могат да бъдат в помощ на
малцинствата при решаване на техните проблеми; ползата от образованието; хуманното
отношение; изграждане на нетърпимост към насилието; вредата от наркотиците и
последствията от тяхното разпространение; подобряване на личната хигиена;
запознаване с болестите, предавани по полов път; рисковете от ранното съжителство и
бременност.
Реализирани са редица проекти на РУ на МВР, а именно:
- Изпълнение на дейности във връзка с намаляване на трансмисията на
туберкулоза сред лица, употребяващи венозно наркотици, лица с алкохолна
зависимост, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище.
- Работа по проект “Подобряване на превантивната работа на полицията в
училищата” чрез изнасяне на беседи от Инспектор детска педагогическа стая пред
децата в часовете на класния ръководител. Теми – запознаване с професията на
полицейския служител, лична безопасност, вредата от наркотиците, безопасност на
движението и др. Партньори – директорите на училища в общината.
Служителите от РУ на МВР Хисаря съвместно с Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
към община Хисаря, обществените възпитатели и отдел “Закрила на детето” работят
приоритетно с малолетните и непълнолетни правонарушители от ромски произход.
- Основни изводи
- Всички институции на територията на община Хисаря, в това число и
неправителствените организации, работят в посока подобряване механизмите за
партньорство и сътрудничество помежду им с цел недискриминиране и даване на равни
възможности на българските граждани, самоопределили се като роми;
- Във всяко населено място в общината има конкретни примери за успешното
интегриране на ромите чрез включването им в различни общински, читалищни,
образователни и други дейности;
- Общинска администрация обслужва с еднаква загриженост всички български
граждани;

- Наложени са строги стандарти на работа от полицейските служители в РУ на
МВР, които се изразяват в недискриминативното отношение към всички граждани,
включително и ромите;
- Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Хисаря активно работи в
превенцията за недопускане на противообществени прояви от децата с ромски
произход;
- Показателен е фактът, че през последните 20 години на територията на община
Хисаря няма регистрирани нарушения на правата на граждани, принадлежащи към
етнически малцинства или етнически малцинствени групи.
Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”
Оперативна цел: Защита на гарантираните права на гражданите, с акцент
върху жените и децата, спазване на обществения ред, недопускане и противодействие
на проявите на нетолерантност и на „Език на омразата“.
Цели за изпълнение:
1. Да се гарантира ефективната защита на правата на социално уязвимите
малцинствени групи.
2. Да се осигури достойно съществуване и пълноценно участие в обществения
живот чрез ефективно прилагане на политиките за интегриране на ромите.
3. Да се ползват принципите на равни възможности в общуването за
преодоляване на културните бариери и дискриминационни нагласи в обществото.
4. Следване принципа за толерантност в междуетническите отношения под
всички форми, включително спорт, културни и образователни дейности.
5. Интегриране на ромите чрез насърчаването им за активно участие във всички
сфери на обществения живот.
6. Прилагане на услуги и насочващи мерки за гарантиране правата на децата
чрез адекватна родителска грижа.
7. Засилване на институционалната и обществена нетърпимост към прояви на
дискриминация и езика на омразата чрез подобряване ефективността на работа на
МКБППМН и превенция в ранна младежка възраст на етническата нетърпимост сред
децата.
8. Спазване принципите на равенство пред закона и недопускане от
правораздаващите органи прояви на дискриминация, насилие или омраза, основани на
етнически признак, чрез непрекъснато повишаване на капацитета им.
9. Ефективно прилагане на съществуващите в ЕС инструменти за успешното
справяне с трафика на хора чрез ефективното прилагане на предвидените мерки в
документите на ООН и Съвета на Европа.
10. Повишаване на правната култура за отговорно отношение към българските
документи за самоличност във връзка с придобиването, ползването и съхраняването им.

ДЕЙНОСТИ:
1. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността относно
домашното насилие и насилието, основно на полов признак, трафик на хора.
2. Разширени услуги за първична правна помощ за уязвимите групи.
3. Повишаване на ефективността на системата за социално подпомагане чрез
повишаване на квалификацията на социалните работници, включително и за
работа в мултиетническа работна среда.
4. Мерки за справяне с многобройните неблагоприятни условия, пред които са
изправени ромските жени и ромските деца.
5. Въвеждане на пилотен проект за „първична правна помощ“ и местен център
за консултиране.
6. Дейности по предотвратяването на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
7. „Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на
малцинствата в рамките на професионалното обучение по месторабота“.
8. Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското
общество.
Изпълнението на целите по приоритет „Върховенство на закона и
недискриминация ” е в съответствие с Приоритет 5 от Националната стратегия на
Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030г./, и
Националната програма за развитие: България 2020, Приоритет 6, Подприоритет 6.4
„Администрация, ориентирана към потребителите”.
7. Култура и медии
Един от най-важните фактори за развитието на община Хисар е културноисторическото наследство. Този фактор е от съществено значение за основния поминък
на общината – ТУРИЗМА.
Археологическите паметници датират от най- дълбока древност (V-ІV хил. пр. Христа).
В Хисарския район има уникални паметници на културата от всички исторически
епохи. Водещо място в това отношение се пада на Националния Археологически
резерват Хисаря. Той е единствен по рода си паметник на културата, който дава
комплексна представа за укрепителната система, градоустройството и архитектурата от
епохата на късната Римска империя.
В общината функционират 14 броя читалища. През последните години се наблюдава
активиране и разнообразяване на дейността на самодейните състави в тях.
Материалната база е стара и се нуждае от ремонт и обновяване.
За развитието на културата в община Хисаря ежегодно от Общинския съвет се приема
културна
програма. В нея са набелязани най-важните и характерни за общината
събития. През последните години се забелязва ръст на отпусканите от общината
средства за обогатяване на културния живот.

Приоритетни направления за действие:
1. Създаване на условия за развитие на школи и извънкласни дейности по

2.
3.
4.
5.

6.

изкуствата, езикови школи, различни самодейни състави;
Обучение на настоятелствата и НПО, които работят в сътрудничество;
Организиране и провеждане на срещи и кръгли маси с участието на известни
личности, артисти, творци – роми ;
Провеждане на концерти и спектакли;
Широко медийно отразяване и популяризиране на всички съвместно чествани
празници, на които да бъдат поканени представителите на всички етноси в
града;
Стимулиране политиката на медиите за реализиране на специални програми с
цел повишаване информираността на обществото за живота и добрите практики
на общността, за формиране на положителен медиен образ на ромите;

ІІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО
СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
/2021 – 2023).
Политиките за приобщаване на ромите представляват неразделна част от
общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ. За
тяхното постигане ще допринесат взаимно подсилващи се цели – равенство,
приобщаване и участие.
Постигането на справедливост и приобщаване изисква повишено използване и
по – добро насочване на ресурсите, както и участието и партньорството на ромските
общности, всички правителствени нива, сектори и заинтересовани страни.
Намаляване на бедността и социалното изключване и премахване на социално –
икономическите различия между българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е една
от важните цели в Областната стратегия.
Интеграцията на ромите и на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е
активен двустранен процес на социално включване.
Стратегическа цел на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие
на ромите на област Пловдив 2021 - 2030г. е интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация чрез стимулирано социално включване и утвърждаване на равни
права на образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, правна защита,
културно развитие и гражданско участие в обществения живот с планирано изпълнение
на дейностите от всички заинтересовани страни в процеса на изграждането и
използването на равни възможности за приобщаването им и подобряването на
жизнения им стандарт с премахване на всички дискриминационни форми.

Приоритетни области на действие са:


Образование



Здравеопазване



Жилищни условия



Заетост



Върховенство на закона и не дискриминация



Култура и медии

Планът за действие на община Хисаря за приобщаване на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация / 2021 – 2023 / е неразделна част от Стратегия на област
Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода / 2021 – 2030 / и по
тази причина той следва приоритетите и целите на областната стратегия.
ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Изграждането на ефективно сътрудничество и партньорство между местните
институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери са
гаранция за решаването на конкретни проблеми на населението и проактивни действия
за реализиране на съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на
малцинствата. Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси.
В края на периода на Плана за действие на Община Хисаря в изпълнение на
областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
очакваме:
 Разширен фокус върху равноправието, участието и приобщаването на ромите;
 Засилване на политиките на социално включване;
 Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните процеси;
 Съответствие на областните стратегии на националните и европейските
приоритети в сферата на приобщаването на маргинализираните етнически
групи;
 Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на състоянието,
проблемите и потребностите от приобщаване на маргинализираните етнически
групи.
 Съпоставимост на разработените областни стратегии в резултат от прилагането
на единни подходи на планиране, отчитане и мониторинг;
 Намаляване броя на отпадналите от училище ученици;
 Повишена посещаемост на учебни занятия;
 Намалена неграмотност сред 18 – 29 годишните млади хора;
 Получена професионална квалификация от младежи;
 Намалена безработицата сред малцинствата;
 Подобрен достъп на етническите малцинства в община Хисаря до здравни
услуги и намалена заболеваемост;
 Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в общината;
 Съхранена идентичност на малцинствените общности;
 Повишена осведоменост на целевите групи;




Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД;
Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за
популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в
областта на интеграцията на ромите.

V. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Оценката на изпълнението на Плана за действие в изпълнение на областната
стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация се
осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси /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 включи
заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.
Мониторингът изгражда капацитет за създаване, реализиране и изпълнение на
качествени политики при оптимално съчетание на резултати с ресурси. Повишава
заинтересоваността и интензифицира участието – мониторингът създава механизъм за
гражданско участие в процеса на формулиране и изпълнение на местната политика.
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За изпълнението на Плана за действие на община Хисаря в изпълнение на
областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация
от съществено значение е сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции
на местно ниво с представители на неправителствени организации и на ромската
общност.
Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква
сътрудничество на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и
местно ниво в партньорство с гражданското общество и пълноценно участие на ромите
в този процес.
За да се реализира реален напредък до 2030г., в който ромските общности в
цялото си многообразие имат равни възможности и равно участие във всички сфери на
живота се изискват съвместни действия от всички участници в процеса.
Стратегията има рамков характер. Тя задава насоки на действия в приоритетни
области за периода 2021 – 2030г. Те могат да бъдат допълвани и актуализирани,
съобразно динамиката на потребностите за развитие и предизвикателствата на
социалноикономическата
ситуация.

