
 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОКЛАД 
      на община  Георги  Дамяново  

за 2019г. 

за изпълнението 

 

 

 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА 
РОМИТЕ(2012-2020) 

на област Монтанa 

 

Ӏ.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 1.Община Георги Дамяново 

  А.Брой на населението по етнически групи 

Ромите в община Георги Дамяново са 1,5 % от населението или 
около 40  души (по данни от последното преброяване). 



  Б.Населени места(квартали, махали)с компактно 
ромско население на територията на общината 

В община Георги Дамяново няма населени места 
(квартали,махали) с компактно ромско население 

  С.Брой експерти работещи по етническите и 
интеграционните въпроси, здравни /образователни/трудови 
медиатори или други 

В община Георги Дамяново няма назначени експерти по 
интеграционните въпроси. 

 2.ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ. 

С Решение№183 от Протокол№17/17.01.2013г. на Общински 
съвет Георги Дамяново приема ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  съобразен с 
Областна стратегия за интегриране на ромите на територията на 
област Монтана/2012-2020г./и Националната стратегия на 
Република България за интегрирана на ромите(2008-2015г.) 

 1.Да се посочи налице ли е взаимодействие между община и 
НПО, които работят в сферата на интеграцията и в какво се 
изразява. 

На територията на община Георги Дамяново няма НПО които да 
работят по проблемите на ромската общност и интеграции. 

 

ӀӀ.МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО 
ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет „Образование“ 

Община Георги Дамяново има добре развита образователна 
структура. В Общината има 3 учебни заведения - ДГ „Детелина”, ОУ 
“Отец Паисий” и ПГСС ”Марко Марков” 

           През 2019 г.  са съставени три  акта на родители, които не 
осигуряват присъствието на децата си в училище за времето, през 
което подлежат на задължително обучение 



           През учебната 2018/2019г. няма отпаднали ученици.  

На провежданите родителски срещи с родителите на децата и 
ученици-роми присъстват експерти от Общинска администрация, 
които се включват в разясняването на необходимостта от 
задължителното обучение. Ежегодно в началото на учебната година 
експертът по образование в общинска администрация съвместно с 
директорите на Основното училище и ЦДГ посещават домовете на 
децата от ромски произход, подлежащи за І-ви клас и ПГ – 5 и 6 
годишни. 

Важна задача на класните ръководители е привличането на 
родителите като съюзник на училището и приобщаването им към 
училищния живот. Редовно се информират за училищните 
мероприятия и учебно-възпитателния процес. Провежда се 
индивидуална работа, както с учениците от ромския етнос, така и с 
родителите им относно правата и задълженията на учениците. За 
правилното възпитание на децата и личният пример който им дават. 
За организирането на различни празници и тържества, по въпроси на 
обучението и възпитанието на т. нар. „трудни деца”, за 
предотвратяване на евентуалното им отпадане от училище, за 
предотвратяване на ранното сключване на бракове. 

1.Повишаване обхвата на ромски деца в предучилищното 
образование 

 Работа с ромски семейства за повишаване мотивацията  за 
записване на децата в общинската детска градина – В началото 
на учебната година са проведени срещи и разговори с  родители 
на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 
подготовка. В това отношение се постигна успех и само едно 
дете на  5 годишна възраст не посещава Подготвителна група на 
детската градина. Пълна отмяна на таксите за общинската 
детска градина- с Решение № 120 от Протокол № 14/30.08. 2016 
г., считано от 01.09.2016 г. е отменен чл. 25 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на община Георги Дамяново, касаещ заплащане на такса 
за ползване на детска градина. В резултат на отпадането на 



таксата в детската градина са записани повече деца, особено на 
възраст 3 и 4 години.  

1. Повишаване обхвата в основна степен на образование 

 Намаляване до минимум на отпадналите ученици – през 
2019г.няма отпаднали ученици 

- Подобряване на обзавеждането в средищното училище- За 
сметка на проект „Подобряане качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на ученбия процес”. 

-  Изработени годишни училищни програми за превенция на 
отпадането като част  от Стратегиите за развитие  на учебните 
заведения; заложени и осъществени различни дейности по 
превенция на отпадането съвместно с общинска администрация 
и РУО – Монтана. 

2. Подсигуряване на равен достъп до качествено образование 

 Повишаване на качеството на образование в селските 
училища, в които се обучават ромски деца 

- Подобряване на учебната среда в училищата –  В изпълнение на 
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 
среда“ модул „Подобряване на условията за експериментална работа 
по природни науки“ закупени помагала и консумативи. 

- Осигуряване на допълнително обучение на деца с обучителни 
трудности – проект „Подкрепа за успех” по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж.” В  основното училище 
се провежда допълнителна индивидуална или групова работа с 
изоставащи ученици от ромски произход. 

 Включване на ученици от ромски произход в целодневна 
организация на учебния ден с осигурено столово хранене и 
транспорт  

-Всички ученици от ромски произход са включени в 
полуинтернатни форми на обучение. 



 Мотивационни кампании с ромски младежи и семейства за 
повишаване на мотивацията за записване в средни 
училища 

- нараства процентът на записани девойки и младежи от 
ромски произход в ПГСС 

 Премахване на социалните пречки, ограничаващи 
записването на ромски ученици в средни училища 

- подсигурен безплатен транспорт; подсигурен достъп до 
общежитие 

 Приоритет „Здравеопазване“ 

Здравеопазването в община Георги Дамяново е приведено в 
съответствие със законовите изисквания на здравната реформа. На 
територията на общината е регистрирана и функционира една 
индивидуална лекарска практика. Населението от 13-те населени 
места  в общината се обслужва по график. В общината няма 
функционираща медико-диагностична лаборатория, в определени 
дни идват лаборанти и специалисти от Диагностично-консултативен 
център в гр. Монтана. В общината няма изградена болница. 
Населението на общината ползва болнична помощ в гр. Монтана. 

Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на 
Националната здравна каса, общинското ръководството не може и не 
се дистанцира от тази социална функция. Към дейността по 
здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал и 
здравните кабинети в детските градини и училищата. 

1. Намаляване на неравнопоставеността  в достъпа до здравни 
грижи на уязвими семейства и деца и риск 

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

- Провеждане на беседи  с подрастващите и младите хора и с техните 
родители за начините за предпазване от нежелана и ранна 



бременност, рисковете, които крие тя и риск от раждане на деца с 
вродени аномалии и наследствени болести 

2.  Подобряване на профилактичните дейности сред ромското 
население 

 Своевременно регистриране на новородените и децата при 
личен лекар 

- Издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите 
им важността за регистрирането им. 

 Редовно провеждане на профилактични прегледи за 
съответната възрастова група. 

- Провеждане на гинекологични и онкологични прегледи 

- Профилактични прегледи за здравнонеосигирени лица; веднъж 
годишно 

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

- Интерактивни обучения за млади хора по метода „връстници 
обучават връстници.“ 

3. Повишаване на здравните знания и информираност на 
ромското население 

 Обучение на лица от ромската общност за техните 
задължения и права като пациенти. 

- Създаване на извънкласни форми за здравно образование в 
училищата с включване на ромски деца-клубове, спортни секции. 
Проект „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 

Приоритет „Заетост“ 

През 2019 г. с активната политика на Община Георги Дамяново и 
“БТ” гр. Монтана се  разкриха работни места от една страна, а от друга 
се стимулира активното поведение на безработните към повишаване 
на трудовата им мотивация и качествената им характеристика. 



 Най-голям е делът на субсидираните работни места за ниско 
квалифицирани работници  

Приоритет „Жилищни условия“ 

       Ромите в община Георги Дамяново са 1,5 % от населението или 
около 40  души (по данни от последното преброяване). В повечето от 
селата живеят разпръснато, няма обособени махали. Повечето живеят  
бедно. Къщите им предимно са едноетажни, паянтови и стари. Често в 
една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.  
Дворните места на ромските къщи, остават неподредени и често 
хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни 
дейности и др. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване 
контейнерите не винаги се използват по предназначение.  

В момента няма ново отредени терени за жилищно строителство  
на  гражданите от ромски произход.  

           Няма регистри за териториите, включващи ромско население. 

Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“ 

В община Георги Дамяново не се допуска двоен стандарт в 
прилагането на  законите на държавата по отношение на ромите и 
всички уязвими групи.Утвърждаване на толерантни междуетнически 
отношения чрез всички форми, вкл. и спорт. Насърчаване равно 
поставеността между жените и мъжете и осигуряване на 
предпоставки за успешна реализация  и нова социална роля на 
ромската жена. В община Георги  Дамяново не се допуска 
дискриминационно отношение, поради което няма постъпили или 
регистрирани жалби за нарушаване на общо допустимите правила и 
норми.         

 Главните фактори, пораждащи престъпността в ромската общност са 
свързани с проблеми като бедност, плачевни жилищни условия, 
безработица, неграмотност, участие в сивата икономика. 

         Според служителите на реда 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 и др. 

         Най-честите нарушения на обществения ред, извършвани от 
ромското население са: скандали и сбивания след употреба на 
алкохол, често на основата на стари неуредени междуродови 
отношения, силна музика и нарушаване на нощната тишина, дребно 
хулиганство. 

         Децата в риск са специфична група, чиито представители са 
жертва, а понякога и извършители на противообществени прояви. 

         С децата с проблемно поведение приоритетно работи МКБППМН. 
Към факторите, пораждащи противообществени прояви при 
малолетните и непълнолетните, следва да се отчете и ролята на 
семейството. Голям е броят на децата, които са живели в среда, 
различна от традиционно семейната: отглеждани от един родител, 
живеещи при роднини или настанени в ЦНСТ. 

         Ключът към постигане на реални резултати и повишаване 
успеваемостта на мерките, относно превенция на противозаконните 
прояви, е възпитанието на обществото в единни правила и принципи. 
Социалната и икономическата интеграция на ромите е двустранен 
процес, които изисква промяна в нагласите на 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. 

Приоритет „Култура и спорт“ 

          Дейностите в областта на културата се осъществяват от  
народните читалища към  общината по населени места. На тях се 
гледа като на структури, които трябва да  запазват и укрепват 
развитието на гражданското общество на малцинствените групи и 
приобщаването им към европейските ценности. Към тях са изградени 
художествени състави, в които има и самодейци от ромски произход: 



          Изводите са, че ромските деца и възрастни  участват активно в 
културния живот на общината и обичат да се изявяват. 

1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната 
интеграция на ромите и маргинализираните групи 

 Да се постигне културна интеграция на ромите.Участие на 
етническите малцинства, общност в основния културен 
живот- участват активно в културния живот на общината 

 Реализиране на образователна програма за правата и 
задълженията на общността, като равноправни граждани – 
реализира се общинска програма за образователна 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, 
като всяка година към програмата се разработва план 

2.Запазване и развитие на културната идентичност на 
малцинствените общности 

 Да се постигне развитие и опазване на културната 
идентичност на ромите 

Трудности при изпълнението/неизпълнението на мерки и дейности 
от плана – свързани са предимно с обезпечаване с финансов ресурс. 

В общинска администрация Георги Дамяново няма назначени здравни 
медиатори, експерти по етническите и интеграционните въпроси. 

 

 

 


