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I. ВЪВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЕВА ГРУПА И НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-

2020 г. се прие от Народното събрание с Решение от 1 март 2012г. ( Държавен вестник 

бр.21 от 13 март 2012г.). 

 Тя е създадена в съответствие с Националната програма за реформи на 

Република България (2011-2015) и с Националния план за действие на инициативата 

„Десетилетие на ромското включване” 2005-2015”. 

Стратегията е политически рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на 

политиката за социална интеграция на ромите. 

 Планът за действие към стратегията е структуриран за изпълнение в два 

периода: 2012-2014 и 2015-2020 г. Той е разработен като отворен документ, който ще се 

актуализира на база регламентирани периодични анализи. 

 Настоящият актуализиран план за действие на община Омуртаг за подкрепа на 

интеграционните политики за периода 2015-2020 година дефинира необходимостта от  

преопределяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и местната 

общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в 

общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи 

предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при управлението и 

финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на 

държавата в тази област. 

Планът за действие е за изпълнение на, и съобразен с Областната стратегия за 

интегриране на ромите в област Търговище (2012-2020), Националната стратегия 

и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите (2012-2020). 

Целевата група в настоящия документ са ромите, името се използва като 

обобщаващо както за българските граждани от община Омуртаг, област Търговище в 

уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, за 

гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, 

независимо от начина на тяхното самоопределяне и гражданите в уязвимо социално-

икономическо положение. 
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Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се 

актуализира, допълва и изменя.  

Основните приоритети на плана за интегриране на ромската общност и на 

гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са: 

 повишаване на образователен статус; 

 здравния статус; 

 жилищни условия; 

 заетост; 

 върховенство на закона и недискриминация; 

 култура и меди; 

Цялостната му концепция е съзвучна с главните стратегически цели, както на 

държавните политики така и на целите на Община Омуртаг по отношение на 

маргинализираните групи, а именно: Подобряване на стандарта и качеството на 

живот на уязвимите групи, преодоляване на изолацията им, активизиране на 

гражданското общество за прояви на толерантност, съпричастност и активно 

социално поведение.  

Изпълнението му е насочено към: 

 Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на 

представителите на етническите малцинства в обществените процеси на 

територията на Община Омуртаг; 

 Подобряване качеството на живот, повишаване на жизнения стандарт на 

жителите на Община Омуртаг; 

 Превръщане на Община Омуртаг в привлекателно място за живот, личностно и 

обществено развитие за представителите на малцинствените и маргинализирани 

общности; 

 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. 
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Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните 

групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с 

държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на 

жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално 

намаляването им в бъдеще. 

 

II. СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА 

ОМУРТАГ 

Според информацията от последното преброяването към 01.03. 2011 година, на 

населението и жилищния фонд в България по данни на Националния статистически 

институт в Търговищка област от български етнос са 54,6%, турски – 35,8%, ромски – 

7,3%, друга – 0,9%, не се самоопределят – 1,4%. Населението на община Омуртаг 

възлиза на 21 853 души. Данните за неговото разпределение по етнически признак са 

представени в Таблица1. 

Област 

Търговище 

Община 

Омуртаг 

 

Лица, отговорили на 

доброволния въпрос за 

етническа принадлежност 

Етническа 

група 

 

    

Община 

Омуртаг 

общо българска турска ромска друга Не се 

самоопределям 

 17512 3518 11959 1690 198 147 

 

Преброяваните лица сами определят доброволно етническата си група има 

възможност да не отговорят. Възползвайки се от това 17 512 души са определили 

доброволно своята етническа принадлежност, от тях 1690 или 9,65 % са се 

самоопределели като роми. В област Търговище, община Омуртаг е на второ място с 

1690 роми след община Търговище 3902 и преди общините Антоново – 1212 и Попово 

– 959, а община Опака е с незначителен брой ромско население. Разпределението по 

етнически групи не изчерпва данните общо за общината, тъй като в таблиците не са 

включени неотговорилите лица.  

В община Омуртаг ромският етнос е трети по численост от цялото население, 

при преброяването през 2011 г. самоопределилите се роми са 7,73 %. Има тенденция 

част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др. 
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Възрастовата структура на ромите според НСИ показва ясно изразена тенденция 

– с нарастване на възрастта намалява броя на лицата във възрастовите групи, което 

означава ниска продължителност на живота. Децата от 0 до 9 г. са 263 от всички 

самоопределили се като роми, групата на 10-19 годишните е 270 и най-голяма е групата 

на 20-29 годишните 305 души. В останалите възрастови групи се забелязва спад, в 

групата 30-39 г. са 244 души, а следващите групи със съответния брой са: 40-49 г. – 

190; 50-59 г. – 195; 60-69 г. – 150; 70 и повече – 73 души.  

Селата с по-големи ромски общности по експертна оценка на кметовете са: 

Беломорци – 50% от жителите, Илийно – 85%, Звездица – 25%, Паничино – 110 души, 

Кестеняво – 40%, Камбурово – 10% и Тъпчилещово – 50%. Около една трета от 

идентифициралите се като роми живеят в общинския център. 

Населението в диапазона 16-64 навършени години по икономическа активност и 

етнически групи в община Омуртаг според НСИ при преброяване от 2011 г. е следното:  

Икономически активни лица: общо 7712 в т.ч отговорили 6385, от тях българи 

1501, турци 4397, роми 407, други 61, не се самоопределили 19 лица. 

Констатира се, че броят на икономически неактивните роми 758 е много по-

голям от икономически активните роми 407. Подобна е констатацията между 

икономически активните – безработни: роми 245 и икономически активните – заети: 

роми 162. 

От деклариралите се като роми 1690 човека, ромския език определят като 

майчин общо 1675, а само 15 не са го определили като такъв. Ромския език като майчин 

в отделните възрастови групи се определя по следния начин: 0-9 г – 262; 10-19 г. – 267; 

20-29 г. – 302; 30-39 г. – 243; 40-49 г. – 188; 50-59 г. – 192.; 60-69 г. – 150; 70 над 70 г. – 

71 лица. 

Таблица 2 

Раждания 2012 г. 

общ брой- 284  
Раждаемост 13,01 %о, Смъртност 13,6 %о  

Отрицателен естествен прираст – 0,5 %о 
Раждания 2013 г. 

общ брой- 252 
Раждаемост 11,62 %о, Смъртност 11,62 %о  

естествен прираст – 0,0 %о 
Раждания 2014 г. 

общ брой- 152 
Раждаемост 7,01 %о, Смъртност 13,56 %о  

Отрицателен естествен прираст - 6,55 %о 
 

Таблица 3 

Починали за 2012 г. (общ брой) 297 

Починали за 2013 г. (общ брой) 252 
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Починали за 2014 г. (общ брой) 294 

Данните са от РЗИ – Търговище 

В периода до 2011 година включително община Омуртаг е била с положителен 

естествен прираст. През 2012 година общината е с най-висока раждаемост и с най-

ниска смъртност, но вече с отрицателен естествен прираст -0,5 %о в Област Търговище. 

Налице е трайна тенденция към намаляване на населението, защото и през 

следващите две години – 2013 и 2014 естествения прираст не е положителен.  

Съществен момент в демографското развитие на община Омуртаг на фона на 

всеобщата картина за страната е интензивната външна миграция, породена от 

безработицата и неблагоприятните социално-икономически условия.  

Данните от преброяването разкриват факта, че Община Омуртаг е пъстроцветна 

етническа мозайка, събрала население от различни етнически групи, със своя 

самобитна култура и традиции. Умелото използване на ресурса на всяка една етническа 

група, развиваща своята идентичност, със своите специфични знания, умения и 

трудолюбие, могат да допринесат за устойчивото развитие на община Омуртаг. 

Ромското население на територията на общината има сериозни социални проблеми от 

различно естество. Определена част от ромите са безработни и получават социални 

помощи, чиито размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на семействата 

им. 

В община Омуртаг са налице разнопосочни фактори влияещи в различна степен 

върху обедняването на ромското население и следващата маргинализация на част от 

тях – трайната безработица и липса на трудов опит са едни от тези фактори, а други са 

ограничената възможност за конкуренция на пазара на труда поради ниско образование 

и професионалната квалификация на голяма част от ромите.  

Наложителен е комплексен подход за трайна интервенция – насочен срещу 

лошото социално икономическо положение, за да се осигури устойчива възможност за 

социално включване и развитие на децата, чрез подобряване на материалното 

състояние на техните родители.  

Интеграционните политики в община Омуртаг трябва да се насочат главно към 

ромски семейства в неравностойно социално положение, за да отпадне рискът децата 

им в бъдеще да имат същия статус, който да бъде пречка за интеграцията им. 

 

ІІІ.ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ 
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1. Приоритет: Образование 

Образователната инфраструктура в община Омуртаг е представена от 

предучилищно, общо и професионално образование. 

На територията на община Омуртаг функционират 6 ЦДГ с 10 филиала, от които 

3 ЦДГ в общинския център. В тези заведения през учебна 2014/2015 г. са обхванати 

общо 628 деца в 30 групи.  

Образователните институции в община Омуртаг са представени от следните 

звена:  

-предучилищни; 

Таблица 4  
№ 

по 

ред 

Целодневна детска градина - филиали Брой 

групи 

Брой 

деца 

Самоопреде

лящи се 

като роми % 

1. ЦДГ № 1 Омуртаг 4 93 под 10% 

2. ЦДГ № 2 Омуртаг 5 115         30% 

3. ЦДГ № 3 Омуртаг 

- филиал с. Д.козарево 

 

5 

 

100         90% 

4. ЦДГ „Космонавт” с. Камбурово 

- филиал с. Беломорци 

- филиал с. Козма презвитер 

5 116          25% 

5. ЦДГ „Първи юни” село Врани кон 

- филиал с. Могилец 

- филиал с. Звездица 

- филиал с. Зелена морава 

- филиал с. Пъдарино 

- филиал с. Веренци 

6 106          30% 

6. ЦДГ „Щастливо детство” село Обител 

- филиал с. Церовище 

- филиал с. Плъстина 

5 98 под 10% 

     ВСИЧКО ДЕЦА ПОСЕЩАВАЩИ ЦДГ:   628  

 

Детските градини се явяват просветни центрове за хората от ромската общност. 

Всички традиционни празници се организират и празнуват заедно с родителите и други 

членове на семействата.  

Медицинските специалисти работещи в детските градини изнасят лектории по 

здравни теми, които касаят както хигиената, така и правилното хранене на децата в 

семействата. През отчетния период е работено по следните теми: 

 Аз знам какво да ям – правилно хранене на децата; 

 Царица Чистота и Цар Боклук – опазване хигиената на обществени места 

и в къщи; 

 Приказка за чистите ръце – лична хигиена. 
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На територията на общината в град Омуртаг съществува ЦДГ№3 и два филиала 

в селата Беломорци и Звездица с преобладаващи групи деца от ромски произход.  

Много важно за по-успешната интеграцията на децата от ромски 

произход е да посещават ЦДГ със смесени и интеграционно благоприятни по 

педагогическа преценка групи. 

В община Омуртаг има 11/10+1/ училища, от които 5 в общинския център и 6 по 

селата. Във всички през учебната 2014/2015 има деца от ромската общност определени 

в % по експертна оценка на специалисти в областта на образованието. 

Първо начално училище „Христо Смирненски” град Омуртаг  

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 288 ученика. От тях по 

експертна оценка ромите са 17%. Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на 

децата от ромски произход в училището.  

С въвеждането на целодневно обучение се даде възможност на децата да се 

ангажират с учебен труд, да участват в клубове по интереси. Учениците от ромската 

общност говорят сравнително добър български език, което им дава възможност по-

добре да усвояват преподавания материал и да подготвят уроците си. 

Второ начално училище „Васил Левски” град Омуртаг 

През настоящата учебна година се обучават 107 ученика и 15 деца в 

подготвителна група, като 90% от тях по експертна оценка са от ромски произход.  

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” град Омуртаг 

Единственото основно училище на територията на град Омуртаг. В него се 

обучават 333 ученика, както жители на града, така и ученици от близките села. Има 

осигурен специализиран транспорт. По експертна оценка около 35% от учениците са от 

ромски произход. 

Гимназия „Симеон Велчев” град Омуртаг 

Гимназията има сто годишна история. Тя предлага на своите 246 ученици 

обучение в паралелки по избор: общообразователна, технологична, чуждоезиково и 

стопански мениджмънт.  

По експертна оценка от учениците от ромски произход са около 23%. 

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост град Омуртаг 

Гимназията извършва обучение в четири направления: 

- Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати; 

- Производство на текстил , облекло, обувки и кожени изделия; 

- Дизайн; 
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- Горско стопанство. 

По експертна оценка ученици от етнически малцинства в това число и роми са 

96%. 

Основно училище „Георги Бенковски” село Беломорци 

През настоящата учебна година училището се посещава от 91 ученика. По 

експертна оценка 99% от тях са роми. 

Основно училище „Христо Ботев” село Камбурово 

През учебната 2014/2015 година в училището се обучават 189 ученика, като 40 

% от тях по експертна оценка са роми. 

Основно училище „Петър Берон” село Плъстина 

През настоящата учебна година училището се посещава от 166 ученика. По 

експертна оценка под 10% от тях са роми. 

Основно училище „Христо Ботев”село Зелена морава 

Училището е средищно и се посещава от 133 ученика, като всички посещават и 

полуинтернатни групи в следобедните часове. Има осигурен надежден транспорт до 

всяко населено място. Всички ученици получават качествена храна приготвена в стола 

на училището. По експертна оценка 20 % от учениците са роми. 

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” село Врани кон  

Средищно основно училище със 141 ученика. Има осигурен ученически 

транспорт до всяко населено място. Храната се приготвя в стола на училището и е 

съобразена с възрастовите особености на учениците. Учениците от ромски произход в 

училище са около 25%. 

Основно училище „Христо Смирненски” село Обител 

Средищно училище със 70 ученика. По експертна оценка 10% от учениците са 

роми. 

Второ начално училище „Васил Левски”, Основно училище „Георги Бенковски” 

и Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост са с най-големи групи 

ученици от ромската общност. Както е видно от изнесените по-горе данни учениците от 

ромски произход се увеличават. Наблюдава се засилен интерес на родителите към 

успехите на техните деца. 

В последните години се забелязва намаляване прилагането на старите 

патриархални норми на свръх-контрол върху поведението на момичетата и жените, 

което водеше до ранно отпадане на ромските момичета от училище.  
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През учебната 2014/2015 година в предучилищни групи са обхванати 187 деца. 

Това са всички деца от тази възраст, които живеят на територията на община Омуртаг.  

Отпаднали ученици през тази учебна година са 4. 

Работата с родителите на учениците се осъществява по следните проекти: 

- Проект „Училището място за всяко дете”; 

- Проект „Училището моят уютен дом”; 

- Проект „Заедно в училище и през свободното време”; 

- Проект „Училище за родители”; 

- Проект „Интеграция на етническите групи” ; 

- Проект „Мама татко и аз”; 

- Проект „Превенция на отпадането на ромски ученици от училище”. 

Родителите проявяват интерес към лекции по темите:  

- Първите седем; 

- Училище за пораснали деца и родители; 

- Агресията – има ли място сред нас. 

Целодневната организация на учебния процес в училищата дава възможност за 

активизиране на извънкласните дейности, които правят живота на учениците в 

училище по-разнообразен и динамичен. С особена радост учениците се включват в 

групите по приложно и изобразително изкуство, спортните секции по бокс и футбол на 

малки вратички, волейбол. В почти всички училища се издава училищен вестник, 

правят се театрални представления, които радват съученици и родители на всеки 

празник, има създадени 4 мажоретни състава. 

Голяма част от учителите са преминали курс по програмата за работа в 

мултиетническа среда по следните проекти: 

- Проект „Училището място за всяко дете”; 

- Проект „Превенция на отпадането от училище”; 

- Проект „Работа в мултикултурна среда”; 

- Проект „Успешна реализация на деца и ученици от етническите 

малцинства. 

Деклариралите образователен статус в община Омуртаг при преброяването през 

2011 г. са общо 20 349 лица: с висше образование са 883, полувисше 371, средно 5588, 

основно 8108, начално 3347, не завършено1415, никога не посещавали 585 лица. 



 11 

При ромската общност през 2011 г. се констатира: с висше образование 0; 

средно 82; основно 602; начално 494; незавършено начално 228; никого не посещавали 

училище 95 лица. 

Лицата с висше образование в община Омуртаг при преброяването през 2011 г. 

са 883, но няма от деклариралите се като роми лице с висше образование. В 

категорията „никога не посещавали училище” попадат 585 лица от община Омуртаг, от 

тях 95 са от ромски произход.  

Според НСИ през 2011 г. образователната структура на общината 

преобладаващи са лицата със средно 5588 и основно образование 8108 лица, докато при 

ромската общност това са лицата с основно 602 и начално образование 494.  

Въпреки високите показатели на неграмотност сред жителите на община 

Омуртаг, на лице са тенденции за преодоляване на този проблем в предвид горните 

показатели, а именно обхващането на всички подлежащи за обучение деца и ученици, 

както и изключително малкия брой отпаднали. Ясно се констатира влошен 

образователен статус при ромската общност в основата и върха на образователна 

структура. Очертава се тенденция голяма част от ромите да остават без подходящо 

образование и професионална квалификация, в резултат на което трудно се реализират 

на пазара на труда, поради което възникват голяма част от проблемите пречещи на 

успешната им социализация и интеграция. 

В резултат на това като обща основна цел в приоритет „Образование” може да 

се формулира: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в 

образователната система, осигуряване на качествено образование в 

мултикултурна образователна среда 

Задачите и дейностите за постигане на тази цел и тези по другите приоритети са 

представени в таблицата на плана за действие. 

 2. Приоритет: Здравеопазване  

Здравеопазването на община Омуртаг се осъществява от следните звена: 

Доболнично обслужване: 

- спешна помощ – оказва се от филиала на Центъра за СМП гр. Търговище, 

същият ползва като база помещения на МБАЛ – Омуртаг ЕАД; 

- общопрактикуващи лекари – 8 практики; 

- Медицински център I – Омуртаг ЕООД; 

- медико-диагностични лаборатории – 2 бр.; 
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- стоматологична помощ – разкрити са 8 практики на територията на 

община Омуртаг. 

Болничното обслужване се осъществява от МБАЛ – Омуртаг ЕАД, която 

разполага със следните отделения: 

- АГО; 

- Детско отделение; 

- Неврологично отделение; 

- Вътрешно отделение; 

- Хирургично отделение. 

- Отделение по образна диагностика, което бе създадено в края на 2013 

година и оборудвано с нова модерна апаратура по европейски проект. 

       Аптечното обслужване на населението се осъществява само в град Омуртаг. 

       Не се осъществяват прегледи с мобилни кабинети в община Омуртаг. 

      Няма здравни медиатори работещи на територията на общината.  

      През 2013 и 2014 година се поддържа сравнително ниско ниво на обща 

заразна заболеваемост. Регистрирани са 21 остри случаи на заразни заболявания, които 

са със следната честота: 

 Дихателни инфекции – 10, като най-голям е делът на заболелите от 

варицела – 6, заболелите от туберкулоза са 4; 

 Чревни инфекции – 7 заболели от ентероколит, няма регистрирани 

салмонелози, дизентерия и други чревни заболявания; 

 Вирусни хепатити – няма заболели през отчетния период; 

 Трансмисивни инфекции – лаймска болест – 1 регистриран случай. 

През периода няма регистрирани случаи на инфекции с множествен механизъм 

на предаване. 

Според местните лекари специалисти при възрастните роми най-честите 

заболявание са: високо кръвно налягане; артрит и ревматизъм; астма, ХОББ; сърдечно-

съдови заболявания; диабет; проблеми свързани с менопаузата; алергии; висок 

холестерол; проблеми на простатата. 

Лошо е здравето и на 25% от децата на възраст до 8 години, което в повечето 

случаи се дължи и на неадекватно отглеждане на децата в тази възраст. В резултат на 

самолечение и не спазване предписанията на лекар се наблюдава хронифициране на 
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заболяванията, което налага честа хоспитализация и продължително лечение. Сериозен 

проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското население. 

Достъпът до здравеопазване на ромите и други уязвими групи е ограничен от 

няколко фактора: бедност, отдалеченост на лекарските практики, особено когато се 

налага преглед при специалист, неплащане на здравни осигуровки.  

Бедността, заедно с по-ниската здравна култура, най-често е пречка за поемане 

на разходите по здравното осигуряване, закупуване на лекарства, заплащане на 

потребителска такса при посещение при лекар или при нужда от изследвания.  

Допълнително, към разходите за посещение при лекар и последващото лечение, 

трябва да се прибавят и транспортните разходи до лекарския кабинет или съответното 

болнично заведение, което за една част от ромите на практика означава разходи за 

междуселищен транспорт. Тъй като лекарите обслужват обикновено по повече от едно 

село, те по-рядко имат възможност да се отзовават на повикванията на своите пациенти 

в дните, когато не са в съответното селище.  

Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Здравеопазване” 

виждаме: „Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми на ромската общност”. 

3. Приоритет: Жилищни условия 

В община Омуртаг според НСИ през 2011 г. живеят 21 853 души 

представляващи 18,9 % от населението на област Търговище 120 818. Урбанизацията 

при различните етнически групи е в различна степен. Необитаемите сгради са по-малко 

спрямо другите общини в областта. В град Омуртаг живеят 7619, а в селата 14234 от 

жителите на общината. По -висок е относителния дял на ромското население в селата 

67%, а в града 33% от всички самоопределили се. 

При последното преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. в 

община Омуртаг има 7481 жилища, от които обитавани са 5840 жилищни сгради, а 

необитаемите са 1633. В общината преобладават масивните жилищни сгради 3783, 

стоманобетонните скелетни са 85 и стоманобетонните едропанелни жилищни сгради са 

30. 

На национално равнище етническите българи разполагат средно с 23.2 м². 

жилищна площ на едно лице, при ромите тя е едва 10.6 м². В община Омуртаг това е 

аналогично като общата полезна площ в т.ч и жилищната е 530 853 м². 
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На територията на община Омуртаг няма изработени нови кадастрални карти, 

кадастрални регистри на териториите включващи ромско население, но има действащи 

регулационни планове на всички населени места, където живее ромско население. Няма 

актуални „Подробни устройствени планове на територии, които да включат само 

ромско население”.  

Състоянието на жилищния фонд в квартала с компактно ромско население в 

град Омуртаг е добро. В селищата с големи ромски общности жилищния фонд е 

сравнително добър в селата Беломорци, Звездица, Кестеняво, Камбурово, Паничино. 

Задоволително е състоянието му в селата Илийно и Тъчилещово по експертна оценка 

на специалисти от Община Омуртаг.  

Във връзка с това, като обща основна цел в приоритет „Жилищни условия” 

виждаме: „Подобряване на жилищните условия на социално слаби представители 

на общността и при доказана необходимост на прилежащата техническа 

инфраструктура и социална инфраструктура в квартала и населените места с 

компактно ромско население.” 

4. Приоритет: Заетост 

Общите данни за безработицата в община Омуртаг показват негативна 

тенденция като цяло. 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ 

върху обхвата и структурата на безработицата.  

Според данни на Дирекция „Бюро по труда” - гр. Омуртаг безработицата в 

общината се характеризира със следните показатели:  

Таблица 5: 

 Безработни лица в община Омуртаг към 31.12.2014 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо 2948 2965 2661 2585 2528 2194 

Коефициенти на безработица - 

% 
32,6 23,7 34,5 33,5 32,8 

28,4 

Разпределение по пол:            

- жени 1904 1836 1648 1542 1517 1347 

- мъже 1044 1129 1013 1043 1011 830 

Разпределение по възраст :           

до 19 години 33 32 35 40 17 12 

- от 20 до 24 години 140 137 108 129 101 66 

- от 25 до 29 години 171 167 176 174 139 120 

- от 30 до 34 години 227 217 217 209 172 138 

- от 35 до 39 години 270 297 236 209 207 159 



 15 

- от 40 до 44 години 324 319 285 243 238 209 

- от 45 до 49 години 382 410 332 332 315 250 

- от 50 до 54 години 457 445 390 406 397 357 

- над 55 години 944 941 882 843 942 887 

Разпределение по 

квалификация: 
          

 

- работническа квалификация 422 482 476 631 773 652 

- специалисти 152 139 115 137 123 105 

- без специалност и професия 2374 2344 2070 1817 1632 1437 

Разпределение по образование:            

- с висше образование 51 50 45 53 52 57 

- със средно образование 599 680 632 820 922 767 

в т.ч. със средно професионално 

образование 
435 510 493 664 787 

048 

- с основно 1471 1391 1208 1037 908 779 

- с по ниско образование 827 844 776 675 646 391 

Продължително безработни 

лица: 
          

 

- от 12 до 24 месеца 331 616 480 430 430 451 

- над 24 месеца 1336 1225 1204 1066 963 930 

 Източник: Дирекция „Бюро по труда” гр. Омуртаг  

Коефициентът на безработица в общината остава един от най-високите в 

страната – 32,8 % към 31.12.2013 г., при средно 11,8 % за страната и 19,7 % за област 

Търговище. Към 31.12.2014 г. безработицата в община Омуртаг е 28,4%, при средно за 

страната 10,7% а за областа 18,4%. Делът на безработните в община Омуртаг 

съществено превишава показателя за страната, областта и особено общините 

Търговище и Попово. С по-неблагоприятни стойности са общините Опака и Антоново.  

Коефициентът на безработицата на населението в община Омуртаг за периода 

2009-2014 г. е с много по-високи стойности от средните за страната, за областта и за 

Североизточен район, като през 2010 г. достига най-ниското си равнище от 23,7 %. В 

резултат на финансовата криза през следващите години настъпва повишаване на 

показателя до 34,5 % и 33,5%, 32,8%, 28,4 8%, съответно за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 

2014 г. при стойности средно за страната съответно 10,1 %, 11,1 %, 11,8% и 10,8%.  

Дългосрочно безработните лица (12 и повече месеца) от всички безработни лица 

през 2014 г. в общината са 975 души и представлява 44,4 % от общия брой безработни 

лица, като дългосрочно безработните лица през 2013 г. в общината са 1 393 души и 

представлява 55,1 % от общия брой безработни лица, или в дела на дългосрочно 

безработните лица има намаление с 418 души (на годишна база намалението е с 10,7 

%). 
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Безработните лица на възраст до 29 г. за общината през 2014 г. са 198 души, 

което представлява 9,0 % от общия брой безработни лица в общината, като 

безработните лица на възраст до 29 г. през 2013 г. са били 257 души, което 

представлява 10,16 %, или в областта на младежката безработица има намаление от 59 

души.  

В подадените декларации на лицата при регистрация в Дирекция „Бюро по труда 

град Омуртаг“ 155 са се самоопределили като роми, те са 7,1% от всички регистрирани 

безработни в община Омуртаг, а разпределението им по отделни показатели е както 

следва: 

Регистрираните безработни роми до 29 г. са 19, а от 30 г. до трудоспособна 

възраст 136. Жените безработни от общността са 96. Структурата на регистрираните 

безработни по образователна степен е следната: с висше образование 1 лице, със средно 

4, основно 32, начално 53, а без образование 72. 

Включени в заетост по програми и мерки са: 

- първичен пазар 23; 

- програми за заетост 46 от тях 15 по ОПРЧР – 15. 

По-долу представената информация за ромите е към 21.01.2015 година. 

От цялата маса безработни с намалена работоспособност са 110 от тях с ромски 

произход 5. 

Регистрираните безработни до 29 г. са общо 198, от които роми 19, а от 30 г. до 

трудоспособна възраст са 1996 ромите са 136.  

Делът на жените от всички безработни е 61,4% от тях роми 96 или 7,1 %.  

Регистрираните общо безработни с висше образование са 57 от тях 1 ром, със 

средно образование 767 от които роми 4, с основно 779 от тях 32 е броя на ромите. 

Общия брой на лицата с начално и по-ниско е 591 от тях с начално и без образование 

117 роми. 

Общия брой на включените в заетост по програми и схеми и мерки към 

31.12.2014 г. в общината са:  

- По ОПРЧР – схема “Подкрепа за заетост” – 103; 

- По ОПРЧР схема “Първа работа” – 16; 

- Първичен пазар - 23; 

- Мерки за заетост – 11; 

- НП “ОСПОЗ” 26; 
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От месец ноември 2010 г. Община Омуртаг работи по ОП”РЧР” по проект 

„Подкрепа за достоен живот” в него през 2014 г. са включени 52 души като лични 

асистенти на хора с увреждания; 

През 2014 г. продължи реализацията на проект: “Развитие на социалните услуги 

за “Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията 

на Община Омуртаг”, финансиран по ОП”РЧР”, в изпълнение на проекта са назначени 

11 лица (1 технически секретар, 2 социални работници и 8 домашни санитари). 

Получаващите месечна помощ по чл. 9. от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане за месец декември 2014 г. са общо 263 брой лица и семейства, 

платена им е сумата 20 976 лв. от тях: 

- в трудоспособна възраст – 260, общ брой молби 229 и платена сума 18 544 лв.; 

- в над трудоспособна възраст - общ брой молби 34 и платена сума 2 432 лв. 

Голяма част от безработните са с ограничени образователни възможности и 

могат да бъдат заети само в неквалифициран труд или обща работа.  

Ниско образованото население и неграмотните са един от рисковите 

контингенти – с неравностойно положение на пазара на труда. Като основни 

субективни причини за безработица сред ромите в общината могат да се посочат: 

- липса на образование или ниска степен на такова; 

- липса на професионална квалификация; 

- липса на умения за търсене и кандидатстване на работа; 

- демотивация за работа поради продължителна безработица/ престой повече от 

една година в Д”БТ”. 

Трудовият пазар в общината не е особено динамичен. Предлагането на работа е 

ограничено, както количествено, така и качествено (по професии и специалност). 

Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива 

заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство и пр. 

Изводи:  

 Сравнено с останалите общини от област Търговище общината има една 

от най-високите стойност на коефициента на безработица в периода 2009 – 2013 г. и 

една от високите стойности за страната. 

 Необходимо е инвестиране в развитие и повишаване качеството на 

човешкия капитал; усилията трябва да се насочат към повишаване на качеството на 

работната сила и осигуряване на заетост на дългосрочно безработните лица и на 

безработните младежи до 29 г., които са двете най-засегнати от кризата групи от 
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населението, а също и към подобряване на съответствието между търсенето и 

предлагането на труд. 

Основните проблеми на община Омуртаг в сферата на заетостта и безработицата 

са свързани с преструктурирането на икономиката и преките последствия върху пазара 

на труда и заетостта на населението; високият дял на безработните с ниско 

образование, без специалност и професия. 

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и и могат да се 

определят като: Увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални 

програми за заетост, намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на 

населението, в т.ч. на трудовите ресурси. 

4. Приоритет: Върховенство на закона и недискриминация 

Законодателството гарантира равни възможности и защита от дискриминация за 

всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, здравно 

състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци-Конституцията на 

Република България, в Закона за защита от дискриминация (2004г.) и редица други 

закони и подзаконови нормативни актове.  

На територията на бщина Омуртаг няма регистрирани междуетнически 

конфликти. В смесените квартали се живее в дух на приятелство, взаимопомощ и 

толерантност. 

Важен фактор за противодействие на дискриминацията е участието на самите 

роми при вземане на решения. 

Конкретни дейности за изпълнение на целите: 

 Повишаване на административния капацитет и чувствителността на 

служителите и управленския състав в администрацията на всички нива по отношение 

правата на малцинствата, въпросите на недискриминацията и общуването в 

мултиетнична и мултикултурна среда, повишаване на уменията им за формулиране и 

прилагане на политики за интеграция на ромите. Недопускане на двоен стандарт в 

прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими 

групи. 

 Подобряване на ефективността на работа на служителите в 

правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по 

правата на човека. 
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 Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички 

форми, вкл. и спорт. 

 Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел 

формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за 

развиващи кацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация. 

 Организиране на обществени дискусии по проблемите на сигурността в 

малките населени места. 

По проекта „Детска полицейска академия” се работи в общината .В 

Националния детски комплекс Ястребино се провежда академията от „Районно 

управление полиция” Омуртаг и се финансира от Община Омуртаг. 

По проекта „Полицията в близост до обществото” се провеждат от РУП 

Омуртаг: 

- периодични срещи с населението; 

- срещи с ромски лидери; 

- отчети за дейност пред населението. 

Основните проблеми сред ромската общност в община Омуртаг, са тези които са 

проявени и на регионално ниво. Причините за незаконните прояви от страна на 

представители на общността са: 

1. Липса на източници на трудови доходи, поради значителната безработица 

сред една част от ромската общност. 

2. Липсата на доходи извън социалните помощи и детските добавки и липса на 

изградени трудови навици в част от ромското население са причините и за 

посегателствата спрямо чужди вещи. 

3. Затрудняване в значителна степен на професионалната реализация поради 

недостатъчна степен на образованост на значителна част от ромското население.  

4. Консервативност на средата, от което произтичат някои характерни 

особености в манталитета на ромската общност, например укриване случаи на домашно 

насилие в дома поради убеждението, че това е личен въпрос, който не бива да излиза от 

рамките на дома и да става обществено достояние. 

Като положително развитие тук може да се приеме намаляване на 

толерантността към бракове между непълнолетни и отпадането на младежи по тази 

причина от образователната система. 

Във връзка с това обща основна цел в приоритет „Върховенство на закона и 

недискриминация” е: „Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху 
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жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на 

проявите на нетолерантност и на езика на омразата”. 

6. Приоритет: Култура и медии 

В община Омуртаг има регистрирани 26 читалища, като две от тях са в град 

Омуртаг, а останалите в селата на общината. В НЧ”Отец Паисий” гр. Омуртаг и към 

читалището в с. Обител има изградени филиали. В града има Исторически музей и 

общинско кабелно радио. В програмната схема на което е заложено популяризиране на 

различните празници на етносите живеещи в общината и отразяване на събитията 

свързани с живота им. От всички регистрирани НПО на територията на общината нито 

една не работи по проекти свързани с етническото многообразие. 

В най-голямото читалище в община Омуртаг – НЧ ”Отец Паисий” има филиал в 

квартал Запад, където преимуществено живее ромско население. В помещението има 

изградена сцена и зала за репетиции. Назначеният на щат ръководител на танцов състав 

„Рома” напусна страната и изявите на състава поне към този момент са преустановени. 

В читалище “Шафак” също работят успешно с ромите. Техни партньори в 

различните културни прояви са основно учениците от ІІ НУ “Васил Левски” в град 

Омуртаг. Танцовата група, която е към читалището има в репертоара си и ромски танци 

с които участва в общински и областни празници. 

Компактни маси ромско население в общината има в селата Беломорци и 

Илийно. Читалищата в тези села разполагат с библиотечен фонд и използват различни 

форми за разнообразяване културния живот на населението в тях. 

Общинско кабелно радио през изминалия период редовно излъчваше материали 

свързани с празниците на различните етноси – освен традиционните за християните и 

официални за страната, се отбелязваха: Рамазан Байрам, Курбан Байрам, Ромската нова 

година – Василица и Международния ден на ромите – 8 април. 

Широко бе отразена работата на община Омуртаг по проекта свързан с ромското 

включване между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен и заедно с 

координатора по проекта старши експерт „ЕРД” Хасан Якуб, бяха осъществени редица 

интервюта и излъчени материали свързани с дейностите по проекта, както и неговите 

резултати. Така бе реализирана т.6 и 7 от заложените до този момент дейности по 

програмата на община Омуртаг.  

Подавана бе регулярно и информация до регионалните и национални медии за 

работата по проекта – Радио София, Радио Шумен, регионалните вестници.  
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От всичко казано до тук може да се направи извода, че в община Омуртаг  

ромския етнос е равнопоставен в областта на културата в сравнение с другите етноси 

живеещи на територията на общината. От страна на общинското ръководство се 

демонстрира интерес, уважение и подкрепа към инициативи проявени от различни 

представители и институции имащи отношение към ромите. Правят се усилия за 

решаване на поставените от тях проблеми. В тази насока в “Актуализирания плана за 

действие на община Омуртаг…” в изпълнение на “Областната стратегия за интегриране 

на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

поведение, живеещи в сходна на ромите ситуация” в приоритет “Култура и медии”, 

основите цели са:  

Да се продължи добрата практика по промяна на коренно негативното 

отношение към всички роми, като се създаде реална представа за етноса като 

цяло. Да се намерят и популяризират добри практики, успешни модели и 

личности от всички сфери на обществения живот чрез различни културни и 

медийни форми. За тази цел да се привлекат представители на ромската общност, 

които да работят активно за осъществяването и да спомогнат за привличането на 

ромския етнос и за неговото активно участие в културния живот на общината.  

IV. ДОСЕГАШНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2013-2014 

Община Омуртаг чрез различни програми, проекти и местни възможности 

работи за решаване на проблемите на ромската общност и други маргинализирани 

групи в общината. 

Местната власт (в лицето на Общинската администрация и на Общинския съвет) 

е провеждала социална-икономическа дейност през периода 2005-2013 г. В 

„Програмата и Плана за развитие на община Омуртаг за периода 2014-2020 г.” са 

включени разнообразни дейности представени в следващия тук текст.  

Отделя се съществено внимание на възможностите за развитието на социална-

икономическа дейност чрез предприемането на редица организационно-управленски 

действия включващи разработването и реализацията на общински планове и програми. 

Предоставяне на условия за услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа 

до заетост на ромите в селищата на общината. 

Планира се реконструкция и ремонт на част от вътрешната водопроводна мрежа 

в квартал Запад, като част от цялостен такъв за град Омуртаг. 
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В сферата на образованието:  

- стимулиране на образователната интеграция на рискови групи, малцинства и 

хора в неравностойно положение в селищата на общината; 

- въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички сфери 

на образованието. 

В сферата на здравеопазването, се работи по проблеми свързани с:  

- ограничаване на броя на лицата без здравно осигуряване и отпадането им от 

здравноосигурителната система;  

- подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на 

здравеопазването. 

Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” е 

една от основните, по която се работи в общината. Основната и цел е осигуряване на 

заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на социално 

подпомагане. Ниската квалификация на лицата с ромски произход е най-големият им 

проблем при намирането на работа, затова решаването на този проблем, чрез 

включването им в програмата ще доведе до повишаване на стандарта на живот на 

включените в програмата групи. Осигурената им заетост ще доведе до по-успешното 

им реализиране и в бъдеще.  

• Като мерка за борба със сегрегацията на местно и национално ниво е 

предприето: 

• Участие в международен семинар: "Либералите правят разликата 

локално: За интеграция на ромите в Централна и Югоизточна Европа". 

За да се обсъдят приложимостта на либералните подходи въз основа на 

публикация "Интеграция на ромите в Централна и Югоизточна Европа: либерални 

политически препоръки и да се проучат начини и средства за изпълнение на 18 

препоръки на политиката за интеграция на ромите на местно и регионално ниво, 

включително и примери за добри практики в Централна и Югоизточна Европа. 

• Дейности приложени за борба срещу дискриминацията и 

предразсъдъците спрямо ромите са: 

Ползотворни обменни посещения на експертни делегации:1. От град Мюнхен в 

общините Пазарджик, Омуртаг и от нашите общини в град Мюнхен през 

септември и октомври 2013 година във връзка с ромската интеграция. 

Участие през месец декември 2013 в заключителната конференция по проекта 

East-West cooperation on cities for Roma inclusion в град Брюксел (Белгия). 
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Участието беше с фокус върху представянето на клъстъра Мюнхен-Пазарджик-

Омуртаг. Бяха проведени работни срещи с представителите на Eurocities (Юроситис) и 

други участващи клъстъри, от градовете: Гент, Гьотеборг, Глазгоу, Белфаст, Барселона, 

Нант, Арат и др. за обсъждане на въпроси свързани с ромската интеграция в 

национален в европейски план.  

• Стъпки предприети за насърчаването на социалното, 

икономическото, политическото и културното участие на ромите в обществото на 

местно ниво, национално и международно ниво: 

• 1. Община Омуртаг работи през 2013 за подписване на Меморандума 

за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен 

• За изработване на Меморандума през есента на 2013 година работи 

международен екип от експерти от Омуртаг, Пазарджик и Мюнхен, както и от 

Институт Отворено общество София, MERI-България и експерт консултант към 

проекта ”Изток-Запад – сътрудничество на градовете за ромско включване”, върху 

български и английски текст. Беше проведена работна среща на експерти от Омуртаг, 

Мюнхен и ИОО София по време на заключителната конференция по проекта в град 

Брюксел през декември 2013г. 

2. Подписване на Меморандум за разбирателство между Омуртаг-

Пазарджик-Мюнхен в началото на 2014 г и дейности по него през годината 

Практическия резултат от подписването му е организирането на информационно 

обменна система. 

Първият етап на информационен обмен (за подкрепа на ромското включване) 

практически започна на 27.03.2014 г., когато беше получена в община Омуртаг 

изпратената от град Мюнхен първа информационна брошура, последва втора, бяха 

проведени редица мероприятия за представяне на полезната за всички информация и 

особенно за целевата общност и ромите мигранти. 

Община Омуртаг и община Пазарджик подготвиха и изпратиха четири 

информационни бюлетина на партньорите от град Мюнхен. Община Омуртаг 

организира и проведе редица мероприятия в града и селата на общината във връзка с 

това сътрудничество. Повечето дейности са описани и онагледени със снимков 

материал и могат да се видят на страницата на община Омуртаг. 

3. Община Омуртаг работи през 2014 за изработване на „Платформа за 

развитие на социалната икономика в България” 

http://www.omurtag.bg/raw/uploads/Romska_integracia/Memorandum%20za%20razbiratelstvo.pdf
http://www.omurtag.bg/raw/uploads/Romska_integracia/Memorandum%20za%20razbiratelstvo.pdf
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Тя е създадена в рамките на инициативата на Институт „Отворено общество“ и 

Националното сдружение на общините в Република България МЕРИ с партньорството 

на ЕВРОСИТИС и град Гент, Белгия и българските общини: Лясковец, Бяла Слатина, 

Варна, Димитровград, Тунджа, Долна Митрополия, Котел, Разград и Ветово. 

Платформа цели да допринесе за създаването на нормативна, правна и финансова среда 

за стимулиране развитие на социална икономика в България (в отделните общини) с 

бенефициенти главно членове на ромската общност. 

• Платформата е връчена на дирекция „Жизнен стандарт, демографско 

развитие, политики и стратегии“ в МТСП в интерес на развитието на устойчив модел за 

социална икономика в България. 
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АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА 

ОМУРТАГ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ 

ПОЛИТИКИ 

(2015-2020) 

Приоритетни области на действие са: 

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОРИТЕТ 2: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРИОРИТЕТ 3: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

ПРИОРИТЕТ 4: ЗАЕТОСТ 
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ПРИОРИТЕТ 5: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

ПРИОРИТЕТ 6: КУЛТУРА И МЕДИИ 

ПРИОРИТЕТ 1 – ОБРАЗОВАНИЕ 

Таблица 6 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1. Гарантиране на  

равнопоставеност 

при достъпа до 

качествено 

възпитание и 

образование в ЦДГ 

и учебните 

заведения 

1.1.Поддържане 

на официална 

картотека на 

подлежащите за 

включване в 

ЦДГ и в 

системата на 

началното 

образование 

деца в община 

Омуртаг 

 

 

1.1.1.Създаване и 

работа на 

кординационен 

механизъм и смесена 

група от 

представители на 

институции за 

мониторинг и за 

работа на терен с 

родители от ромската 

общност и такива в 

уязвимо социално 

положение за 

превенция и 

стопиране на ранното 

ЦДГ, 

Училищата в 

община 

Омуртаг, 

Общинска 

администрация 

Омуртаг, 

РИО-

Търговище 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Максимален 

брой включени 

децата от 

ромската 

общност и 

такива в 

уязвимо 

социално 

положение 
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напускане на 

образователната 

система на деца от 

община Омуртаг 

  1.1.2. Подготвителна 

работа за  

 протективен преход 

от домашна среда и 

майчин език към 

усвояване на 

книжовния и чрез 

осъществяване на 

обучения в дух на 

толерантност, чрез 

съхраняване и 

развитие на 

културната 

идентичност на децата 

в уязвимо положение 

 

ЦДГ, 

Училищата в 

община 

Омуртаг, 

Общинска 

администрация 

Омуртаг, 

РИО-

Търговище 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Увеличаване на 

броя на успешно 

включилите се в 

ЦДГ и 

началните 

училища деца; 

Брой обучения 

по толерантност 

и съхраняване 

на културната 

идентичност; 

Брой деца, 

включени в 

обучения и 

др.мероприятия  

 

  1.1.3.Осигуряване на 

учебни помагала или 

учебници, а при 

Училищата в 

община 

Омуртаг, 

2015-2020  Общо1800 

лв. 

за двата 

По училищни 

проекти, МОН, 

Спонсори, 

Брой ученици, 

които са 

подпомогнати и 
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констатирана крайна 

необходимост (и не 

възможност за 

подпомагане от 

др.институции), 

целево финансиране за 

дрехи на социално 

слабите ученици след 

7 клас 

Общинска 

администрация 

Омуртаг 

периода: 

2015-2017г.-

900лв.; 

2018-2020г.- 

900лв. 

от общински 

бюджет  

Общински 

бюджет 

 

 

е спряно 

отпадането им 

от 

образователната 

система на 

средното 

образование 

2. Интеграция на 

ромски деца и 

ученици чрез 

доброволното им 

включване в 

етнически смесени 

групи и класове на 

детски градини и 

училища 

2.1.Създаване 

на организация 

и нормативни 

гаранции за 

приемане на 

деца и ученици 

от ромски 

произход в 

смесени групи 

на ЦДГ и 

класове в 

училища 

 

2.1.1.Осигуряване на 

подходяща 

образователна среда и 

обществено одобрение 

за включване на 

децата от 

преобладаващите по 

етнически признак 

детски градини и 

училища чрез плавен 

прием в детски 

градини и училища в 

смесени групи и 

класове 

ЦДГ, 

Училищата в 

община 

Омуртаг , 

Общинска 

администрация 

Омуртаг, РИО-

Търговище и  

МОН 

 

 

 

2015-2020 Не са 

необходими  

 

 Брой включени 

деца и ученици 

в интегриращи 

образователни 

институции 
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3.Превенция на 

отпадането от 

образователната 

система на деца 

от ромската 

общност и такива 

в уязвимо 

социално 

положение, 

 и ограмотяване на 

неграмотни и 

малограмотни 

родители роми или 

от социално 

уязвими групи 

3.1.Осигуряване 

на реални и 

надеждни 

механизми в 

образователната 

система за 

задържане на 

учениците и 

допълнителни 

възможности за 

ограмотяване, и 

подобряване на 

образователния 

статус на 

родители роми 

или от социално 

уязвими групи 

3.1.1.Идентифициране, 

анализиране и работа 

за отпадане на 

факторите водещи до 

отпадане. Прилагане 

на подходящ 

диференциран подход 

при деца на роми 

мигранти. 

Индивидуална работа 

с родителите и 

отделно със 

разщиреното 

семействата (дядо и 

баба и др.близки) при 

деца на роми 

мигранти. 

Изготвяне на 

диференцирана 

индивидуална 

програма (предвид и 

Училищата в 

общината, 

Общинска 

администрация 

Омуртаг,  

РИО-

Търговище, 

МОН 

 

2015-2020 При 

необходимост  

От бюджетите 

на отговорните 

институции 

или проекти 

при 

възможност за 

кандидатстване 

Брой 

идентифицирани 

проблемни 

случаи и брой 

успешно 

приключени; 

Брой изготвени 

програми и 

планове; 

Брой курсове за 

ограмотяване 

или доп. езиково 

обучение с брой 

включени 

участници. 
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факторите за отпадане 

при деца на мигранти) 

за децата застрашени 

от отпадане с цел 

редовна посещаемост 

и задържане в 

образователната 

система. 

Нормативно правилно 

отписване от 

българската 

образователна система 

или включване в 

образователната 

система на държавата 

приемник и обратно 

(за деца на роми и 

др.мигранти). 

При мотивирана 

необходимост ( и 

съгласие от страна на 

родителите мигранти) 

и възможност в 
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основни училища, 

организиране на 

допълнително езиково 

обучение за децата на 

мигранти 

4.Усъвършенстване 

на образователните 

условия за 

качествено 

образование чрез 

въвеждане на 

практиката на 

образователен 

медиатор 

(посредник между 

училище и 

общност за работа 

в училище в 

мултиетническа 

среда) в системата 

на предучилищната 

подготовка и 

началното 

4.1.Осигуряване 

и подготовка на 

медиатори 

с подходящо 

образование и 

обучение 

предвид 

нуждите и 

проблемите на 

ромската 

общност в 

областта на 

образователната 

интеграция 

4.1.1.Осигуряване на 

медиатор, който ще 

придружава 

интегрираните в ЦДГ 

деца от ромски 

произход от дома им 

до детското заведение, 

медиатора ще работи с 

децата от училищата и 

ще осигурява обратна 

връзка с родителите на 

учениците, както ще 

помага и при 

усвояването на 

официалния език 

 

Училища в 

общината, 

ЦДГ, 

Община 

Омуртаг 

РИО-

Търговище 

МОН 

ДБТ Омуртаг, 

МТСП, 

НСОРБ 

Текущи 

разходи за 

извънпланови 

нужди за 

дейността на 

медиаторите 

Общо 800 лв. 

за двата 

периода: 

2015-2017г. 

400лв.; 

2018-2020г. 

400 лв. 

От общински 

бюджет за 

текущи 

разходи по 

дейността 

 

Проекти и по 

донорски 

програми 

Общински 

бюджет 

 

Брой обучени и 

работещи 

медиатори в 

ЦДГ и училища 

на общината; 

Брой обслужени 

от медиатора 

деца и ученици 
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образование 

 

5. Включване на 

родителите – роми 

към възпитателния 

и учебен процес на 

ЦДГ и училищата, 

които посещават 

техните деца 

5.1.Осигуряване 

на 

ангажираност 

на родителите и 

повишаване на 

нивото на 

сътрудничество 

и включване в 

образователния 

процес  

5.1.1.Ангажиране на 

родители от 

етническите 

малцинства в 

училищни 

настоятелства, 

обществени съвети. 

Обучение на 

родителите на децата 

от ромската общност 

с цел засилване на 

родителската роля в 

процеса на 

възпитние и 

образоване (отделно 

внимание да се 

обърне на родители 

мигранти и близки 

на деца мигранти). 

Училищата и 

ЦДГ в  

община 

Омуртаг, 

Общинска 

администрация 

Омуртаг, 

РИО-

Търговище, 

МОН 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

 

 

Брой родители 

участвали в 

училищни 

настоятелства и 

обществени 

съвети; 

Брой проведени 

обучения и 

включени 

участници 
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ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

Таблица 7 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Превантивни 

грижи за майчино 

здравеопазване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Включване на 

здравен медиатор за 

посредничество 

между здравните 

работници и 

бремени или млади 

майки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Съдействие от 

медиатора за 

обхващане на 

бременните до 

четвъртия месец на 

бременността, за 

регистрация и 

консултации с 

лекар-специалист 

по акушерство и 

гинекология, и за 

своевременно 

постъпване в 

лечебно заведение 

за болнична помощ 

или за раждане  

 

Лични лекари, 

Община Омуртаг, 

Здравен медиатор, 

РЗИ и РЗОК 

Търговище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо 800 

лв. 

за двата 

периода: 

2015-2017г.- 

400лв. 

2018-2020- 

400 лв. 

от 

общински 

бюджет за 

текущи 

разходи по 

дейността 

 

 

 

Общински 

бюджет, 

Национален 

бюджет, 

Проекти и 

по донорски 

програми 

Брой 

включени 

медиатори; 

Брой 

обхванати 

бременни; 

Брой 

обхванати 

новородени, 

деца и техните 

родители 

обхванати с 

дейности по 

кампании и 

обучения. 
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2.Подобряване на 

здравната 

профилактика и 

помощ за 

новородените и 

децата в 

предучилищна 

възраст 

 

2.1 Повишаване на 

обхвата и редовно 

провеждане на 

имунизации. Да се 

обърне внимание на 

децата на ромите 

мигранти и особено 

на бебета родени в 

чужбина за спазване 

на имунизационния 

календар 

 

 

 

 

2.1.1. Провеждане 

на беседи с 

родителите за 

значението на 

имунизациите и  

преодоляване на 

възможните 

пропуски при 

миграции извън 

страната 

 

Медицинските 

специалисти в 

училищата и 

детските градини, 

Личните лекари 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

Брой 

включени 

деца и 

родители 

 

 

 

 3. Повишаване на 

здравните знания и 

информираността 

на ромското 

население за 

осигуряване на 

достъпа до здравни 

услуги на лицата в 

3.1.Организиране на 

здравно-

образователни 

мероприятия с лица 

от ромски произход, 

относно значението 

на профилактичните 

прегледи за 

3.1.1.Запознаване с 

начините за 

предпазване от най-

разпространените 

инфекциозни 

болести - хепатит, 

туберкулоза, чревни 

инфекции и др. 

социално значими 

заболявания - 

сърдечно-съдови, 

Лични лекари, 

Здравни 

медиатори, 

Община Омуртаг, 

РЗИ и РЗОК  

Търговище 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой 

мероприятия и 

обхванати 

лица с 

дейности по 

повишаване на 

здравната 

култура и 
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неравностойно 

положение 

(приоритетно жени 

и деца)  

 

опазване здравето 

на населението и 

относно нежеланото 

забременяване на 

лица във фертилна 

възраст, както и 

индивидуална 

работа с бъдещи 

родители и 

родители на деца от 

0 до 3 години 

 

 

мозъчно-съдови, а 

съшо и провеждане 

на  

беседи с 

подрастващи, млади 

хора и с техните 

родители относно 

начините за 

предпазване от 

нежелана 

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 профилактиране 

 

подобряване 

на 

профилактичн

ата работа 
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 3.2. Да се 

организират и 

прилагат системни 

дейности за 

превенция на 

различните 

заболявания: 

СПИН, 

инфекциозни, 

онкологични, 

хронични, 

туберколоза и др. 

3.2.1 .Обучителни 

беседи и 

презентации, 

прожектиране на 

здравно-

образователни 

филми за 

различните видове 

заболявание, както 

и за превенция на 

най-

разпространените 

рискови фактори - 

тютюнопушене, 

злоупотреба с 

алкохол и 

психоактивни 

вещества, 

нездравословно 

хранене  

Лични лекари, 

Община Омуртаг, 

РЗИ и РЗОК 

Търговище, 

Здравен медиатор 

 

2015-2020 Не са  

необходими 

 Брой 

обхванати 

лица и 

проведени 

мероприятия 

  3.2.2.Провеждане на 

ранна диагностика 

за превенция на  

хронични 

заболявания. 

Изследвания за 

превенция на рака 

на млечната жлеза 

Лични лекари, 

Община Омуртаг, 

РЗИ и РЗОК 

Търговище 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой 

проведени 

профилактичн

и прегледи 



 37 

  3.2.3.Информиране 

на лица от ромската 

общност за здравно-

осигурителните им 

права и задължения 

и за правата им като 

пациенти 

(допълнителни 

разяснения за  

здравните правата 

на ромите мигранти 

в страните от ЕС/ 

Лични лекари, 

НПО в здравния 

сектор, 

Община Омуртаг 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой 

обхванати 

лица и 

проведени 

информацион

ни кампании 
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ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Таблица 8 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатор

и 

1.Подобряване 

на жилищните 

условия на 

социално слаби 

ромски и други 

социално 

уязвими 

семейства в 

селата и квартала 

с компактно 

ромско 

население. 

  

1.1.Проучване и 

подобряване на 

жилищните условия 

на визираните 

представители на 

общността в и извън 

селищата с 

компактно ромско 

население 

1.1.1.Разработване на 

общинска жилищна 

програма за 

подобряване бита на 

социално слабото 

ромско население и 

други социално 

уязвими групи. 

Община 

Омуртаг 

2015-2020 Не са 

необходим

и 

 Подготвени 

общински 

програми; 

Брой ромски 

семейства 

обхванати  

2.Подобряване 

на техническа 

инфраструктура 

2.1Актуална оценка 

на нуждите от 

подобряване на 

техническата 

инфраструктура на 

2.1.1 Приготвяне на 

актуална оценка на 

нуждите от 

подобряване на 

техническата 

Община 

Омуртаг 

 

2015-2020 Общо за 

целия 

период  

600 лв. 

2015-2017г. 

Община 

Омуртаг, 

Проектно 

финансиран

е 

Фактически 

резултати от 

оценката на 

нуждите  
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квартала с 

концентрация на 

ромско население в 

град Омуртаг и 

селата с компактно 

ромско население, и 

целево отделяне на 

средства от 

общински бюджет 

или кандидатстване 

по подходящи 

проекти 

инфраструктура 300 лв. 

2017-2020г. 

300 лв. от 

бюджета на 

Община 

Омуртаг 

 

 

  2.1.2.Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура, 

асфалтиране на улици, 

изграждане на 

тротоари, 

реконструиране на 

ВиК мрежи 

Община 

Омуртаг, МРРБ 

 

2015-2020  Проектно 

финансиран

е от 

Европейски 

програми и 

фондове, 

Национален 

бюджет, 

Общински 

бюджет 

 

Площ с 

подобрена 

техническа 

инфраструкт

ура; 

Брой хора с 

подобрена 

жизнена 

среда 
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ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

Таблица 9 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1. Достъп на 

ромите до пазара 

на труда и до 

различни 

инструменти, и 

инициативи за 

самостоятелна 

заетост 

1.1.Повишаване 

възможностите за 

квалификация и 

начините за заетост 

на безработни роми 

1.1.1.Включване в 

обучения за 

квалификация и 

трудова заетост по 

европейски 

програми, сезонна 

заетост и др. на 

представители на 

ромската общност, 

както и  в 

Национална 

програма „От 

социални помощи 

към осигуряване на 

заетост” 

МТСП, АЗ, МОН 

в сътрудничество 

с Община 

Омуртаг, 

Представители на 

ромската 

общност и 

организации 

2015-2020  Републикански 

бюджет 

Европейски 

фондове 

Брой 

включени 

лица във 

формите за 

заетост или 

квалификация; 

Брой 

проведени 

мероприятия 

за 

квалификация 

 1.2. Повишаване 

капацитета на 

1.2.1.Подкрепа на 

дейностите за 

МТСП, АЗ, МОН 

в сътрудничество 

2015-2020 Обща сума 

800 лв. за 

Общински 

бюджет 

Обучен и 

назначен 
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ДБТ за работа с 

ромската  

общност и 

включване в 

системата за 

осигуряване на 

заетост на 

завърнали се от 

европейския 

трудов пазар 

роми мигранти. 

наемане на ромски 

трудов медиатор и 

повишаване на 

професионалните 

умения на младежи 

от ромската общност 

чрез стажуване  

с Община 

Омуртаг, частни 

компании 

периодите: 

2015-

2017г.- 

400лв., 

2018-2020г. 

400 лв. 

от 

общински 

бюджет за 

текущи 

разходи по 

дейността 

 

 

Европейски 

фондове, 

Републикански 

бюджет, 

Общински 

бюджет 

ромски трудов 

медиатор; 

Брой обучени 

младежи; 

Включени 

роми 

мигранти 

 1.3 Включване на 

ниско образовани 

и 

неквалифицирани 

граждани в 

пазара на труда 

1.3.1.Включване на 

местното ромско 

население при 

реализацията на 

инфраструктурни  

проекти, 

благоустрояване, 

озеленяване и 

строителство на 

МТСП, АЗ, МОН 

в сътрудничество 

с Община 

Омуртаг, частни 

инвеститори 

2015-2020 Не са 

нужни 

 Брой 

включени 

лица и наети 

лица 
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детски площадки 

  1.3.2. Разработване 

на конкретни 

механизми за 

осигуряване на 

устойчива заетост на 

роми в активна 

трудова възраст  при 

сътрудничество на 

представители на 

работодателите, 

синдикатите, общини 

и организации  на 

ромската общност. 

 

 

МТСП, АЗ, МОН 

в сътрудничество 

с Община 

Омуртаг, Частни 

компании, 

Синдикати 

2015-2020  Европейски 

фондове, 

Републикански 

бюджет,  

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой 

включени 

участници, 

проведени  

работни 

мероприятия и 

разработени 

механизми 
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ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

Таблица 10 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1.Подобряване на 

ефективността на 

работа на полицейски 

служители в 

мултиетническа 

среда при спазване на 

правата на човека 

 

1.1.Повишаване на 

квалификацията на 

полицейски 

служители за 

ефективна дейност 

в мултиетническа 

среда 

1.1.1. Обучения на 

полицейските 

служители: веднъж 

годишно за работа в 

мултиетническа 

среда. 

Разясняване на 

Наредба № 1 на 

Общински съвет – 

Омуртаг за 

подържане и 

спазване на 

обществения ред на 

територията на 

община Омуртаг 

сред ромското 

население. 

Община Омуртаг, 

РУП Омуртаг 

2015-

2020 

Не са 

необходими 

 Брой  

полицейски 

служители 

обучени да 

работят в 

мултиетническа 

среда; 

Брой 

информационни 

мероприятия 

/беседи/ в 

населени места 

с компактно 

ромско 

население  
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Информационни 

мероприятия -

относни съхранение, 

валидност и 

особености на 

българските лични 

документи при 

ползване в чужбина 

 

 

 1.2. Назначаване на 

роми като 

полицейски 

служители 

1.2.1.Информационна 

и мотивационна 

кампания сред 

ромски младежи за 

информиране 

относно условията за 

кандидатстване в 

полицията. 

Подготвителни 

курсове за ромски 

младежи, желаещи да 

започнат работа в 

полицията 

 РУП, НПО 

Община Омуртаг 

 

2015-

2020 

Не са 

необходими 

 Брой включили 

се лица; 

Брой проведени 

кампании и 

курсове 
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2.Утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения чрез 

спорт 

 

 

2.1.Да се 

разработят и 

реализират 

програми и проекти 

за толерантни 

междуетнически 

отношения чрез 

спорт 

 

2.1.1.Реализиране на 

програми и проекти 

насочени към 

утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения между 

младежите – роми и 

от други етноси 

 

Община Омуртаг, 

РУП Омуртаг 

Представители на 

ромската общност и 

организации 

2015-

2020 

Общо за 

двата 

периода 

900лв.: 

2015-

2017г.- 

450лв. 

2018-

2020г.- 

450 лв. 

 

Общински 

бюджет 

Брой обхванати 

лица и 

реализирани 

програми и 

проекти 

3.Защита на 

малцинствата и 

тяхната интеграция в 

гражданското 

общество 

3.1.Да се постигнат 

добри условия и 

реални 

възможности за 

интеграция на 

ромската общност 

и други 

малцинствата  

3.1.1.Създаване на 

работещи програми  

и благоприятни 

предпоставки за 

активно участие на 

представителите на  

ромската общност и 

други малцинства в 

обществените 

процеси и 

институции на 

територията на 

Община Омуртаг, 

РУП Омуртаг, 

Представители на 

ромската общност 

2015-

2020 

Не са 

необходими 

 Брой обхванати 

лица и 

разработени 

програми 
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община Омуртаг 

 

  3.1.2. Превантивна 

дейност срещу 

ранните бракове и 

насърчаване на 

равнопоставеността 

между жените и 

мъжете роми и  

Община Омуртаг 

РУП Омуртаг, 

Представители на 

ромската общност 

РИО-Тще 

и училищата в 

общината 

2015-

2020 

Не са 

необходими 

 Брой обхванати 

лица и 

семейства 

4. Превенция в 

училищните 

общности за 

създаване на среда, 

която влияе за 

намаляване на 

противообществените 

прояви на 

малолетните и 

непълнолетните. 

 

4.1. Намаляване на 

противообществените 

прояви 

4.1.1.Разяснително 

информационни 

кампании за 

повишаване на 

чувствителността и 

нетърпимостта към 

прояви на 

дискриминация 

 

 

4.1.2.Превантивна 

дейност срещу 

разпространението 

на наркотиците в 

Община Омуртаг 

НПО 

Представители на 

ромската общност 

 

 

 

 

 

 

РУП, Община 

Омуртаг,Училищата 

в общината 

 

2015-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не са 

необходими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Брой обхванати 

лица, семейства 

и проведени 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

ромския квартал в 

Омуртаг и рамките 

на общината 

 

 

4.1.3. Провеждане на 

дискусии, 

обсъждания, ролеви 

игри на теми: 

„насилието в 

училище и извън 

него”, 

„междуличностните 

отношения”, 

„асоциални прояви и 

последствията от 

тях” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училища, РИО-

Търговище, 

МКБППМН, 

Община Омуртаг 
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ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 

Таблица 11 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Запазване и 

развитие на 

културната 

идентичност на 

малцинствените 

общности в 

частност на 

ромската 

 

1.1. Включване на 

мрежата от 

читалища и 

училища в 

усилията за 

развитие, и 

опазване на 

културната 

идентичност на 

ромите, и другите 

етнически 

общности 

1.1.1 Да бъде 

оборудвана мини 

работилница по 

приложни изкуства, в 

която децата от 

целевата и други 

групи да научат за 

традиционните и 

съвременните форми 

на ромското изкуство 

и култура и тези на 

другите 

малцинствени 

общности 

Училищата и 

читалищата в 

община Омуртаг, 

МОН, 

НПО, 

Представители на  

ромската 

общност, 

Община Омуртаг 

2015-2020 Общо за 

двата 

периода 

1000 лв.: 

2015-2017г.-

500 лв., 

2018-2020г., 

500лв. 

средства от 

бюджета на 

община 

Омуртаг 

Общински 

бюджет 

Бюджети на 

ангажираните 

институции и 

проекти 

Брой създадени 

форми и 

включени лица 

  1.1.2.Издирване на 

талантливи деца от 

ромската общност и 

ЦДГ, 

Училищата в 

община Омуртаг, 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой обхванати 

деца 
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другите 

малцинствени 

общности, и 

подпомагане на 

записването им в 

училища по 

изкуствата 

Читалищата в 

общината, 

Община Омуртаг, 

Представители на 

общността, 

МОН, 

НПО 

 

2. Да се промени 

коренно 

негативното 

отношение към 

ромите, като се 

създаде реална 

представа за етноса 

като цяло 

2.1.Да се намерят 

и популяризират 

добри практики, 

успешни модели 

и личности от 

всички сфери на 

обществения 

живот чрез 

различни 

културни и 

медийни форми 

2.1.1.Културните 

институти на 

територията на 

общината 

организиращи 

проявите за 

популяризиране да 

влязат в тясна връзка 

с детските градини, 

училищата и 

организации на 

ромската общност за 

включване на 

различни групи от 

тях в проявите 

ЦДГ, 

Училищата в 

общината, 

Община Омуртаг 

Представители на 

ромски 

организации и 

общността, 

МОН, 

НПО 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой проведени 

дейности и 

включени лица 

и институции 
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2.2.Да се 

привлекат 

представители на 

ромската 

общност, които да 

работят активно 

за ромското 

включване и да 

спомогнат за 

привличането на 

ромския етнос, и 

за неговото 

активно участие в 

културния живот 

на общината 

 

2.2.1.Читалищата в 

населените места да 

положат усилия да 

привлекат и роми не 

само в детска и 

младежка възраст в 

различните културни 

дейности,  

Читалищата в 

общината, 

ЦДГ , 

Училищата в 

общината, 

Община Омуртаг, 

Представители на 

общността, 

МОН, 

НПО 

 

2015-2020 Не са 

неоходими 

 Брой 

привлечени 

представители 

на ромската 

общност 

 
 

2.2.2 Провеждане на 

музикална проява, 

посветен на 8 април – 

Международния ден 

на ромите и 

Младежки форум с 

Училищата и 

читалищата в 

общината, 

Община Омуртаг, 

Представители на 

ромската общност 

Общо за 

двата 

периода 

1200 лв.: 

2015-

2017г. 

 Общински 

бюджет 

Брой проведени 

мероприятия за 

периода 
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представители на 

етносите от община 

Омуртаг – всяка 

година с различна 

тема по определен 

приоритет на 

настоящия план. 

и другите 

етносите, 

РИО-Търговище 

МОН, 

НПО 

 

600лв. 

2018-

2020г. 

600лв. 

целеви 

средства 

от 

общинския 

бюджет 

 
 

2.2.3.Да продължи 

добрата практика на 

мултиетническо 

отбелязване на 

различните 

религиозни, 

етнически и светски 

празници 

 

 

ЦДГ, 

Училищата и 

Читалищата 

в общината, 

Община Омуртаг, 

Представители на 

общностите, 

МОН, 

НПО 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой 

отбелязани 

празници и 

традиции 

 
 

2.2.4.В Общинско 

кабелно радио 

Омуртаг да продължи 

работата си за 

Общинско радио, 

ЦДГ и училищата 

в общината, 

Община Омуртаг 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой създадени 

рубрики и 

проведени 

тематични 
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популяризиране  на 

дейностите на 

различните 

институции по 

интеграционните 

въпроси, както и на 

успели личности от 

ромския етнос 

 

Представители на 

общността, 

НПО, Читалищата 

в община 

Омуртаг 

 

излъчвания 

 
 

2.2.5.Подаване и 

публикуване на 

редовна и подробна 

информация в 

регионалните медии 

относно дейности 

свързани с ромската 

култура, традиции и 

обичаи, като 

нформацията се 

подава от 

организаторите на 

събития и празници, 

свързани с живота на 

Читалища, 

ЦДГ, 

Училищата в 

общината, 

Община Омуртаг, 

Представители на 

общността и 

ромски 

организации, 

НПО 

 

2015-2020 Не са 

необходими 

 Брой подадени 

информации 
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ромите  

 

 
Забележка: ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ Е ОТВОРЕН ДОКУМЕНТ И  ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ. 
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V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Община Омуртаг полага усилия за създаване на стабилен и устойчив механизъм 

за сътрудничество между местните и регионални институции, представители на 

ромската общност, други социално уязвими групи и НПО. Изграждането на успешни 

взаимодействия и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за изпълнение на 

настоящия актуализиран общински план, гаранция за просперитет по заложените в него 

приоритети. Решаването на проблемите на общността ще бъде по успешно с активно 

участие на нейни представители индивидуално като медиатори и общо като участници 

в планираните дейности от общината като проекти за заетост, обучение, 

информационни и други кампании. 

В края на периода за действие на интеграционния план очакваме: 

 Повишаване на устойчивостта на процеса на интеграция;  

 Обхващане на всички подлежащи деца за включване в ЦДГ и образователната 

система, като се обърне отделно внимание на децата на ромите мигранти; 

 Увеличаване на броя на завършилите средно и висше образование; 

 Увеличавание на посещаимоста на учебните часове от ученици застрашени от 

отпадане; 

 Намаляване на броя на отпадналите ученици; 

 Повишаване на здравната култура на майки, учениците и младите хора от 

ромската общност; 

 Навременна хоспитализация на родилките; 

 Намаляване на броя на ранните бракове; 

 Намаляване на броя на ранните бременности и раждания; 

 Увеличаване на броя на имунизациите; 

 Подобрен достъп на лицата от етническите малцинства до здравни и 

профилактични услуги; 

 Намалена безработицата сред малцинствата; 

 Повишаване на броя на лицата започнали собствен бизнес; 

 Брой незаети включени в квалификационни курсове; 

 Подобряване на състоянието на техническата инфраструктура в населените 

места с приоритетно ромско население; 

 Запазена културна идентичност на малцинствените общности; 
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 Повишена общата информираността на целевите групи по приоритетни за тях 

теми; 

 Повишена осведоменост на целевите групи /вкл.роми мигранти/ за живота и 

условията на заетост в страните от ЕС, популяризиране на добри практики и 

примери в областта на интеграцията на ромите; 

 Активизирани местни общности, които са информирани за дейностите по 

плана за действие на общината и НПД. 

  

VI. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Оценката на изпълнението на Плана за действие се осъществява от Областен 

съвет за сътрудничество по етническите 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: 

 Напредъкът по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана 

се отчита в административен мониторингов доклад.  

 ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада. 

 Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  

 Докладът се приема от Общински съвет 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Един от главните проблеми на ромската общност и други социално уязвими 

групи визирани в този план е липса на възможности за трудова реализация водеща до 

липса на средства за задоволяване на основни потребности, също така и липса на 

условия и предпоставки за водене на достоен и пълноценен живот, което се дължи на 

липсата на избор, поради намаляване на тяхната икономическа заетост и свързаното с 

това влошаване на материалното положение. 

В община Омуртаг, в определена степен това се тушира от оформилата се като 

некомпактно образувание група на ромите мигранти с тяхната трудова заетост в 

страната приемник и подобраване на материалното положение на общността тук, 

общината работи за подкрепа на интеграцията на тази група .  
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Тези миграции и пребивавания в страни от ЕС влияят върху начина на мислене и 

поведение на хората от ромската общност. Констатира се едно многоаспектно развитие 

в положителна посока към приоритетите в съществуващата общоприета ценностна 

система. 

Включването и активно участие на ромите в изпълнение на този план обогатява 

процеса от гледна точка на интересите на общността и компетентността на експертите, 

работещи по интеграционните въпросите на ромите във всички приоритетни области на 

този план. 

За изпълнението на „Плана за действие на община Омуртаг за подкрепа на 

интеграционните политики” от съществено значение е сътрудничеството на всички 

пряко ангажирани институции на местно ниво с представители на неправителствени 

организации и на ромската общност.  

 

 


