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СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
(2012 - 2020)
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (20122020), наричана по-долу Стратегията, е документ, задаващ насоките за
изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно
ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на
Народното събрание на 01.03.2012 г. Следвайки Националната стратегия и
рамката на Европейския съюз (ЕС) за национални ромски стратегии,
настоящият документ използва името роми като обобщаващо както за
българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които
се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които
околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното
самоопределяне.
Съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите (2012-2020) Стратегията продължава и развива политическата
ангажираност на правителството на европейското развитие на България в
съответствие с Националната програма за реформи на Република България
(2011-2015 г.) и с Националния план за действие по инициативата
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” на областно ниво.
Стратегията е насочена към гражданите в уязвимо положение от ромски
произход, но не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в
неравностойно положение от други етнически групи. Приложен е
целенасочен интегриран подход в рамките на по-общата стратегия за борба с
бедността и изключването.
Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите е изработена в
резултат на сътрудничество от страна на отговорните институции в
сътрудничество с гражданския сектор и в частност ромски неправителствени
организации.
Настоящият документ се приема за период до 2020 г. включително.
Оперативното изпълнение на Стратегия на област Ловеч за интегриране на
ромите (2012-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие
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(ОПД), изпълнявани в два периода. Първият период 2012-2014 г., завършва с
изпълнението на Националния план за действие по международната
инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”,
актуализиран през 2011 г., като с оглед неговото приключване
(2 февруари 2015 г.) е предвиден цялостен анализ на изпълнението за
периода.
Вторият период 2014-2020 г. обхваща следващия програмен период на
Европейския съюз по Оперативните програми за България с оглед финансова
подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС. С цел осигуряването на
ефективност и устойчивост на мерките се предвижда междинен преглед/
актуализация на ОПД през 2017 г.
След 2020 година, Стратегията ще може да бъде продължена, допълнена или
изменена, в зависимост от постигнатите резултати и евентуалните промени,
които биха могли да настъпят в Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020).
.

ІІ. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ
По данни на Националния статистически институт от преброяването на
населението и жилищния фонд от 2011 г., ромите остават третата по
големина етническа група в България. Като роми са се самоопределили
325 343 души или 4,9% от българските граждани.
Населението на област Ловеч наброява 141 422 души, като ромският етнос е
втори по численост след българския. Към 01.02.2011 г. като роми се
самоопределят 5 705 души с относителен дял 4,03%.
Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава
като „роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци
и др., което произтича от правото на преброяваното лице само да определи
етническата си принадлежност или да не посочи такава.
Лицата от ромската етническа група в област Ловеч са разпределени
териториално по общини, както следва:
Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Луковит –
2 776 (16,44%) и Ябланица - 916 (16,22%), след тях се нареждат общините
Угърчин – 234 (4,08%), Тетевен - 661 (3,29%) и Летница - 111 (3,20%), с найнисък дял са общините Ловеч – 665 (1,41%), Троян – 334 (1,15%) и Априлци
– 8 (0,25%).
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На доброволния въпрос за етническа принадлежност не са отговорили
881 лица, или 0,62% от населението в областта.
Разпределението по общини на лицата, самоопределили се като роми, е
илюстрирано на следната графика:

Източник: НСИ

Възрастовата структура на ромите в област Ловеч съгласно последното
преброяване сочи висок дял на ромското население на възраст до 20 години.
От лицата, самоопределили се като роми, делът в диапазона над 70 години е
1,45% (83 души). Най-многобройни са преброените роми в диапазона 0-9 г. (1
536 души), 10-19 г. (1 125 души) и 20-29 г. (1 063 души).

Източник: НСИ
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Анализ на състоянието на ромската общност по сектори:

Степен на урбанизация
Степента на урбанизация на отделните етноси е различна. В градовете
живеят 75 028 души от самоопределилите се като българи (57,63%) и 3 649
души (63,96%) от самоопределилите се като роми. Според данните от
Преброяване 2011 ромското население на територията на област Ловеч е
концентрирано предимно в градовете и надвишава над 1,77 пъти ромите,
живеещи в селата, които са 2056 души или 36,04% от самоопределилите се
като роми. Изключение прави община Ябланица, където ромското население
в селата е 2,63 пъти повече от градското. В общините Априлци и Летница
100% от ромското население е съсредоточено в градовете.
Заетост
Съгласно данните от последното преброяване икономически активното
население в област Ловеч наброява 56 641 души, като от тях 3 617 души
(6,38%) са роми. Анализът на статистическите данни за заетостта сред
населението на възраст 15-64 години показват, че при среден коефициент на
заетост за област Ловеч 51,75 % за лицата, самоопределили се като роми от
данни на Националното преброяване 2011, този коефициент има стойност от
едва 9,3%. Общият брой на заетите лица е 47 282 души, от тях заетите роми
са едва 323 души (0,68 %).
На ниво общини най-ниските стойности на заетост сред ромите се
наблюдават в общините Луковит, Тетевен, Ябланица и Угърчин (съответно
5,6%; 5,6%; 6,2% и 7,3%), най-високи са стойностите в общините Троян и
Априлци (съответно 30,7% и 28,6%).

6

Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)

Коефициент на заетост по общини в %

Източник: НСИ

При анализ на данните за дела на безработните лица на 15-64 навършени
години в област Ловеч по общини и етническа група към 01.02.2011 година,
се открояват три общини с най-висок дял на безработица сред ромите общините Тетевен (87,3%), Луковит (80,9%) и Ябланица (75,7%), при средна
стойност за областта от 71,1%.

Източник: НСИ
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Образователното равнище на безработните от областта е ниско. По данни от
РСЗ почти 50% от регистрираните безработни лица към 31.12.2011 г. са с
основно или по-ниско образование, което ги поставя в още понеблагоприятно положение на трудовия пазар.
Област
Данни към 31.12.2011г.
Брой регистрирани
безработни - общо
от тях: жени
Брой безработни,
определили се като
роми
Дял на роми към общ
брой, %
Брой регистрирани до
29 год.
Брой регистрирани
над 50 год.
Брой регистрирани с
висше
Брой регистрирани
със средно
Брой регистрирани с
основно и по-ниско
образование
Брой включени в
заетост по програми и
мерки

Ловеч

Общини
Ловеч

Летница

Луковит

Угърчин

Тетевен Ябланица

Троян

Априлци

8637

2236

263

1559

618

2133

614

1073

141

4334

1203

122

702

279

1123

266

558

81

570

17

0

270

56

68

152

7

0

6,6

0,8

0,0

17,3

9,1

3,2

24,8

0,7

0,0

1620

337

41

391

110

370

169

184

18

3174

929

119

454

195

812

148

456

61

664

315

7

51

10

73

13

179

16

3700

1167

74

486

195

918

170

600

90

4273

754

182

1022

413

1142

431

294

35

1307

204

56

203

177

271

133

200

63

Информация: РСЗ - Ловеч

Към момента на преброяването безработните общо за областта са били
9359 души, от тях 799 роми (8,53%). Икономически неактивното население е
наброявало общо 66 286 души, от тях 2 495 души са били представители на
ромската общност.
Цялостната картина сочи коефициент на безработица сред ромското
население на област Ловеч от порядъка на 71,1% при среден коефициент за
областта 16,7%.
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Източник: НСИ
Към 31.12.2011 г. броят на регистрираните безработни лица, самоопределили
се като роми в област Ловеч е 570 души или 6,6% от общия брой безработни.
Най-висок е делът на регистрирани безработни лица от ромски произход в
общините Ябланица – 24,8% (152 лица), Луковит – 17,3% (270 лица) и
Угърчин – 9,1% (56 лица).

Образование
При преброяването през 2011 г., населението от ромски етнос над 7 и повече
години възлиза на 4 586 души. От тях едва 0,22% са със завършено висше
образование (10 души). 165 души или 3,60% са със средно образование. С
основно образование са 3 092 души (27,71%), с начално и по-ниско са
68,47%, а един на всеки девет не е посещавал никога училище. 48 деца,
навършили 7 години, не са тръгнали на училище.
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Население на 7 и повече навършени години по етническа група и степен на
завършено образование

Източник: НСИ

Данните сочат запазване на тенденцията много млади роми да остават без
подходящо образование, рано да напускат училище, или да не тръгват на
училище, което поставя пред тях редица бариери пред включването им в
пазара на труда.
Фактори, причина за случващото са: голям брой безпричинни отсъствия от
учебни занятия, ниска успеваемост в провеждания образователновъзпитателен процес, недостатъчно владеене на български език и най-вече
неангажираност на родителите, които не оказват необходимата подкрепа и
стимулиране на подрастващите и ориентирането им към по-добро
образование, като необходима предпоставка към по-добро бъдеще-социална,
трудова реализация и т.н.
Данните за броя на децата, подлежащи за подготвителна група и първи клас
по общини са както следва:
Брой
първокласници

2009/2010

2010/2011

2011/2012

Община Априлци

23

15

20

Община Летница

61

41

45

Община Ловеч

383

378

393
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Община Луковит

211

239

257

Община Тетевен

164

193

221

Община Троян

242

216

231

Община Угърчин

55

63

74

Община
Ябланица

81

98

79

Общо област
Ловеч

1220

1243

1320

Източник: РИО на МОМН Ловеч

2011/2012 г.

5-годишни обхванати

6-годишни обхванати

Община Априлци

14

17

Община Летница

34

41

Община Ловеч

328

363

Община Луковит

123

165

Община Тетевен

171

138

Община Троян

212

254

Община Угърчин

45

34

Община Ябланица

67

75

Общо област Ловеч

994

1087
Източник: РИО на МОМН Ловеч

За учебната 2011/2012 г. в област Ловеч от училище са отпаднали 89 ученици
в задължителна училищна възраст до 16 години и са реинтегрирани 34 (по
данни на РИО на МОМН).
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С активното съдействие на ръководствата на училищата родителите са
привличани да участват в различни училищни мероприятия – чествания и
тържества, изпълнение на дейности по проекти. В НУ „Инж. Вълков“ Луковит са назначени по програма за временна заетост към ТБТ-Луковит
родители на ученици, които посредничат при контактите на учителите с
останалите родители. Периодично се организира „Училище за родители“ за
повишаване на родителския капацитет.
С цел по-активна социализация на учениците от ромската общност в три
училища на територията на областта са сформирани групи СИП „Фолклор на
етносите – ромски фолклор“ – СОУ „Бачо Киро“ – Летница, ОУ „Христо
Ботев“ – Кирчево и НУ „Инж. Вълков“ – Луковит.
През учебната 2011/2012 по ОПРЧР BG051PO001-4.1.03-0176 „Интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства в образователната система“ в
община Луковит се изпълнява проект „Ученическите Оскари – диалог между
културите в Община Луковит“. В дейностите по проекта са обхванати 151
ученика от три училища на територията на общината.
В СОУ „Бачо Киро“ – гр. Летница се изпълнява проект „Намаляване на
отпадането на ромски ученици“.
33 училища на територията на областта работят по прект по ОПРЧР
BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите
хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти“ (УСПЕХ). Голяма част от учениците, застрашени от отпадане, са
включени в групите за допълнително обучение по Национална програма „С
грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на
учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка“.
18 средищни училища работят по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес“.
Относно ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни се
изпълнява проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни“.
Обучението по проекта се организира от 18.06.2012 г. В област Ловеч в
обучението по проекта участват следните училища: СОУ „Алеко
Константинов“ – Луковит с 4 групи (V,VІ и VІІ клас) и 48 ученици; СОУ
„Васил Левски“ – Ябланица с 3 групи за ограмотяване (І-ІV клас) и 36
ученици; СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Угърчин с 3 групи за
ограмотяване (І-ІV клас) и 44 ученици; СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.
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Бежаново – 1 група за ограмотяване (І-ІV клас) и 15 ученици; НУ „Инж.
Вълков“ - Луковит с 3 групи за ограмотяване (І-ІV клас) и 45 ученици.
Общият брой възрастни на територията на област Ловеч, започнали обучение
по проекта, е 188. Явилите се на финален изпит за оценяване на
постиженията на обучаемите – 166; отпаднали – 17, неявили се на изпит – 7.
42 учители и 11 директори на училища са преминали обучение за работа в
мултикултурна среда. На училищно ниво са обучени всички учители от СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ – Угърчин. Всички учители от НУ „Инж.
Вълков“ – Луковит са обучени по темите „Интерактивни билингвални
технологии“ и „Образование в мултикултурна среда“ в рамките на
дейностите по проект BG051PO001-4.1.03-0176 „Ученическите Оскари –
диалог между културите в Община Луковит“.
Проведени са семинари на тема „Работа с деца със СОП“, „Работа в
мултиетническа среда“, „Работа с неуспели ученици“, „Работа с деца с
обучителни трудности, емоционални и други проблеми в поведението“.
В СОУ „Бачо Киро“ – гр. Летница 6 учители са включени в обмяна на опит с
колеги от други училища в рамките на проект „Намаляване на отпадането на
ромски деца от училище“.
В СОУ „Георги Бенковски“ – Тетевен са обучени 15 учители за работа в
мултикултурна среда.
Педагогическият съветник в СОУ „Васил Левски“ – Троян участва в
обучителен семинар за педагогически специалисти по програма „Фолклор на
етносите – ромски фолклор“ по Национална програма „Превенция на
отпадането на ромските деца от училище“ на център „Амалипе“ и фондация
„Америка за България“.
20 учители и възпитатели от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ловеч са
включени в дейностите по проект BG051PO001-4.1.04-0096 „Училище за
всички“.
Здравеопазване
По данни от Националната стратегия на Република България за интеграция
на ромите 2012-2020 г., рисковите фактори създават условия и повишават
вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към
големите малцинствени общности в България, наблюдаваме по-силно
влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица,
влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и
жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните
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рискови фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от
своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). Област
Ловеч не прави изключение от тази картина.
По данни на РЗИ-Ловеч през 2011 г. за изпълнението на Националния
имунизационен календар по общини в област Ловеч, най-добър обхват при
имунизациите е постигнат в общините Априлци и Летница с изпълнение от
100% при почти всички приеми. Отложените са единици по временни
медицински показания от имунизация срещу морбили, еп. паротит и рубеола
или по други причини. По слабо е изпълнението при реимунизациите.
Около 95% обхват с имунизации на подлежащите са и общините Тетевен,
Троян, Ловеч и Луковит. Най-добро изпълнение на реимунизации се отчита в
община Тетевен – между 94 и 96% обхват за всички; следват общините
Троян, Луковит и Ловеч.
За общините Ябланица и особено Угърчин реимунизациите са с по-добри
показатели в сравнение с тези на имунизациите в малката възраст, които са
около и под 90%.
РЗИ Ловеч не е получавало по разпределение от Министерство на
здравеопазването мобилни единици, предназначени за работа с рискови и
труднодостъпни групи от населението. По тази причина няма осъществени
прегледи, изследвания и имунизации с т.н мобилни кабинети. Имунизации в
рамките на извънредни кампании (например срещу морбили и полиомиелит)
са извършвани по домовете „от врата на врата” или чрез активно издирване и
имунизация в кабинетите на ОПЛ.
Към декември 2012 г. на територията на област Ловеч дейност осъществява
само един здравен медиатор за община Луковит.
Съгласно Националния имунизационен календар на Република България
задължителни планови имунизации и реимунизации са тези срещу
туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили,
епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит В, хемофилус инфлуенце тип
В (ХИБ) и пневмококови инфекции.
Имунизацията се счита за завършена при: три приема ваксина срещу хепатит
тип В, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип
В и срещу пневмококови инфекции, както и един прием на ваксина срещу
морбили, паротит и рубеола.
Като добър показател за защитеност срещу тези инфекции се смята
обхващане на подлежащия контингент в около 95%. Към 31.12.2011 година
отчетените приеми по ваксини от всички лечебни заведения, които имат
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задължения по имунопрофилактика, определят следния
задължителни имунизации и реимунизации в област Ловеч:

обхват

със

Най-добър обхват от 98% и 97% се постига при новородените бебета в 4-те
родилни отделения на МБАЛ и при проверка на имунизацията на 7-месечна
възраст, с имунизация срещу туберкулоза и първи прием срещу В-хепатит.
Със завършени приеми срещу В-хепатит са били в 96,47% от всички бебета
до 6-месечна възраст. Имунизацията срещу морбили, срещу епидемичен
паротит и рубеола също е изпълнена над 96,6% при бебета на 13 месечна
възраст. Имунизацията срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и
инфекции, причинени от хемофилус инфлуенце тип В (ХИБ) и пневмококи
са изпълнени съответно в 93,4% и 94, 2%.
Снижение в имунизационния обхват се констатира при реимунизациите,
провеждани след 2 годишната възраст при децата. Например реимунизациите
срещу туберкулоза при 7 годишни, 11 годишни и 17 годишни се движат в
рамките на 93,5% до 90,1%. Същото е валидно и за другите реимунизации с
петкомпонентната ваксина, реимунизация срещу тетанус и дифтерия при
възрастите над 17 години - между 91 и 92%; срещу морбили, еп. паротит и
рубеола на 12 години – 93,3% и срещу пневмо-инфекции до 90,7% при децата
до 2 годишна възраст.
В заключение, постигнатият обхват в Област Ловеч за всички приеми по
НИК е около и над средния за страната.
Сравнително нисък е процентът на временно отлаганите подлежащи на
имунизации и реимунизации поради заболяване. По-големият брой отложен
контингент е по други причини – най-често тези причини са неявяване в
кабинета на личния лекар за имунизации и реимунизации, въпреки
многократното напомняне от страна на ОПЛ. Тази тенденция е особено
изразена при населението с ниска здравна култура. Но все пак е по-малък в
сравнение с броя от предходните години поради въведеното, макар и
закъсняло обвързване на получаването на детските надбавки и социалните
помощи с явяването при ОПЛ за имунизации. За сметка на това се увеличава
броят на необхванатите поради отсъствие от страната, но фигурират в
пациентските листи на ОПЛ. Нараства и броя на неосигурените лица, във
възрастите между 18 и 65 години, за които ОПЛ не получава заплащане при
реимунизирането им по НИК, което е основен стимул за извършване на тази
дейност от ОПЛ.
По данни на РЗОК-Ловеч регистрираните бременни в област Ловеч за 2011 г.
са общо 654, от които в община Ловеч – 216, община Луковит – 151, община
15
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Тетевен – 148 и община Троян – 139. Общият брой раждания в област Ловеч
по данни на НСИ за 2011 г. е 1 232, т.е. делът на регистрираните бременни
към броя на ражданията е едва 53%.

Община/област

Регистрирани
бременни през 2011 г.

Хоспитализации на
бременни за 2011 г.

Община Ловеч

164

50

Община Луковит

183

50

Община Тетевен

175

46

Община Троян

228

77

Общо за областта:

750

223

Отчетени профилактични прегледи за 2011 г.
По програма
„Детско
здравеопазване”

Преглед на ЗОЛ
над 18 г.

По програма
„Майчино
здравеопазване”

Община
Априлци

527

514

41

Община
Летница

1 090

2 036

0

Община Ловеч

10 872

19 529

2 052

Община
Луковит

4 774

2 101

1 817

Община
Тетевен

7 318

7 596

1 607

Община Троян

7 665

6 681

1 359
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Община
Угърчин

1 985

2 654

44

Община
Ябланица

2 313

2 024

1

36 544

43 135

6 921

Общо
областта:

за

Регистрация на новородени и
деца до 18г. през 2011 г
Община Априлци

27

Община Летница

60

Община Ловеч

651

Община Луковит

314

Община Тетевен

620

Община Троян

357

Община Угърчин

418

Община Ябланица

139

Общо за областта:

2 586

През 2011 г. експертите на РЗИ Ловеч, Дирекция „Профилактика на
болестите и промоция на здраве” са провели с различни целеви групи общо:
•

22 семинара с 470 участника

•

226 лекции/беседи с 3879 участника

•

9 видеопоказа със 140 участника

•

789 индивидуални обучения
17
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В рамките на Национална здравна стратегия за лица в неравностойно
положение, принадлежащи към етническите малцинства и Национален план
за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 20052015 г.” Дирекцията за трета поредна година разработва регионална здравнообразователна програма. Програмата, включва интервенционни дейности,
насочени към ромското население. Цел на Програмата е чрез поредица от
здравно-информационни събития да се повишат здравните знания и осигури
достъп до здравна информация за различни здравни проблеми, касаещи
хората от етническите малцинства.
През 2011 г. са проведени 12 обучения по теми, засягащи редица заболявания
(вирусните хепатити, грип и остри респираторни заболявания, туберкулоза,
остеопороза), значението на имунизациите и основните рискови фактори за
здравето на човека. Обучени са 303 лица от ромски произход – ученици от 2
училища на Ловеч – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „Панайот
Пипков”, млади ромски майки и сборни групи от ромски квартали.
Учениците от ромските училища участваха в Спортните празници, като част
от Кампания „Движение и здраве” на Общинска програма СИНДИ в
състезанията по народна топка, дърпане на въже и футбол.
Раздадени са около 200 бр. здравно-образователни материали.
През 2011 г. на регионално ниво РЗИ Ловеч се включи във всички етапи на
Националната АНТИСПИН кампания.
Под мотото „Презерватирай се!” и във връзка с Деня на влюбените – 14
февруари на регионално ниво се проведе обучителна кампания по
проблемите на СПИН. С цел популяризиране на безрисково сексуално
поведение, употреба на презервативи, толерантно отношение към хората,
живеещи с ХИВ/СПИН. В обученията участваха ученици от 3 средни и 3
основни училища на гр. Ловеч. Бяха проведени 8 обучения с дискусии
“Отговорно сексуално поведение” и „Предпазване от СПИН и СПИ” с
обучени 165 млади хора на възраст 14-17 год. Индивидуално бяха
консултирани медицинските специалисти от 5 училища за провеждане на Час
по здраве по темата. В Деня на влюбените доброволци от Сдружение
“Екомисия 21 век” разпространяваха кондоми на улична акция в града.
Кампанията обхвана около 200 участника, разпространени бяха 900 бр.
кондоми.
ІІІ-ти заключителен етап от Националната кампания е свързана с отбелязване
на 15 май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН и протече с мотото „Да докоснеш човешки животи”. На
регионално ниво се проведе информационна кампания по проблемите на
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СПИН. Този път с обучения бяха обхванати млади хора от социални
центрове и група роми от гр. Ловеч. Експерти на РЗИ проведоха 4
обучителни модула с общо 32 младежи от рисковите групи. На медицинските
специалисти от 9 училища на гр. Ловеч беше предоставена информация за
провеждане на часове по здраве по темата. От тях са проведени 85 обучения с
1675 ученика. Чрез медиите е разпространена прес-информация със
статистика и актуални съвети за ХИВ.
Във връзка със Световния ден за борба със СПИН – 1-ви декември РЗИ Ловеч
инициира дейности на местно ниво за изпълнение на І-ви етап на 8-та
АНТИСПИН кампания. И на този етап кампанията е насочена към
популяризиране на безрисковото сексуално поведение, употребата на
презервативи, толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.
Мотото е отново „Презерватирай се!”. Проведена е с партньорството на БЧК,
Сдружение „Знание”, Сдружение „Екомисия 21 век”, община Ловеч и
доброволци от Регионална библиотека гр. Ловеч.
По предварително съгласуван график в средните училища в гр. Ловеч в
рамките на месец декември се проведоха обучения. Кампанията стартира с
„открит урок” по темата в ПМГ, проведен от доброволци на БЧК с участието
на здравните експерти. Проведени са общо 14 лекции с дискусии по темата и
са обучени 270 ученика в 9 учебни заведения. Разпространени са здравнообразователни материали и предпазни средства. Чрез БЧК са предоставени
такива в общински центрове на Ловешка област – общо 2912 бр. В
училищните здравни кабинети на учениците над 16 годишна възраст е
предложена услуга – „експресна диагностика за ХИВ”. Проведена е в 1
училище на 9 ученика, предварително заявили участие. С поредица от акции
„Презерватирай се!”, проведени с млади хора и граждани, на 1-ви декември
се отбеляза Световният ден за борба със СПИН. В ПГМЕТ – Ловеч от
доброволци на Регионална библиотека и Сдружение „Знание” се проведе
„бърз тест за ХИВ” на желаещи ученици и училищен персонал. В акция „под
шатра” пред община Ловеч доброволците на библиотеката и БЧК
разпространяваха здравно-образователни материали и предпазни средства.
Акция „бдение” със запалване на свещички за жертвите на СПИН се
организира от Областния съвет на БЧК с участието на здравната инспекция.
Анонимно и безплатно изследване за ХИВ с експресен метод проведе екип от
РЗИ Ловеч и теренни специалисти от Сдружението на желаещи граждани в
СИТИ-център Ловеч, където на изследване преминаха 32 човека.
РЗИ Ловеч организира „Ден на отворените врати” в лабораторията на
инспекцията за изследване на ХИВ, хепатит В и хепатит С на следващия ден,
където са изследвани 8 лица.
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Освен на проведените инициативи, РЗИ Ловеч предостави предпазни
средства и актуални печатни материали за разпространение чрез НПО,
социални центрове, Кабинет за семейно планиране, АГ-отделение и АГкабинети, Затвор и болнични заведения към Затвора – общо 4144 бр. кондоми
и 580 бр. плакати, картички и оригами.
Обобщените данни за дейностите по НП за профилактика и контрол на
ХИВ/СПИН са: 3 кампании с около 8 900 участника, включващи 26
обучителни модула със 467 обучени, 21 индивидуални консултации, 49
изследвания и разпространени около 8000 бр. кондоми и 580 бр. материали.
Във връзка със Световния Ден за борба с туберкулозата – 24 март в рамките
на Национална Програма за превенция и контрол на туберкулозата (2007 –
2011) през м. март РЗИ Ловеч традиционно проведе Информационнообразователна кампания на регионално ниво.
Основната цел на кампанията е намаляване разпространението на
туберкулозата, подобряване резултатите от лечението и намаляване на
смъртността чрез:
~ Информираност на младите хора за туберкулозата, причините за нейната
поява, развитие и разпространение и необходимостта от изследвания и
лечение.
~ Придобиване на знания за здравните и социални последици от заболяването
за човека и общността, в която живее.
~ Изграждане на мотивация за здравословно поведение и здравословен начин
на живот.
С 45 групови обучения образователната кампания обхвана 470 учащи се
млади хора от 11 училища на гр. Ловеч и някои рискови групи от
населението на града – младежи от 3 социални центъра, 120 лица от ромски
произход, около 60 членове на неправителствена организация на инвалидите
и групите за самопомощ при БЧК. Тази година с обучения бяха обхванати и
лица, лишени от свобода с партньорството на Специализирана болница за
активно лечение към Затвора Ловеч. Разпространени бяха около 100 бр.
печатни материали.
Обученията се осъществиха с партньорството на директорите, здравните
специалисти и педагози от съответните УЗ и НПО.
Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и махалите им,
представителите на големите малцинствени общности по-често боледуват от
хепатит, стомашно-чревни заболявания, различни болести, причинявани от
паразити. Най-често тези проблеми се срещат при ромите.
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Изключително сериозен проблем в ромските махали в България
представляват инфекциозните заболявания. Пренаселеността на кварталите и
жилищата силно затруднява изолацията на вирусоносителите и
заболяванията често приемат епидемичен характер.
Друг сериозен проблем представлява здравната неосигуреност сред ромското
население.
Групи в риск и лица в уязвимо социално-икономическо положение
Лица, получаващи месечни помощи по чл. 9 от
ППЗСП за 2011 г.
Община Априлци

10

Община Летница

95

Община Ловеч

273

Община Луковит

843

Община Тетевен

966

Община Троян

99

Община Угърчин

314

Община Ябланица

228

Общо област Ловеч

2828
Информация: РДСП Ловеч

Брой раждания Брой раждания за
на майки под 18
2011 г.
години за 2011 г.

% раждания от
майки под 18
години

Община Априлци

-

15

0,00%

Община Летница

6

57

10,53%

Община Ловеч

7

357

1,96%
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Община Луковит

22

230

9,57%

Община Тетевен

17

186

9,14%

Община Троян

8

205

3,90%

Община Угърчин

12

88

13,64%

Община Ябланица

9

82

10,98%

Общо област
Ловеч

81

1220

6,64%

Информация: РДСП Ловеч и НСИ

Брой деца, изведени от семейството поради
неглижиране през 2011 г.
Община Априлци

-

Община Летница

2

Община Ловеч

11

Община Луковит

15

Община Тетевен

3

Община Троян

8

Община Угърчин

2

Община Ябланица

1

Общо област Ловеч

42
Информация: РДСП Ловеч
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Култура и медии
Неправителствен сектор, дейности свързани с културно многообразие и
интеграция на ромската общност на територията на областта
1. На територията на областта функционират следните неправителствени
организации в сферата на ромската интеграция:
- Луковит – сдружение
образование“;

„Ромско

включване

–

бъдеще,

труд,

- Ловеч – сдружение „Знание“;
- Тетевен – едно НПО, работещо с ромската общност.
2. Дейностите, свързани с културното многообразие и интеграцията на
ромската общност на територията на областта за 2011 г.:
- Проект „За децата на община Летница с грижа и отговорност“,
финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща – община
Летница;
- Проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“
по програма и с финансиране от Център „Амалипе“ – община Летница;
- Проект „Ученическите оскари – диалог между културите в община
Луковит“ – промотиране на етническа толерантност, финансиран по
ОПРЧР – община Луковит;
- Посещение и участие на деца в ромски фестивал „Отворено сърце“ –
община Луковит;
- Посрещане на ромската Нова година – община Тетевен;
- Празничен концерт по случай Международния ден на ромите 8.04.2012
г. в община Тетевен и община Ябланица;
- По проект „Ограмотяване за възрастни“ от област Ловеч участват СОУ
„Алеко Константинов“ – гр. Луковит, СОУ „Васил Левски“ – гр.
Ябланица, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Угърчин.
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ІІІ. ВИЗИЯ
Интеграцията е комплексен процес, който обхваща всички сфери на
социално-икономическия и културен живот на етническите групи и
градивното им участие в местните общности и съвременното общество,
като дава възможност за пълноценна реализация и личностно развитие.

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Последователна и координирана подкрепа на интеграцията на ромите и
други граждани в сходна ситуация с цел подобряване на тяхната
адаптация и успешна реализация в условията на непрекъснато
повишаващите се изисквания към индивида в съвременното общество,
за превръщането им в интегрална част на динамични и жизнени местни
общности.
V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ХОРИЗОНТАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Принципи:
Водещи принципи и цели при изпълнението на Областната стратегия
са:
1. Равнопоставеност на всички български граждани, независимо от
възраст, пол, религия или етническа принадлежност.
2. Привличане на всички заинтересовани страни
в процеса на
разработване и мониторинг на изпълнението на Стратегията.
3. Непрекъснато и отговорно ангажиране с реализацията на стратегията
на отговорните институции, местната власт и гражданското общество.
4. Последователно изпълнение на конструктивни, прагматични и
иновативни политики.
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Хоризонтални аспекти:
 Политиките за интегриране на ромите и лицата в неравностойно
положение от други етнически групи представляват неразделна част от
общонационалните политики за постигане на целите на Европа 2020 за
приобщаващ растеж и борба с бедността;
 Фокус върху гарантиране на правата на ромските жени и момичета за
пълноценно личностно развитие и реализация чрез насърчаване на
позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в
ромската общност, които засягат правата на жените и децата.

Цели на областното планиране:
 Ефективност на предприетите действия и оптимизиране на
използването на ресурсите (финансови и човешки ресурси, материална
база и социална инфраструктура);
 Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за
намиране на устойчиви решения за стимулиране на социалното
включване на уязвимите етнически общности и маргинализираните
групи в област Ловеч;
 Планиране на дейности, които да решават специфични проблеми на
маргинализирани етнически групи и изключени етнически общности,
които надхвърлят възможностите на отделните общини;
 Съответствие на предприетите действия с реалните потребности на
маргинализираните групи.
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VI. ПРИОРИТЕТИ:
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ, ЗАЕТОСТ,
ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, КУЛТУРА И
МЕДИИ.

1. ОБРАЗОВАНИЕ
Оперативна цел: Повишаване на образователното ниво на
ромската общност
Специфични цели:
1. Осигуряване на адекватно и достъпно предучилищно
образование на ромските деца в област Ловеч;
2. Пълно обхващане на децата от ромски произход в системата на
начално и основно образование;
3. Осигуряване на качествена професионална и общообразователна
подготовка на ромските ученици в системата на средното
образование и превенция на ранното отпадане от училище;
4. Осигуряване на възможности за придобиване на професионална
квалификация и ограмотяване на неграмотни и малограмотни
възрастни роми;
5. Институционална подкрепа за ромските момичета и жени за
получаване на адекватно образование и преодоляване на
негативните културни стереотипи, препятстващи тяхното
пълноценно развитие и реализация;
6. Усъвършенстване на образователните условия за качествено
образование на квалификацията на педагогическите специалисти
за взаимодействие в мултиетническа образователна среда,
интеркултурна компетентност у директорите, учителите и
другите педагогически специалисти.
Конкретни дейности за постигане на целите:
 Откриване на почасови, сезонни и съботно-неделни групи в
детските градини, с цел подобряване на езиковите компетенции
на ромските деца;
 Подготовка на децата в предучилищна възраст (5-6 години) от
всички етнически групи за пълноценно включване в
26

Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)

образователния процес. Допълнителни занимания с деца в
детските градини, за които българският език не е майчин;
 Специализирана дейност на училищните психолози и
педагогическите съветници за улесняване на адаптацията на
децата към смесената образователна среда;
 Включване на разпоредби в правилниците на детските градини,
училищата и обслужващите звена за гарантиране на
равнопоставено третиране и качествено обучение на децата от
всички етнически групи.
 Гарантиране на равен достъп до ресурсно осигуряване в
зависимост от степента и вида на заболяването за децата от
всички етнически групи.
 Създаване на клубове по интереси; формиране на групи по
свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата,
фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации;
изкуства; традиционни занаяти; организиране на вечери,
празници, дни на различните етноси; провеждане на конкурси на
етнокултурна тематика.
 Извънкласни и извънучилищни дейности: изготвяне на
информационни табла, кътове и медийни продукти за
етнокултурните празници съобразно спецификата на региона;
изготвяне на етнокултурен календар;
 Координирани действия между представителите на ДСП, РИО на
МОМН, общините и кметските наместници за установяване на
основните фактори, водещи до не постъпване и преждевременно
отпадане от училище; анализ и набелязване на мерки за пълно
обхващане и задържане на децата в училище;
 Осъществяване на форми за ефективна работа и мотивиране на
родителите на деца от етническите малцинства, които ги
възпрепятстват да посещават детска градина и училище.
Ефективни санкции срещу родители, които нарушават
разпоредбите на чл. 53 от Конституцията на Република България
и чл. 7 от Закона за народната просвета, според които
училищното обучение до 16 – годишна възраст е задължително;
 Увеличаване на ромските деца в системата на предучилищно
образование: подпомагане на социално слаби семейства чрез
плащане на таксите им за детска ясла/градина и др.;
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 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на
ромските родители относно ползите от предучилищното
образование;
 Създаване на постоянни общински комисии за обхват и ранна
адаптация в системата на задължителното образование,
ръководена от ресорния зам. кмет. Превенция и ограничаване на
ранното отпадане;
 Развитие на мрежа от центрове за кариерно ориентиране.
Организиране на дейности по кариерно ориентиране и
консултиране на учениците при избора на професия, при
преходите в рамките на образователната система или от
образование към заетост;
 Назначения на квалифицирани и сертифицирани помощниквъзпитатели и помощници на учителя и образователни медиатори
за работа в мултиетническа среда;
 Организиране на форми за индивидуално наставничество,
подпомагащо отделните ученици да преодолеят свързани с
ученето специфични трудности, както и трудности в социален
или в личен план;
 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите
малцинства в училищни настоятелства или обществени съвети;
 Съвместни форми и дейности между родителите на ромските
деца и останалите родители;
 Повишаване на квалификацията на учители, директори и други
педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда;
 Ограмотяване на възрастни роми;
 Организиране на курсове за придобиване на квалификация за
част от професия чрез модулно обучение;
 Предоставяне на продължаващо професионално обучение за
лица, навършили 16 г.

Регионалният инспекторат по образование при Министерството на
образованието младежта и науката е водеща отговорна институция за
изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Образование”.
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Мерките за постигане на целите са заложени в Общинските планове за
действие за изпълнение на Стратегията.

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Оперативна цел: Подобряване качеството на живот на ромите и
представителите на други етнически групи в сходно положение чрез
повишаване на здравната култура и преодоляване на негативни битови
стереотипи
Специфични цели:
1. Повишаване на здравните знания и информираността на
ромското население, особено в областта на здравната
профилактика и здравословен начин на живот;
2. Широко популяризиране сред представителите на ромската
общност на средствата за семейно планиране;
3. Намаляване на детската смъртност;
4. Превенция и намаляване на ранните
ражданията от майки под 18 години;

бременности

и

5. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското
население;
6. Повишаване на знанията на ромското
здравноосигурителните права и задължения.

население

за

Конкретни дейности за постигане на целите:
 Възстановяване на здравните медиатори към общините като
ефективно условие за повишаване на здравната култура в
ромската общност;
 Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни
кабинети в населени места с компактно ромско население.
Предоставяне контрацептивни средства на желаещи лица,
принадлежащи към групата на лица с ниски доходи;
 Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните
родители за начините за предпазване от нежелана и ранна
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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;
 Провеждане на генетично консултиране и изследване на
засегнати семейства и общности;
 Провеждане на до родова диагностика на бременни жени в риск;
 Организиране на консултативни кабинети в населени места,
квартали и махали с предимно ромско население по въпросите на
сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране,
начините за предпазване от сексуално предавани инфекции;
 Активизиране дейността на медиаторите за издирване на деца без
личен лекар и разясняване пред родителите им важността за
регистрирането им;
 Провеждане на беседи и разговори с младите майки за
значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им
прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;
 Повишаване на родителския капацитет чрез провеждане на
беседи и разпространение на информационни материали,
организиране на обучения за жени, ангажирани с отглеждането
на малки деца и кърмачета, особено по отношение на кърменето
и храненето на кърмачетата;
 Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от
ваксиниране на населението със задължителните имунизации по
Националния имунизационен календар;
 Провеждане на разяснителни кампании за значението на
профилактичните прегледи сред ромското население;
 Изграждане на капацитет и работа в общността за превенция и
контрол на ХИВ чрез услуги по консултиране и насочване за
анонимно и безплатно изследване за ХИВ и инфекции предавани
по полов път;
 Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред
ромската общност, чрез провеждане на скрининг за риска,
придружаване и изследване за туберкулоза, подкрепа в процеса
на лечение на болните от туберкулоза;
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 Подкрепа за функционирането на амбулатории за първична
медицинска помощ в квартали, населени предимно с ромско
население, съфинансирани от общините с мобилна техника;
 Разширяване сътрудничеството на личните лекари със здравните
медиатори;
 Подкрепа за трудовата реализация на здравните медиатори и
текущото им обучение;
 Организиране и провеждане на кампании за запознаване с
начините за предпазване от най-разпространените инфекциозни,
онкологични, сърдечносъдови и наследствени болести;
 Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и
медиатори за вредата от най-разпространените рискови фактори
– тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно
хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;
 Въвеждане на интерактивни сесии по здравно и сексуално
образование в училищата с предимно ромско население като част
от задължителната учебна програма;
 Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно
образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др.
Регионална здравна инспекция, РЗОК (ОПЛ, СМП) и общините са водещи
отговорни институции за изпълнение на целите на Стратегията в приоритет
„Здравеопазване”.

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Оперативна цел: Подобряване на жилищните
включително и на прилежащата техническа инфраструктура

условия,

Специфични цели:
1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско
и друго живеещо при подобни условия население;
2. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на
територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо
при подобни условия население;
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3. Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на
съществуващи и ново отредени терени;
4. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура;
5. Изграждане и рехабилитация на социални жилища;
6. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на
принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които
обитават;
7. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на
образованието, културата и др.
Конкретни дейности за постигане на целите:
 Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските
квартали по отношение на инженерната инфраструктура;
 Разработване на общински програми за подобряване на жилищните
условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при
подобни условия население;
 Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на
територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо
при подобни условия население;
 Проектиране на техническа инфраструктура
-водоснабдяване
-канализация
-улична мрежа
-благоустрояване;
 Изграждане на обекти от техническата инфраструктура;
 Изградени нови социални жилища;
 Рехабилитирани съществуващи социални жилища;
 Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на
принудително изваждане на уязвими ромски семейства от домовете,
които обитават;
 Реконструкция на обекти на образователната инфраструктура;
 Реконструкция на обекти на културната инфраструктура;
 Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура.
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Общините са водещи отговорни институции за изпълнение на целите в
Стратегията в приоритет „Подобряване на жилищните условия” в
партньорство със Сектор Ловеч към РДНСК и Агенция по кадастъра.

4. ЗАЕТОСТ
Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на
труда и повишаване на дела на заетите сред тях
Специфични цели:
1. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни
условия население до пазара на труда и до различните инициативи за
самостоятелна заетост.
2. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго
живеещо при подобни условия население, включително и на заети в
професии, традиционно характерни за етноса /калайджийство,
дърводобив, билкарство, цветарство, строителство и ремонт на покриви
и пътища/.
3. Насърчаване на заетостта на „зелени работни места” чрез субсидиране
на работни места в екологични дейности за създаване на качествена
заетост и опазване на околната среда.
4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на
собствен бизнес.
5. Стимулиране на трудовата мобилност сред общността в областта за
достъп до сезонни работни места и работни места в значими
инфраструктурни проекти /селско стопанство, строителство на
магистрали и пътища/.
6. Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в
общините с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия
население за активизиране на неактивните и продължително
безработните лица.
7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за
партньори на лидерите сред общността, ромските НПО и бизнес
субекти.
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Конкретни дейности за изпълнение на целите:
 Организиране на обучителни курсове за безработни лица:
а) мотивация за активно търсене на работа;
б) професионална ориентация;
в) професионална квалификация;
 Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в
рамките на годишните програми за обучение по Националния план за
действие по заетостта (НПДЗ) и други планове;
 Обучения по ключови компетентности, „Инициативност и
предприемачество” или „Обществени и граждански компетентности”
към съответното професионално обучение;
 Обучение по стартиране и управление на собствен бизнес;
 Провеждане на курсове за обучение на служителите в бюрата по труда
за придобиване на специфични умения за работа с представители на
ромското население и други етнически малцинства;
 Назначаване на представители на ромската общност в териториалните
структури на МТСП и АЗ в населени места в област Ловеч с
преобладаващо ромско население;
 Срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, кампании.
ДРСЗ – Ловеч е водеща отговорна институция за изпълнение на целите в
Стратегията в приоритет „Заетост”.

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Оперативна цел: Гарантиране правата на всички граждани, с
акцент върху жените и децата, опазване на обществения ред
Конкретни дейности за изпълнение на целите:
 Засилване работата за повишаване осъзнаването на правата и
отговорностите от ромите;
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 Идентифициране на потребностите, проблемите и правата на
гражданите, в това число и ромите, и интегриране в общите и
секторни политики (мейнстрийминг) и едновременно с това
предприемане на временни насърчителни (позитивни мерки), за
преодоляване на дискириминативни практики и постигане на
равнопоставеност във всички обществени сектори;
 Укрепване на междуинституционалната координация за
ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите;
 Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и
консултации между публичния сектор, ромите и гражданските
организации, работещи за интеграция на ромите;
 Повишаване на административния капацитет и чувствителността
на служителите и управленския състав в администрацията на
общинско и областно ниво по отношение подкрепа за социалното
включване на малцинствата и позитивно личностно развитие;
 Повишаване на административния капацитет за общуване в
мултиетническа и мултикултурна среда, повишаване на уменията
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;
 Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез
всички форми, вкл. и спорт;
 Насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете и
осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова
социална роля на ромската жена;
 Засилване работата в общността, особено с деца и младежи, с цел
формиране на социални умения за избягване на рискове,
създаване на условия за развиващи капацитета дейности и
увеличаване на възможностите за социализация;
 Разработване и реализация на програми за превенция на трафик
на хора и сексуално насилие сред лица от ромската общност;
 Засилване на работата със семействата от ромски произход и от
друго живеещо при подобни условия население за осъзнаване на
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родителските задължения, за разбиране и спазване правата на
децата.
ОД на МВР – Ловеч е основна отговорна институция за изпълнението на
мерките в приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”,
съвместно с общините, НПО и другите заинтересовани страни.

6. КУЛТУРА И МЕДИИ
КУЛТУРА
Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската
общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на
ромската традиционна култура и творчество
Специфични цели:
1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция.
2. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура
на ромите като част от българската национална култура и създаване на
условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен
живот на различни нива.
Конкретни дейности за постигане на целите:
 Разработване и реализиране на програми за културна и социална
интеграция на областно и общинско ниво като част от областните и
общински програми;
 Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация
за всеки”, която обхваща регионалните и читалищни библиотеки,
включително и в градове със смесено население и села с почти изцяло
ромско население;
 Институционално укрепване на читалищата, като модерни центрове за
развитие на местната общност, включително и ромската;
 Популяризиране на ромската култура, чрез общия културен календар
на Министерството на културата.
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Регионално експертно-консултантски и информационен център „Читалища“
и читалищата на територията на област Ловеч са водещи при изпълнение на
целите в Областната стратегия в приоритет „Култура”.
МЕДИИ
Оперативна цел: Създаване на условия за обективно представяне на
ромската общност с акцент върху добрите практики и положителни
примери на успешна социализация на представители на ромската
общност и други групи в сходна ситуация
Конкретни дейности за постигане на целта:
 Насърчаване на културния плурализъм в медиите и прилагането на
професионалните стандарти за етично отразяване на въпросите на
ромите.
Подаване на редовна и подробна информация към регионалните медии за
събития от всички сфери на живота на ромската общност в област Ловеч.
ОССЕИВ е водеща институция при изпълнение на целите в Стратегията в
приоритет „Медии” в сътрудничество с регионалните медии в област Ловеч –
печатни издания, интернет сайтове, кабелни ТВ и радиа.
VII.
ИНСТИТУЦИОНАЛНА
РАМКА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ

И

СТРУКТУРИ,

Централно координационно звено (ЦКЗ) е секретариата на Националния
съвет по етнически и интеграционни въпроси (СНССЕИВ) и координира
цялостния процес по областното планиране на национално ниво и
мониторинга за изпълнението на областните стратегии и общинските
планове.
Областната стратегия е функция на анализа на потребностите на конкретните
общини и същевременно, там където е необходимо отчита, координира и
обединява усилията на повече от една община за решаване на общи
проблеми.
Основен подход следва да бъде интегрирания и териториален подход.
За да се улесни изпълнението на вече приетата областна стратегия се залагат
конкретни отговорности за организация и координация на конкретните мерки
и дейности, които се осъществяват от всички участници в процеса на
планиране.
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Структурата за координация на областно ниво е главното действащо звено за
съгласуване на дейностите между общините и включените заинтересовани
страни за оперативното изпълнение на областната стратегия.
Със Заповед на Областния управител се създава Областен координационен
съвет (ОКС), който включва основните участници в разработването на
областната стратегия и общинските планове за действие, както и общинските
координатори, които имат пряко отношение или са ангажирани с
изпълнението на интеграционната политика в съответната община. По
предложение на ОКС могат да се създават целеви екипи /комисии/ временни
работни групи, които при необходимост да изпълняват конкретни задачи по
изпълнение на областната стратегия. ОКС съгласува своята дейност с
Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.
Тъй като общините отговарят за цялостното изпълнение на Общинските
планове на действие на собствената си територия, всяка община следва да
обособи подобни структури за координация на общинско ниво, съобразно с
местните нужди.
Областната стратегия и Общинските планове за действие са отворени
системи, те следват динамиката на промяната в развитието на различните
показатели, които определят възникването на нови потребности.
За оперативното изпълнение на дейностите със Заповед на Областния
управител на област Ловеч се обособява Звено за мониторинг и оценка. В
същата заповед се определят задълженията за координация на дейности по
мониторинг и оценка на областното планиране, включени в длъжностните им
характеристики.
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на изпълнение на Стратегията на област Ловеч за интегриране
на ромите се очаква следния ефект и въздействие:
 Засилване на политиките на социално включване в област Ловеч;
 Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните
процеси на всички нива – общинско, областно и национално;
 Съответствие на областната стратегия на националните и европейските
приоритети в сферата на интегрирането на маргинализираните
етнически групи;
 Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на
проблемите и потребностите от интегриране на маргинализираните
етнически групи;
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 Съпоставимост на разработената областна стратегия и общински
планове за действие в резултат от прилагането.
Осигуряването на активното участие на ромите на територията на област
Ловеч е от ключово значение. Ромите участват не само във формирането и
реализацията на политиките за интеграция на ромите, но и във всички други
политики, те допринасят за развитието на обществото. Това изисква
насърчаване на участието на представители на ромската общност при
формулирането и изпълнението на политиките за интеграция и гарантира
реалното им участие във всички приоритетни области на настоящата
стратегия.
Настоящата Областна стратегия се утвърждава от Областния управител на
област Ловеч и е израз на интеграционната политика на област Ловеч за
устойчиво развитие.
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