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І. Въведение 

 

Стратегията на Област Благоевград за интегриране на ромите 2012-2020г.  е утвърдена 

от Областния управител на Област Благоевград след съгласуване с Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  

Стратегията е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите (2012-2020г.), приета с Решение на Народното 

събрание на 01.03.2012г. Тя е част от цялостната стратегия за развитие на Област 

Благоевград., като се придържа към разработените национални цели и задачи и включва 

следните приоритети: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, 

върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.  

Областната стратегия прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в 

уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата 

стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на 

подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи, живеещи в 

сходна на ромите ситуация. 

Стратегията надгражда постигнатото в десетгодишния период на действие на 

Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и 

използва разработения, актуализиран и приет на 12 май 2010 г. от Министерския съвет 

национален стратегически документ на България: Рамкова програма за интегриране на 

ромите в българското общество 2010-2020 г., която е плод на обсъждане от страна на 

ромската общност, гражданския сектор, отговорните публични институции и научните 

среди. 

Областната стратегия обединява отделните секторни политики и се изпълнява с 

общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции 

и идентифицираните потребности на целевата група.  

Оперативното изпълнение на Стратегията на Област Благоевград за интегриране 

на ромите (2012-2020г.) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД), 

които общините разработват, приемат и изпълняват в два периода.  

Първият период 2012-2014г., завършва с изпълнението на Националния план за 

действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-

2015 г.”, актуализиран през 2011г.  Вторият период 2014-2020г. обхваща новия 

програмен период на Европейския съюз, с оглед финансова подкрепа чрез използването 

на инструментите на ЕС.  

Инструмент при реализиране на Стратегията на област Благоевград за 

интегриране на ромите е системата за оценка и мониторинг. Съгласно Помощните 

насоки за областно планиране, предоставени от Секретариата на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, оценката на изпълнението 

на Областната стратегия се осъществява чрез мониторинг на изпълнението на 

Общинските планове за действие.  
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Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на 

информация да следи за постигането на измерими резултати от дейността по 

изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да включи 

заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. 

Докладът отчита извършеното по шестте приоритета от Областната стратегия, 

съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на 

мерките в съответните общини. Резултатите от ежегодния мониторинг и оценяването са 

основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, 

поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение. Информация за 

изпълнените дейности по приоритетите на Областната стратегия е представена в два 

раздела:  

- изпълнение на областно ниво – въз основа на информация, получена от 

регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната 

стратегия;  

- изпълнение на общинско ниво - въз основа на информация, получена от 14-те 

общини в резултат на проведения годишен мониторинг на Общинските планове 

за действие в изпълнение на Стратегията на Област Благоевград за интегриране 

на ромите. 

 

 

 

ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2016г. по приоритети:   

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

Оперативни цели: 

1.Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната 

система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна 

среда. 

2.Повишаване на образователното равнище на учениците и студентите от 

ромски произход. 

Специфични цели: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително 

чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и 

училища на територията на област Благоевград. 

2. Повишаване на качеството на образование в обособените ДГ в ромските 

квартали на градовете и останалите населени места на Благоевградска област , в които 

преобладават ромски деца. 

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в 

училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици 

от ромски произход. 
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4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и 

малограмотни възрастни роми. 

5. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и 

дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция. 

6. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и 

засилване на участието им в училищния живот. 

7. 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. 

8.Общините да подпомогнат финансово и организационно достъпа до средни 

общо образователни училища, техникуми, колежи на децата от ромски произход от 

отдалечените и селски райони в областта. 

9. Общините да стимулират финансово със стипендии ромите, които искат да 

продължат след завършване на средно образование изучаване на висше образование във 

ВУЗ в страната и чужбина. 

10.Общините да подпомагат финансово и поощряват родители на които всички 

деца учат. 

11. Недопускане на дискриминация в образователните институции на територията 

на областта , като във всяко училище във всеки клас не се допускат ограничения за 

записване на брои деца от ромски произход. 

 

1.1. Изпълнение на областно ниво по данни на РУО – Благоевград: 

 

Като отговорна институция за изпълнение на целите в Националната стратегия за 

интегриране на ромите в Република България (2012 – 2020) в приоритет „Образование”, 

Регионално управление на образованието – гр. Благоевград изпълнява ангажиментите си 

по целите, задачите и дейностите, заложени в Плана за действие за изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 

г.) . През изминалата 2016 г. се продължи с осъществяването на следните дейности: 

1. Бяха организирани и проведени индивидуални работни срещи с директори на 

училища с висок процент на ученици от ромски произход за решаване на конкретни 

проблеми. 

2. Със заповед №РД -06-4/ 05.01.2016г. на началника на Регионално управление на 

образованието – Благоевград са определени задължения на директорите на 

училищата, осъществяващи прием на ученици в 1 клас от област Благоевград, с която 

се цели гарантирането и осигуряването на равен достъп на всички до образование.  

3. Реализирани бяха проверки от РУО – Благоевград, относно проследяване ефекта 

от прилагането на различни форми и програми за създаване на толерантна 
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мултиетническа среда в българското училище. В проверените училища е създадена 

действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал, като 

трябва да се отбележи, че голяма част от учителите в училищата са преминали курсове 

за подготовка за работа в мултикултурна и мултиетническа среда. Темата за 

проблемите, свързани с обучението на ученици билингви присъства в плановете на 

методическите обединения. В училищата е заложено продължаване на провеждането 

на квалификационни форми за взаимоотношенията училище – семейство с цел 

постигане на единодействие между училището и семейството. Разчита се 

изключително и на ефективно, работещо училищно настоятелство.  

4. Осъществяват се ритмични срещи и разговори с родители с цел изтъкване на 

аргументи за предимството учениците да се обучават при равни условия с всички 

останали деца, както и активно им включване в училищния живот. 

5. Продължава реализацията на мероприятия, свързани с активното ангажиране на 

децата в редица училищни тържества, конкурси, състезания  и извънкласни форми. 

6. Активно се използва посредничеството на социални медиатори /също от ромски 

произход/, за излизане от съществуващата социална среда и продължаване на 

образованието. 

7. Осъществяване на дейности за подпомагане на ранното детско развитие и 

предучилищното възпитание и подготовка. с цел достигане на равнище на владеене 

на българския език, съизмеримо с това на останалите деца. Активно подпомагане на  

учебните заведения за постигане на по – качествена подготовка на децата в 

подготвителните групи, за които българският език не е майчин. Прилагане на 

индивидуални планове за изучаване на майчин език. 

8. Въведената  целодневна организация на учебния ден осигурява на децата и 

учениците по-добра адаптация към училищния живот. Използват се необходимите 

средства и методи на възпитание и обучение, с които се дават разнообразни 

възможности за развитие чрез включване в различни дейности. Цели се постигане на 

учебна среда, която да им помогне в усвояването на знанията. Използват се и 

индивидуалния подход на обучение, за постигане на по-висока степен на 

самостоятелност.  

9. Съдействие по изпълнението на чл. 2 от Постановление № 104 на Министерския 

съвет от 2003 г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на учебници и учебни 

помагала 

10. Създаването на условия за равнопоставеност и адаптация на деца и ученици от 

ромски произход в образователната среда е основен приоритет за Регионално 

управление на образованието - Благоевград. За тази цел са предприети следните 

мерки:  

– Осъществяване на контрол съвместно с юридически лица с нестопанска цел върху 

приема в помощните училища за недопускане на деца без увреждания в тях.  

– Осъществяване на контрол върху приемните детски градини и училища за недопускане 

на обособени по етнически признак групи и паралелки.  
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– Специализирана дейност на училищните психолози и педагогическите съветници за 

улесняване на взаимната адаптация на ромските и другите деца и ученици към новата 

образователна среда.  

– Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на 

положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца.  

– Провеждане на семинари и други форми на обучение на родителите за преодоляване 

на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения.  

11. Съществен инструмент за компенсиране на образователните неравенства относно 

качеството на образование на деца от ромски произход и е превенция на отпадането 

им от образователната система в изпълнение на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020). 

12. Реализиране на проверки от РУО – Благоевград, относно проследяване ефекта от 

прилагането на различни форми и програми за създаване на толерантна 

мултиетническа среда в българското училище. В проверените училища е създадена 

действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал, като 

трябва да се отбележи, че голяма част от учителите в училищата са преминали курсове 

за подготовка за работа в мултикултурна и мултиетническа среда и обучение по 

„андрагогика“. Темата за проблемите, свързани с обучението на ученици билингви 

присъства в плановете на методическите обединения. В училищата е заложено 

продължаване на провеждането на квалификационни форми за взаимоотношенията 

училище – семейство с цел постигане на единодействие между училището и 

семейството. Разчита се изключително и на ефективно, работещо училищно 

настоятелство. Осъществяват се ритмични срещи и разговори с родители с цел 

изтъкване на аргументи за предимството учениците да се обучават при равни условия 

с всички останали деца, както и активно им включване в училищния живот. 

13. Регионално управление на образованието  - Благоевград заедно с три училища (V 

СУ „Георги Измирлиев“ – гр. Благоевград; IV ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Петрич; 

III ОУ „Христо Ботев“ – гр. Сандански)  и три детски градини (ДГ № 6 „Щастливо 

детство“ - гр. Благоевград; ДГ № 2 „Света Богородица“ - гр. Благоевград; ДГ № 3 

„Пролет“ – гр. Сандански),  в които преобладават ученици от ромски произход, са 

реализирали проект „Заедно в различията - училището и детската градина в режим на 

интеркултурно възпитание и обучение“. Целта на проекта е създаване на цялостен 

модел на етнопедагогическо взаимодействие в училищата и детските градини на 

територията на РУО – Благоевград, включващ следните компоненти: 

- повишаване на нивото на професионално-педагогическа компетентност на 

учители и други педагогически специалисти за работа в интеркултурна среда 

-  разкриването и обобщаването на ефективни практики, които да се разпространят 

сред училища в страната,  

- придобиване на знания от децата и учениците за културата на етническите 

малцинства, живеещи в България 

- съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от 

различните етнически групи в интегрирана мултикултурна среда. 
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14. В голям процент от училищата на територията на област Благоевград продължава 

успешно реализацията на проекти и инициативи, свързани с интеграцията на ромските 

ученици. През учебната 2016/2017г. са стартирали и някои нови проекта,   част от 

които са: „Всеки ученик, ще бъде отличник“, „Подкрепа на ромските ученици за 

успешно завършване на средно образование“, „Вятърът на промяната – толерантност 

и подкрепа за гарантиране на равенство и успешна социализация“, „Единство в 

разнообразието“, „Заедно напред“, „Образователна и социална интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в община Гоце 

Делчев“ и др. 

 

 

 

1.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Образование” съгласно 

проведения мониторинг на Общинските планове за действие: 

 

Община Банско 

  

1. Повишава се качеството на образование на децата и учениците от етническите 

малцинства.     

 1.1.Осигуряват се учебни помагала и учебници за социално слабите ученици след 

7 клас с отговори институции ДГ; Начални и основни у-ща на територията на Община 

Банско; СУ ”Неофит Рилски”, Община Банско – ОССЕИВ; Работна група по съответното 

направление; за 2016 с източник от Външно финансиране, Община Банско и училищата 

са раздадени учебници. 

2. Превенция на отпадане от училище на ученици от ромски произход и други рискови 

групи. 

 2.1.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез изготвяне 

на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане. Не  са необходими 

средства, а са изготвени съответните програми и обхванати лица и деца в риск. 

 

3. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от 

ромски произход, отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция 

 3.1. Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 

16 г. и ограмотяване на възрастни роми и други в подобна социална позиция граждани  

чрез създаване на вечерно училище за 2016 г., като отговорни институции са се включили 

МОМН, Работодатели, професионални гимназии, Община Банско (ЦПО) ОССЕИВ, 

Работна група по съответното направление, като е използвано Външно финансиране 

(Програми и проекти) 

 

4. Приобщаване и приемане на родителите от етнически малцинства към образователния 

процес и засилване на участието им в училищния живот.   
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4.1. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в 

училищни настоятелства, ученически парламенти или обществени съвети 

 

5. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на 

квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа 

образователна среда.  

 5.1.Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за 

работа в мултикултурна среда (Програми и проекти)  

 

Община Белица 

Общо през учебната 2015/2016 – 250 деца от ромски произход посещават 

училище. През предходната година две деца са спрели да посещават училище, но в 

резултат на проведени разговори с родители, от страна на здравните медиатори, децата 

са се върнали в класните стаи.  

Около 30% от децата са записани в ДГ „Надежда”- град Белица и през 2017 г. 10%  

подлежат на записване в първи клас.  

Многократно се провеждат групови срещи с родители  и деца от ромски произход 

за превенция от „Ранни“ бракове. Представят се презентации на тема „Животът е 

прекрасен” и се раздават информационни брошури по темата. Работи се за насърчаване 

и  постигане на по-висока степен на образование и дисциплина.  

 

Община Благоевград 

Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна среда 

В Община Благоевград работят двама общински образователни медиатори. От 

месец януари 2016 година те са назначени на срочен трудов договор, а от месец 

септември 2016 година са преназначени на безсрочен трудов договор. Община 

Благоевград провежда трайна политика още от учебната 2012/2013 година за активна 

позиция в разпределението на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи 

клас. Ежегодно се провеждат информационни кампании сред ромската общност за 

разясняване на ползите за децата да бъдат обучавани в благоприятна мултикултурна 

приемна среда. Вследствие на това, деца от ромския квартал се обучават във всички 

училища на територията на град Благоевград, като Общината осигурява извозването на 

учениците до училищата, които са отдалечени от тяхното местоживеене с училищни 

автобуси. Тази мярка има за цел да се достигне пълен обхват на подлежащите за 

постъпване в първи клас и да се осигурява достъп до качествено образование за повече 

деца. Община Благоевград успя да привлече следните училища за работа по 

интеграционния процес: 

- СУИЧЕ „Св. Климент Охридски” 

- ІІ ОУ „Димитър Благоев” 

- ІІІ ОУ „Димитър Талев” 

- ІV ОУ „Димчо Дебелянов” 

- V СУ „Георги Измирлиев” 

- VІІ СУ „Кузман Шапкарев” 

- VІІІ СУ „Арсени Костенцев” 



10 

 

- ІХ ОУ „Пейо Яворов” 

- ХІ ОУ „Христо Ботев 

Регулярно се провеждат срещи с директорите на общинските основни и средни 

училища в началото на учебната година за обсъждане на въпроси, свързани с приема на 

децата от ромски произход и условията за тяхното адаптиране в училище. 

През месец декември 2016 година бе разработена и утвърдена Система за прием в 

първи и пети клас на общинските училища на територията на Община Благоевград, която 

влезе в сила от 01.01.2017 година. В Раздел II, т. 3 от Системата са фиксирани 

задълженията и съставът на Комисия за подсигуряване на благоприятна мултикултурна 

приемна среда за деца от ромски произход, подлежащи на задължителен прием в първи 

клас на територията на Община Благоевград. Комисията се определя със заповед на 

Кмета на Община Благоевград и има за основна цел да привежда в изпълнение мерките 

в областта на образованието от Плана за действие на Общината за разпределението на 

децата от ромски произход, подлежащи на задължителен прием в първи клас и спазване 

на чл. 29, ал. 1 от Закона за защита от дискриминацията 

На 20.01.2017 година, в изпълнение на Заповед № 6 на Кмета на Община 

Благоевград, се проведе първото редовно заседание на Комисията за подсигуряване на 

благоприятна мулти-културна приемна среда за децата от ромски произход, подлежащи 

на задължителен прием в първи клас на територията на Община Благоевград през 

учебната 2017/2018 година. На заседанието бяха приети основни критерии за равномерно 

разпределение на децата, с цел предотвратяването на условията за структуриране на 

сегрегирани паралелки на етническа основа. 

Стремежът на Общината е да  приложи вече утвърдената добра практика за прием 

в първи клас и по отношение на обхвата на децата в детските градини и яслите, за да се 

създават максимално добри условия за ранно овладяване на българския език от децата 

от ромски произход. Най-честият избор на родителите от ромския квартал „Предел” на 

детска градина за техните деца е ДГ № 11 ,,Здравец”, тъй като се намира в близост до 

местоживеенето им. Поради тази причина, детското заведение се превърна в сегрегирана 

детска градина. В Плана за действие за интегриране на ромите в Община Благоевград на 

са заложени средства, насочени към дейности, повишаващи качеството на образование и 

развиване на музикалните и танцувални умения на децата, които посещават ДГ № 11 

,,Здравец”. Всяка учебна година се купуват комплекти помагала за децата от първа и 

втора група. Назначен  е и музикален педагог за работа с децата от І до ІV група.  

В изпълнение на дейности от приоритет „Образование”, заложени в Плана на 

Община Благоевград за интегриране на ромите, вече почти традиционно, преди 

постъпването им в първи клас се обучават деца, които не са посещавали редовно 

подготвителните групи в детската градина.  ,,Лятно училище”  се проведе и през 2016 

година. Бяха обхванати 15 (петнайсет) деца в продължение на един месец. Дейността бе 

част от услугите по проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград”. По 

проекта бе назначен и медиатор от ромски произход, който активно подпомага  

интегрирането на децата и овладяването на социалните норми за училищен живот от тях. 

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система. 

Отдел ,,Образование” полага усилия за пълен обхват на децата от ромски 

произход в първи клас на общинските училища. През учебната 2015-2016 година общо 

76 (седемдесет и шест) деца са записани в целодневна форма на обучение.   

Обхванати деца в детските градини, подлежащи на записване в първи клас, родени 

през 2010 година и записани по настоящ адрес на територията на Община Благоевград, 
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подлежащи на задължително предучилищно образование са  76 (седемдесет и шест). От 

тях: 61 (шестдесет и едно) към момента пребивават на територията на Община 

Благоевград; 15 (петнадесет) към момента не пребивават на територията на Община 

Благоевград.  

Независимо от това, за тези деца  се предвижда място в първи клас на общинските 

училища за учебната 2017-2018 година. Опитът от предходни години ни подсказва, че в 

началото на месец септември родителите се прибират от чужбина и търсят начин да 

запишат децата си в първи клас. 

Децата, родени през 2011 година и записани по настоящ адрес на територията на 

Община Благоевград, подлежащи на задължително предучилищно образование са 

80(осемдесет). От тях: 54 (петдесет и четири) са записани в трета възрастова група на 

общинските детски градини на територията на Община Благоевград; 26 (двайсет и шест) 

не са обхванати в задължително предучилищно образование в трета подготвителна група 

Обхванати ученици в учебния процес в следващите години. 

Причините за отпадане от училище, в сравнение с останалата част от обществото, 

ромската общност продължава да се очертава като група с най-ниско образование. 

Запазват се тенденциите за висок процент на неграмотност сред общността в 

Благоевград. Ниският образователен ценз допълнително засилва икономическите 

проблеми, които засягат в най-голяма степен тази част от населението на Общината.   

 Основните причините за ниския образователен статус на ромите, могат да се 

търсят в няколко  направления:  

- Голяма част от родителите на ромските ученици не са достатъчно ангажирани и 

съпричастни към образованието на децата си, към тяхната успеваемост в училище 

и нивото на техните знания и адаптация в учебната среда. В много семейства 

образованието не е ценност и родителите не подкрепят усилията на децата. 

- Ранно отпадане от училище на деца от ромския квартал, поради голям брой 

неизвинени отсъствия и поради несправяне с учебния материал. 

- Женитбите в ранна възраст са често срещани в ромския квартал. По тази причина 

голям брой момичета отпадат от системата на образованието в прогимназиален 

етап на обучение.  

- Неразделна част от процеса на социализация на ромските деца и ученици е 

умението на учителя и ръководителя на образователното заведение да създаде 

дружелюбна образователна среда и подходящи правила за нормална 

интеркултурна комуникация между представителите на различните етнически 

групи. Част от учителите нямат специална подготовка за организиране на 

образователния процес в мултиетническа среда. 

- Непълният обхват на подлежащите в системата на образованието води до нови 

проблеми, свързани с децата в задължителна училищна възраст. Поради 

напредналата възраст за постъпване в първи клас (или следващ клас) и 

невъзможност за образователна реинтеграция, учениците трайно отпадат от 

образователната система и губят шансовете си  за по-добър живот. 

 

Община Благоевград поддържа Регистър на деца и ученици в риск от отпадане от 

образователната система и Регистър на деца и ученици трайно отпаднали от 

образователната система.  
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За учебната 2015-2016 година още 51 (петдесет и едно деца) са попаднали в регистъра 

на застрашените от отпадане от образователната система, поради голям брой отсъствия 

и незаинтересованост към учебния процес. 

 

 

Община Гоце Делчев 

 

Гарантиране на достъп до качествено образование в 

мултикултурна/интеркултурна среда – децата от ромски произход в Община Гоце Делчев 

са равномерно разпределени във всички училища. Няма обособено ромско училище, 

както и ромски паралелки. Обществен възпитател от ОКБППМН работи с деца, при 

които има риск от отпадане от училище и образователната система. Здравният медиатор 

подпомага дейността на обществените възпитатели, като участва в домашни посещения 

и срещи в училище. При констатиране на деца, които идват от чужбина или от друго 

населено място се предприемат своевременни мерки за информиране и интегриране на 

децата в образователната система – издирва се акт за раждане и апостил на документите 

от чужбина. Прекъснат е входът към Помощното училище в град Гоце Делчев, където се 

приемат единствено деца с множествени увреждания. Деца, за които се констатира 

недостатъчен родителски капацитет от страна на семейството се настаняват в ДДЛРГ 

„Иван Кюлев” на седмична, дневна или постоянна грижа. За съжаление капацитетът на 

ДДЛРГ за предстоящата 2017 година беше намален. С помощта на тази социална услуга 

децата посещават редовно училище и имат осигурена храна, дрехи, баня, подслон, 

възпитателен надзор. В община Гоце Делчев има ЦПО към Пиринтекс ЕООД, където 

много от децата, които са от рисков контингент за ранно отпадане от училище се 

насочват и след навършване на 15 години постъпват за професионално обучение. В 

община Гоце Делчев се подсигуряват транспорт на ученици от населени места, в които 

няма училище до съответните населени места с училище. Община Гоце Делчев осигурява 

и транспорт за деца в детските градини, които са от села, в които няма детски заведения. 

През 2016 година Първо ОУ – град Гоце Делчев подготви проект „Нов шанс за успех” по 

ОП РЧР и „Наука и образование за интелигентен растеж”. По тази програма 14 

възрастни, които са неграмотни ще имат възможност да се ограмотят и да получат 

удостоверение за завършен 4 клас.  

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система – 

повече от 98% от учениците от ромски семейства са обхванати в образователната 

система. Съществуват единични случаи, в които деца, които са повтаряли многократно 

5-ти клас и в последствие се отказват, както и случаи на деца, които се ползват от 

родителите за отглеждане на по-малките бебета в семейството и поради това често 

отсъстват от учебни часове. Голяма част от децата, които имат затруднения и са със СОП 

се оценяват от комисия за и съответно се обучават по индивидуални програми. Някои от 

тях постъпват за професионално обучение в ЦПО към Пиринтекс, други след 

навършване на 16 години спират своето обучение, тъй като законът го допуска. 

Понастоящем Община Гоце Делчев изпълнява проект „Образователна и социална 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими 

групи” с финансиране от ЦОИДУЕМ. Една от целите на проекта е именно пълния обхват 
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и задържане на деца от етнически малцинства и социално уязвими групи в 

образователната система.  

Обхванати деца в детските градини – по-голяма част от децата от ромските 

семейства са обхванати в детските градини, но съществуват и деца, които се отглеждат 

в семействата, поради повишена заболеваемост и поради невъзможност на родителите 

да покрият таксите за детската градина. Детските градини ОДЗ „Калинка” и ЦДГ 

„Детелина” активно работят с ромските семейства за пълното обхващане на децата. При 

крайно нуждаещи се родители, община Гоце Делчев поема разходите за задължителните 

лабораторни изследвания за прием в детско заведение. Здравният медиатор поддържа 

тясна връзка с директорите на детските градини за своевременно вземане на мерки при 

наличие на паразити или други проблеми. Важен и голям проект, по който Община Гоце 

Делчев стартира работа в края на 2016 година е „Различни и заедно играем, учим и 

творим”.  Проектът се финансира 100 % от Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. Бенефициент по 

договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Гоце Делчев, а партньори в 

реализирането на проекта са: Фондация „Стъпка по стъпка“, Детска градина „Калинка“, 

Детска градина „Пролет“ и Детска градина „Щастливо детство“. Продължителността за 

изпълнението на  проекта е 30 месеца или до 31.12.2018 г.  Общата цел на проекта е да 

се повиши ефективността на работата по обхвата и интегрирането на деца в 

неравностойно положение и от етнически малцинства, в детските градини и групите за 

предучилищната подготовка на територията на община Гоце Делчев. Подобряване на 

образователната среда и качеството на предучилищна подготовка в детските градини, 

чрез въвеждане на допълнително обучение по български език и привлекателни 

занимания по интереси, за развиване творческия потенциал и талантите на децата са 

залегналите в проекта така наречените специфични цели. В проекта, при условията на 

недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа 

принадлежност и др., поетапно ще се включат 100 деца в предучилищна възраст в 

неравностойно положение (включително от етнически малцинства) и 42-ма родители от 

семейства в неравностойна ситуация (включително от етнически малцинства), които 

възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина. 

Подлежащи на записване в първи клас деца – всички деца, подлежащи на 

записване в първи клас се обхващат, но има деца, които идват от други населени места и 

понякога за тях липсва информация в регистрите, тъй като не са регистрирани по 

настоящ адрес в общината.   

Обхванати в учебния процес в следващите години, отпаднали от училище – 

задължителното преминаване от 1-ви до 4-ти клас на всички деца съгласно ЗНП създава 

известни затруднения за деца, които по-бавно усвояват учебния материал, включително 

и за ромски деца, които имат за майчин език – турския език. Деца, които освен 

затрудненията с езика имат и специални образователни потребности постепенно 

натрупват големи пропуски в знанията и уменията от учебните програми. Когато това се 

съчетае и с по-нисък родителски контрол от страна на семейната среда, мотивацията на 

децата за обучение значително отслабва, в 5-ти клас започват да повтарят класа, започват 

да бягат от училище и постепенно отпадат. С много от децата, които имат риск от 

отпадане от училище работят обществени възпитатели от ОКБППМН. Отпадналите от 

училище ученици са много малко – единични случаи, като причините за това са 
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съчетание от много слаб родителски контрол, налаганите глоби на родителите не оказват 

необходимата коригираща цел, децата многократно се връщат в училище и отново 

отсъстват. Работата по всеки случай се води от екипи от всички заинтересовани 

институции – училище, здравен медиатор, ОЗД, ОКБППМН. При нужда се ползват и 

услугите на ЦОП „Символ на любовта”. 

 

Община Гърмен 

 

На територията на община Гърмен функционират 8 училища и 6 детски градини.                    

Образованието  е  основа за  интегрирането на децата от различните етноси.  

В община Гърмен живеят 4 етноса- българи християни, българи мюсюлмани, 

роми и турци.  Почти  във всички училища от общината учат заедно поне два от етносите. 

Образователната структура на училищата в общината гарантират равен достъп и 

качествено образование на всички ученици. При продължително отсъствие на ученици 

се работи с родителя, правят се срещи, провеждат се разговори и се осигурява 

присъствието на децата в училище и детските градини. В община Гърмен всички 

подлежащи на подготвителна група и задължително обучение са обхванати и посещават 

учебните занятия. Децата от ромски произход си позволяват безпричинно да отсъстват 

повече от учебните занятия, но след разговори с родители, за важността от ранното 

социализиране на децата, те се връщат и продължават да посещават учебните занятия. 

През 2016 г. няма отпаднали ученика  от ромски произход, а на 12 родители на 

продължително отсъствали ученици има съставени актове. Училищата развиват и 

извънкласни дейности, които гарантират равнопоставеност на участието на всички 

желаещи ученици. 

 

Община Кресна 

 

Праз 2016г. Община Кресна заема активна позиция, въз основа на толерантно и 

компетентно разбиране с провеждане на диалог и обслужване на гражданите 

етническите малцинства и гражданите в уязвимо състояние. 

Етническа структура на Община Кресна към 2014г. 

 (на доброволно отговорилите по време на преброяването) 

 

Населено място 

Брой лица, 

отговорили  

Етническа група Не се 

самооп

ределя

м 
Българска Турска Ромска Друга 

КРЕСНА 5197 5137 4 21  17 
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Интеграцията на ромите и на другите български граждани в неравностойно 

положение е активен, двустранен процес на социално включване, насочен към 

преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически 

характеристики. 

Подобряването на достъпа до образование на ромите не е само проблем на самите 

роми. Макар и малък дял, има ромски деца, които рано отпадат от образователната 

система, но дори и  посещаващите занятия ромски деца, получават по-ниско от средното 

качество образователна  услуга. Поради ниския социален статус на семействата, все още 

не се прилагат ефективно санкциите за родители, чиито деца не посещават редовно 

учебните занятия. Не всички ученици, завършили VIII клас на общинските училища 

продължават образованието си в средни училища. И макар системата на висше 

образование да изглежда достатъчно отворена към всички групи, лошото ниво на средно 

образование се превръща в практическа бариера за огромното мнозинство от ромите. 

Образователната система в Община Кресна  е оптимално структурирана. Тя 

включва една  детска градина  в град Кресна и два филиала   в селата Сливница и Долна 

Градешница. В  общината има   едно СУ в гр. Кресна. През последните няколко години, 

като резултат от реформата в образователните политики в Република България, в град 

Кресна функционира успешно и Ресурсен кабинет. Има и Център за социална 

рехабилитация и интеграция. Към СУ  работи логопед и психолог. В община Кресна няма 

обособени паралелки, в които да се обучават само деца от малцинствени общности. 

В СУ гр. Кресна  се осъществява обучение с децата от І до ХІІ  клас. Сградният 

фонд е в добро състояние, предвид направените подобрения по проекти на Европейските 

фондове, но все още има нужда от допълнителни мерки за подобряване на 

18 

ГР.КРЕСНА 3355 3313 .. 15 .. 13 

С.ВЛАХИ 5 5 - .. - - 

С.ГОРНА  

БРЕЗНИЦА 

456 453 .. .. .. .. 

С.ДОЛНА 

ГРАДЕШНИЦА 

656 648 - 5 .. .. 

С.ОЩАВА 64 64 - - - - 

С.СЛИВНИЦА 586 582 .. - .. .. 

       

С.СТАРА КРЕСНА 70 67 - - 3 - 
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енергоефективността в училището и детските градини в общината. Децата от І-ІV клас 

ползват безплатни закуски, а от І-VІІ клас  получават безплатни учебници. 

Интересите на учениците се развиват като се използват ресурсите, които дават 

училищните форми, СИП, клубове по интереси, както и разнообразни извънкласни 

дейности.  

Пътуващите ученици от селата Горна Брезница, Сливница и Долна Градешница 

използват специален транспорт. В с. Горна Брезница няма детска градина и общината 

осигурява транспорт на децата, които са  записани в детската градина в гр.Кресна.  

В СУ „Св. Паисий  Хилендарски” се обучават 35 ученици от ромски произход, 

чиито родители се самоопределят за българи, съответно и самите ученици. Всички 

подлежащи на задължително обучение  деца са обхванати в учебния процес. Отпаднали 

от училище няма, има такъв риск за някои случаи за деца от ромски произход и от 

социално уязвими групи от населението. 

Нараства броя на извинени и неизвинени отсъствия на учениците. Като рискови 

фактори за този проблем се очертават липсата на мотивация и подкрепа от страна на 

семейството, водещо до образователни затруднения в началния курс, социални 

проблеми, отсъствие на родителите поради работа в чужбина, неглижиране и други. 

Сериозни затруднения се създават от факта, че от І до ІV клас учениците 

преминават в по-горен клас задължително, което създава предпоставка за натрупване на 

неусвоен учебен материал и задълбочаване на образователните затруднения с всяка 

изминала учебна година. За превенцията на този проблем училищата работят съвместно 

с ОКБППМН – Кресна, Отдела за закрила на детето при Дирекция „Социално 

подпомагане”,  социалните услуги на територията на община Кресна– Център за 

социална рехабилитация и интеграция. 

За първи клас на задължително обучение  през учебната 2015/2016 г. са обхванати 

всички подлежащи на обучение деца, но има един проблем, който на по-късен етап играе  

съществена роля. Деца, които са преминавали от І до ІV клас без изцяло да са усвоили 

учебния материал след V клас  изпитват известно затруднение   и постепенно губят 

мотивацията си за посещение на училище. Друга част от проблемите са ранните бракове 

в ромския етнос. С родителите на децата от ромски произход  не се води  диалог за 

подкрепа и насърчаване на децата да продължават образованието си. 

  В училището няма практика за  отделяне на ромските деца в отделни паралелки. 

Прилагат  си правила, които важат за всички и се  използват активно възможностите на 

националните и образователни програми за извънкласни форми на обучение и развиване 

на интересите на децата. В тези извънкласни форми активно участие вземат и ромските 

деца – занимания с музика, танци, спорт и други. Като проблем в някои случаи се явява 

нередовното посещение и недостатъчната популяризация на дейността  в извънкласните 

форми. 

Необходима е превантивна работа с  родителите и  насърчаване отговорно родителско 

отношение. Това от своя страна води до необходимостта от ограмотяване на възрастните 

роми. Към момента няма практика за ангажиране на родители на деца и ученици от 

етническите малцинства в училищните настоятелства или обществени съвети.  
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Съвместните форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите 

родители е добра стъпка към  интегриране, която в бъдеще трябва да се разширява. 

 

 

Община Петрич 

Няма информация. 

 

Община Разлог 

Обхванатите и задържаните деца в училищата  в Общината са около 90% . Почти 

всички деца обучаващи се  в детските градини и  подлежащи на записване в първи клас  

са обхванати в учебния процес в следващите години. Отпадналите ученици в Община 

Разлог са около 2%. 

          През 2016 г. са назначени трима здравни медиатори към Община Разлог, единият  

в с. Баня другите двама в гр. Разлог, дейността им е насочена и концентрирана в ромските 

махали. Имат оборудван кабинет с интернет и компютър и са на разположение на 

населението. 

          През месец юли, от Обществените възпитатели,  бе организирано  „Лятно 

училище” за деца във връзка с корекционно-вазпитателната дейност, основно в ромската 

махала, след подадено заявление от родителите.  

Изпълнена бе Програмата за 2016 г. на обществените възпитатели на теми, 

лекции,  беседи, ролеви игри и тренинги. Децата бяха обучени да пишат и четат по 

програма „Лятното училище”, която се проведе от 01.07.2016 г. до 31.10.2016 г. 

      

 

Община Сандански 

Приоритетна цел на Общинска администрация Сандански е обхващането на 

максимален брой деца, включително и от малцинствените групи, в задължителната 

предучилищна подготовка и подготвителна група/клас. Към момента има информация за 

8 необхванати деца. Продължават да се полагат усилия в посока промяна на нагласите 

на родителите на тези деца, но до момента няма постигнати положителни резултати.  

По отношение на училищното образование, от събраната информация става ясно, 

че на този етап има информация за 11 деца, които са необхванати или отпаднали от 

образователната система. От страна на Директорите на учебните заведения са 

предприети конкретни мерки, които обаче не са довели до желания резултат. 

През 2016 г., в Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ 

– Сандански, са постъпили 136 сигнала за деца, с голям брой отсъствия. След извършено 

проучване, за 46 от сигналите е оценено, че има реален риск за отпадане от 

образователната система, поради което е отворена работа по случаите, които се 

проследяват и до момента.  

През 2016 г. МКБППМН активно съдейства на органите по образование за 

обхващане и задържане на подлежащите на задължително образование деца. Дейностите, 
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които МКБППМН, ИДПС и училищните съвети съвместно реализирани през годините 

се отнасят до : 

- запознаване на учениците със Закона за народната просвета и Правилника за 

прилагането му; 

- превенция на ученическата престъпност, чрез запознаване на учениците с 

противообществените прояви и последствията по ЗБППМН за извършителите. 

С цел задържане на децата в училище, МКБППМН организира срещи с родители 

на деца, застрашени от отпадане. Имената на същите бяха подадени от директорите на 

съответните учебни заведения. 12 са децата, с които работят обществени възпитатели от 

МКБППМН при община Сандански, във връзка със заявено искане на училища на 

територията на общината, по повод на допуснати голям брой неизвинени отсъствия. 

Всички те са деца от ромски произход. 

Организирани са и дейности за ограничаване на криминалната активност на 

ромските деца. 

МКБППМН обръща внимание на превантивните дейности сред децата от ромската 

общност, които са застрашени от извършването на противообществени прояви и живеят 

в неблагоприятна семейна и социална среда. С децата, техните родители и приятелското 

обкръжение, периодично се провеждат беседи, индивидуални и групови консултации с 

цел ограничаване на асоциалните прояви. С момичетата се провеждат беседи свързани с 

ограничаване трафика на хора. 

През изминалата 2016 г., МКБППМН при община Сандански е разглеждала 

поведението и противообществените прояви на 34 деца, като за 10 от тях се знае, че са 

от ромски произход. На едно от дете е наложена мярка „Настаняване в социално-

педагогически интернат“, и след потвърждаване на мярката от Районен съд, детето е 

приведено в институцията. Същото бе необхванато от образователната система, поради 

което е настанено в Социално-педагогически интернат, в който има наличен сформиран 

първи клас за настанените. 

През 2016 г., Община Сандански не е налагала глоби на родителите, които не 

осигуряват присъствието на децата си в Детска градина на задължителна възраст за 

подготвителна група, както и в учебни часове, каквито са изискванията на чл. 47 от 

Закона за народната просвета, във връзка с чл. 140и, ал. 3, т. 1 от Правилника за 

прилагане на закона за народната просвета.  

В борбата за обхващане на децата от ромски произход и задържането им в 

образователната система участва и неправителствения сектор в лицето на Сдружение 

„Добра майка – добри деца“. Сдружението работи с ромски деца, като основната им 

дейност е свързана с оказване на подкрепа на ромските деца при подготовката им за 

учебни занятия. Полагат се усилия в посока на усвояване и затвърждаване на получените 

знания и умения. Оказва се помощ за попълване на пропуските и в посока на развиване 

на умения за пълноценно общуване в училищната среда. През лятото на 2016 г, 

сдружението, с подкрепата на община Сандански, организира курс по плуване за децата, 

с които работи, като допълнителен стимул и възможност за интегриране в общността.  

С цел задържане в образователната система на вече обхванатите деца, за които 

съществува риск от отпадане, училищата на територията на общината осъществяват 

Националната програма „На училище без отсъствия“, мярка „Свободен час“, както и 

проект „Твоят час“ 
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Община Сатовча 

 

На територията на община Сатовча имаме 4 - средни училища, 6 – основни и 3 – 

начални училища, като няма учебен процес в училището в село Боголин, но има осигурен 

превоз на децата към училището в село Вълкосел, с училищен автобус от това училище. 

Към момента имаме осигурен и гарантиран достъп до качествено образование за всички 

деца в общината. в образователната система са обхванати и задържани всички деца и 

ученици от ромски произход. По кметства и училища се правят списъци на всички деца, 

подлежащи на записване в първи клас.  

В детска градина село Сатовча по проект „Готови за училище” се поемат таксите 

за заплащане на 10 бр. деца от уязвимите групи в предучилищната група. През 2016 

година имаме заведени към МКБППМН 2 сигнала за не посещаване на училище от 

ученици подлежащи на задължително обучение, като в единия случай детето се връща 

на училище, а в другия е съставен акт на родителите на детето.  

В детска градина село Сатовча се реализира проект „Различни, но заедно”, където 

деца от различни етноси участват в клубове по интереси. 

 

 

Община Симитли 

 

Общ брой роми в училищата в община Симитли - 400 ученика, от тях  социално уязвими 

-150 ученика, от тях отпаднали от училище  -4 ученика  

Общ брой роми в детските градини в община Симитли - 180 деца, от тях  социално 

уязвими -38 деца 

Малък е процента на необхванатите деца , като причините са: ниска образователна 

култура на родителите; нисък социален статус на живот; 

Проведени  са работни срещи с деца и родители от ромски произход и други социално – 

уязвими групи. Родителите и децата бяха информирани и консултирани какви са техните  

задължения. 

 

Община Струмяни 

 

Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително 

чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и 

училища са създадени условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, 

независимо от тяхната етническа принадлежност. 

Образователната система в община Струмяни е максимално оптимизирана. На 

територията на общината има едно Средно  училище в с. Микрево и една Детска Градина 

„Патиланци” в с. Микрево с два филиала в с. Струмяни и с. Илинденци. В СУ „Св. П. 

Хилендарски” – с. Микрево се обучават 329 ученика. От тях не малък е броят на 

учениците от ромски произход. Материалната база на училището е много добра, 
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персоналът е квалифициран и непрекъснато се преквалифицира, но това не може да 

задържи част от учениците в училище и те са застрашени от отпадане. Такива деца са 

предимно от ромски произход. 

Към МКБППМН при община Струмяни са назначени 5 /пет/ обществени 

възпитатели, които подпомагат работата на учителя. 

Тяхната ангажираност се изразява в: 

- Консултативна и корекционно-възпитателна дейност за успешно преодоляване 

проблемите при проблемни деца.  

- Провеждане на актуални мероприятия с цел превенция на зависимостите при 

подрастващото поколение.  

- Диагностични дейности на ученици с проблемни семейства. /Необразовани, за който 

образованието не е необходимо./  

В ДГ „Патиланци” с. Микрево са приети и се обучават 174 деца, като са разпределени 

съответно по филиали: в с. Микрево са настанени 122 деца, в с. Струмяни – 26 деца и в 

с. Илинденци – 26 деца. В детското заведение отново го има проблема с нежеланието на 

част от децата да посещават заведението. Това са предимно деца от ромски произход. От 

ромски произход са около 85% от децата в детското заведение. 

 

 

Община Хаджидимово 

 

Образователната система в община Хаджидимово е представена от:  

предучилищно обучение;  училищна мрежа, включваща общообразователни училища.  

Системата за предучилищно обучение включва три обединени детски заведения. Броят 

на обхванатите в детските градини е сравнително постоянен.  

В община Хаджидимово има 5 функциониращи училища и 3 целодневни детски 

градини:  СОУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Хаджидимово;  - СОУ "Паисий 

Хилендарски",  с. Абланица; ОУ "Никола Й. Вапцаров", с. Копривлен;  ОУ "Св. Св. 

Кирил и Методий", с. Блатска; ОУ "Гоце Делчев", с. Беслен; ЦДГ "Надежда", гр. 

Хаджидимово; ЦДГ "Пролет", с. Абланица и  ЦДГ "Незабравка", с. Копривлен. 

Качествените характеристики на инфраструктурата на образованието (детските 

заведения и училищата) показва, че сградният фонд е в задоволително състояние. 

Текущи ремонти се извършват ежегодно. Ремонтирано и с осъвременено оборудване е 

СОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Хаджидимово, като остават довършителни работи 

и обзавеждане в сутерен и вертикална планировка, както и въвеждане на обекта в 

експлоатация. Изпълнен е ремонт по енергийна ефективност на ЦДГ "Надежда", гр. 

Хаджидимово, ЦДГ "Пролет", с. Абланица и ЦДГ "Незабравка", с. Копривлен. В най – 

тежко състояние е учебната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Блатска и се 

нуждае от спешен ремонт и подмяна на оборудване. 

Няма данни за младежи и девойки от ромски произход, които да са завършили 

висше образование. 

В община Хаджидимово съществуват следните проблеми, затрудняващи равния 

достъп и качественото образование, равноправната интеграция и развиване на 

културната идентичност на децата и учениците от ромското малцинство: 
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1.Затруднено приспособяване на децата от ромски произход в началното 

училище; 

2.Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради 

недостатъчното владеене на българския език, ниската обща култура и липса на 

мотивация за учене от страна на децата; 

 3. Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми и 

незаинтересованост; 

4.Ниският стандарт на живот – фактор за нередовно посещение в училище и 

непълноценно участие в образователно-възпитателния процес. 

5.Ранните бракове, характерни за ромския етнос, като част от традициите му.  

 

 

Община Якоруда 

 

В  училищата  на територията на общината, реализиращи дейности  по проект 

“Твоя час”, в който са включени деца  от 1-12 клас от ромски произход  както следва:  

1.“Група по интереси “   

2.“Група обучителни затруднения”. Подпомогнати са  4 ученика  от Сдружение 

“Лидер” с безплатни учебници.  

Одобрени са 3 момичета  за стипендия от “Центъра за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства” 

Ежемесечно се провеждат информационни кампании от обществените 

възпитатели към МКБППМН за по-пълно обхващане на ромски деца в предучилищна 

група и ученици на територията на общината. Осъществяват се обучения в дух на 

толерантност, чрез съхраняване и развитие на културната идентичност на децата в 

уязвимо положение 

Увеличава се  процента  на  завършилите средно образование деца от ромски произход. 

 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни 

услуги и превантивни програми и повишаване на здравни знания. 

Специфични цели: 

1. Превенции за ограничаване на заболяванията и намаляване на детската 

смъртност ; 

2. Подобряване на медицинската помощ и здравните грижи на децата до 7 г., 

възраст 

3. Повишаване участието на квалифицирани роми в здравните структури и 

програми 
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4. Повишаване броя на здравните медиатори в Благоевградска област * 

5. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население; 

6. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население с 

фокус върху заразните и най-срещани социално значими заболявания; 

7. Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в неравностойно 

положение, принадлежащи към етнически малцинства. 

8. Увеличаване броя на здравно осигурените лица сред ромската общност. 

9. Ограничаване на дискриминационно отношение и практики в лечебните и 

здравни заведения на територията на областта спрямо ромите. 

10. Набиране на информация по проблема за здравеопазването на ромското 

население. 

11. Повишаване равнището на знания, умения и мотивация сред малцинствата , 

относно опазването, поддържането и укрепването на собственото здраве. 

 

2. 1. Изпълнение на областно ниво по данни на РЗИ – Благоевград: 

 

Регионална здравна инспекция–Благоевград по приоритет „Здравеопазване“ 

предоставя здравни услуги в областта на профилактиката на болестите и промоция на 

здравето по Национална програма за превенция на хронични незаразни болести, 

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, Национална програма за 

първична профилактика на рака на маточната шийка, Национален план за действие за 

периода 2015-2020г. към Националната стратегия на Р. България за интегриране на 

ромите 2012 – 2020 г., Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в 

Р. България.  

Освен по прифилактичните програми се работи по различни здравни теми 

(превенция на остеопорозата, сексуално и репродуктивно здраве). В рамките на 

профилактиката институцията предлага провеждане на изследвания в КАБКИС (Кабинет 

за анонимно, безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН), в ККОТ (Кабинет за 

консултиране за отказ от тютюнопушенето), както и имунизационен кабинет за лица без 

личен лекар.  

Дейностите по програмите са под форма на: 

• обучителни дейности (семинари, курсове, презентации, лекции и беседи); 

• масови мероприятия (видеопокази, кампании); 

• аналитична дейност (проучвания, анализи и изследвания); 

• изготвяне и печат на здравно-образователни материали. 

Здравноосигурителният статус на лицата се проверява в специализиран сайт на 

НАП на база ЕГН. РЗИ- Благоевград не разполага със списък на здравно неосигурени 

лица от ромски етнос. Подадената информация от здравните медиатори в областта не е 

актуализирана. Здравният статус е променлив. Здравно осигурени са децата, майките, 
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пенсионерите, лица с ТЕЛК, като социално слабите роми са здравно осигуряване по чл.9 

от ППЗСП. По тази причина при извършване на профилактичните прегледи през 2016 г. 

с мобилните кабинети има разминаване в данните.  

Информация относно болестност и заболеваемост не се определя по критерий етнос. 

Дял на ражданията на майки под 18 годишна възраст по критерий етнос не ни се 

предоставя. Такава информация може да се получи от отдел „ЗД“ към Д“СП“ при 

условия, че е подаден сигнал. 

В рамките на Национален план за действие за периода 2015-2020г. към 

Националната стратегия на Р. България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. 

Регионална здравна инспекция - Благоевград, дирекция „Обществено здраве“, отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето“ по приоритет „Здравеопазване“ 

осъществи съвместни дейности с партньори на територията на областта, както следва: 

• Разяснителна кампания за значението на профилактичните прегледи сред 

ромското население. 

• Разяснителна кампания за необходимостта от ваксиниране на населението със 

задължителните имунизации по НИК. 

• Беседи и разпространение на материали за хранене и отглеждане на децата сред 

младите майки от ромски етнос. 

Дейностите се осъществиха в ромските махали и сред населението на гр. Разлог, 

с. Баня, Д. Драглище и с. Елешница от Община Разлог, с. Белица и с. Краище от Община 

Белица, гр. Банско, с. Черна Места и гр. Якоруда от Община Якоруда, с. Буково от 

Община Гоце Делчев, с. Рибново и с. Д. Дряново от Община Гърмен.  

Проведени 54 беседи на 348 лица. По време на разяснителните кампании бяха 

достигнати 1522 лица, раздадени бяха над 1613 здравно-образователни материали и 

имунизационни календари и методичен материал за родители – 650 бр. 

Разяснителните кампании, предхождаха деня на профилактичните акушеро-

гинекологични и ехографски прегледи. По време на прегледите бяха раздадени 1000 бр. 

здравно-образователни материали и 1000 бр. санитарно-хигиенни пакети, включващи: 

тоалетен сапун, душ-гел, шампоан, дамски превръзки. 

Профилактичните прегледи стартираха съгласно обявения график, като  

обхванаха население от 5 общини /Разлог, Банско, Белица, Якоруда и Гоце Делчев/ 

разпределени в двете групи: неосигурени лица от ромски произход и лица със затруднен 

достъп до лечебни заведения /в приложение/. 

Организирането на прегледите е със съдействието на медиатори от съответните 

населени места и представители от РЗИ Благоевград, които проведоха разяснителна 

кампания, предхождаща деня на прегледите.  

Лечебното заведение, което извърши акушеро-гинекологичните прегледи и 

изследвания е „МБАЛ-Разлог“ ЕООД, гр. Разлог. Представени са списъци на 574 лица и 

резултати от цинамазките, от които:  

А) здравно неосигурени лица от ромски произход са 166 лица; 

Б) здравноосигурени лица със затруднен достъп до лечебните заведения са 386 лица; 

В) лица с невалидно  ЕГН  са 25 лица.   

 552 лица отговарят на изискванията от договора.  

Представени са данни и от ехографските изследвания и списъци на 537 лица, от които: 

А) здравно неосигурени лица от ромски произход са 144 лица; 

Б) здравно осигурени лица със затруднен достъп до лечебните заведения са 357 лица; 
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В)  лица с невалидно  ЕГН  са 36 лица. 

501 лица  отговарят на изискванията по договора.  

Проверката и при двата вида прегледи и изследвания е извършена в 

специализирания сайт на НАП на база предоставени списъци с подписи и ЕГН. 

Всички АГ прегледи са документирани с амбулаторен лист и резултат от 

цитонамазка, а ехографските прегледи с протокол за ултразвуково изследване /бланка на 

ЛЗ/, а където са открити находки на изменения е приложен и снимков материал. 

По данни на „МБАЛ-Разлог“ ЕООД, гр. Разлог от направените АГ прегледи е 

установено, че преобладават заболявания на маточната шийка, като средната възраст на 

заболеваемостта е 40-50 години. Тези пациенти са диагностицирани с цитонамазка и 

насочени за биопсия и хистологично уточняване. 

Наблюдава се по-висока заболеваемост при пациентите от труднодостъпни 

райони, причина за което е слабата профилактика. 

По-специфичен случай е на пациентка с  направена тотална хистеректомия и 

оставен 1 яйчник. Новооткрит бе тумор на същия с размери 10 см, доказан впоследствие  

с туморни маркери и обзорни изследвания, след което оперативно е отстранен. 

От извършените ехографски изследвания са направени следните изводи: 

Преобладават заболявания от групите: 

• Калкулози на жлъчен мехур и бъбреци; 

• Кистозни промени на черен дроб, бъбреци, надбъбрек/1бр./ и яйчници; 

• Дифузни заболявания на черен дроб /стеатоза/; 

• Инфламаторни заболявания на жлъчен мехур и бъбреци; 

• Доброкачествени новообразувания на черен дроб /хемангиоми/ и единични 

бенигмени ангиомиолипоми на бъбреци; 

• Злокачествени новообразувания на бъбреци; 

• Паразитни кисти на черен дроб и др. 

Пациентите, на които са открити отклонения от нормата,  са насочени към личен 

лекар за консултация със специалист или извършване на периодичен ултразвуков 

контрол. 

Новооткритите  2 случая на злокачествени заболявания на бъбреците са насочени 

към онкодиспансер, а за единия от тях имаме обратна информация, че пациента вече е 

опериран. 

Достъпът до здравните услуги и включването в програми и дейности на лица от 

ромски етнос е осигурен целогодишно при проявен интерес и желание от тяхна страна. 

 

2.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Здравеопазване” съгласно 

проведения мониторинг на Общинските планове за действие: 

 

Община Банско 

От личните лекари се провеждат на широко разяснителни дейности, с цел 

повишаване информираността по отношение на механизмите за здравното осигуряване, 

правата и задълженията на здравно осигурените лица, за подобряване на здравните 

нагласи и поведение. Работи се за подобряване на здравния статус и здравната култура 

сред най-уязвимите в социално отношение етнически групи чрез здравно - образователни 
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и превантивно - информационни дейности. Провеждат кампании с цел повишаване 

информираността, основно, на ромската група по отношение на механизмите за 

здравното осигуряване, правата и задълженията на здравно осигурените лица, за 

подобряване на здравните нагласи и поведение.  

Провежда се текущ санитарен противоепидемиологичен контрол от съответните 

органи, издават се здравно образователни материали, които се разпространяват чрез и в 

младежките групи на етническите общности. Максимално са обхванати подлежащите на 

имунизация. Провеждат се разяснителни кампании за активиране на родителите и 

общността при провеждане на имунизационни кампании за деца. Осъществяват се 

беседи и лекции, на които се говори за превенция на ХИВ/СПИН, полово предавани 

инфекции, туберкулоза и други инфекциозни болести.  

Особено внимание се обръща на работата за превенция и намаляване на детската 

и майчина смъртност, както и на ранната раждаемост, чрез ранно обхващане и 

наблюдение на бременните от женска консултация и на родилките. Работи се в посока 

на информиране на лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и 

задължения, и за правата им като пациенти.  

 

Община Белица 

Съвместни дейности с РЗИ- Благоевград – извършени гинекологични  и 

ехографски прегледи на мъже и жени. Прегледани бяха общо 80 жени и 40 мъже  от 

ромското население на град Белица.  

В рамките на проекта: „ Омъжи се, когато си готов”: За младите хора от уязвими 

общности  се извършиха следните дейности: 

Ежемесечна работа с група младежи,  която присъстваше на организираните от 

нас здравно-информационни беседи и презентации за полово предаваните 

инфекции(ППИ) и пътищата на заразяване, получаваха информация по въпроси, 

свързани със семейното планиране и т.н. Обхванатите  лица са общо 30 броя. 

Насочени и придружени от нас ЗМ до специалисти, лаборатории, ОПЛ и АГ  

 

Насочени / изследвани 

 

ХИВ/СПИН –   4  / 4 

Цитонамазка –   60/ 20 

Микробиология –   20 / 20 

Вътрематочна спирала –  30 / 20 

За  2016 г.  общо четири майки под 18г. са родили  

 

Заболеваемост  

Най-често са сърдечно-съдовите заболявания, зачестиха инсултите  при хора на 

възраст 30 до 50г, а сред подрастващите най-често се среща диабет и хипертония.                                       

Лошите условия, в които живеят, липсата на хигиенни навици и ниският им социален 

статус, както и много пренаселените им жилища, са основната причина  за 

заболеваемостта сред ромите. Допълнителен фактор е и липсата на дългосрочна трудова 

заетост. 

Здравни показатели на общината-особености на местно ниво. 
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Ромското население в Белица  наброя 980 души по данни от проведено 

картографиране през 2015 година. Състояща се от един квартал – „Русовица”. Повечето 

хората са необразовани, безработни и бедни.  Поради липсата на вода и условията в които 

живеят по-голяма част от махалата, постигането на добра хигиена е почти невъзможно и 

трудно осъществимо. 

Масовото и дълбоко обедняване, високата безработица и неблагоприятната 

жилищна среда в която живеят, липсата на знания повиша вероятността от възникване 

на заболявания. 

Често се сблъскваме с проблема с паразити  при децата от  района, които 

посещават   ДГ и училищата. 

С цел повишаването на здравната култура  по въпросите за  сексуално и 

репродуктивно здраве - Община Белица съвместно здравните медиатори и Българска 

асоциация по семейното планиране (БАСП) осигурява вътрематочна спирала на  

неосигурените жени. 

Също така се работи за подобряване на хигиенните навици сред децата от 

квартала. Обхванати бяха две групи деца на възраст от 6 до 12 г като бяха проведени 12 

срещи на тема „Хигиена” 

Здравен  статус от население 980 човека, здравно неосигурени  са 330 лица 

Участие в  други мероприятия, свързани с работата на ЗМ 

Тази година Община Белица се включи  активно в отбелязването на Световния 

ден за миенето на ръце (15.10.16г) като закупи хигиенни материали, награди, осигури 

зала за провеждане на едно по – мащабно събитие за деца в „Информационния център“  

на града. 

 

Община Благоевград 

 

Достъп до здравни услуги и програми, чрез информиране и организиране за 

извършване на профилактични изследвания в трите ромски махали-показатели  захар и 

белтък в урината. Изследвани над 73 човека. Раздадени тестове за бременност. 

Съвместни дейности с РЗИ-Благоевград–извършени изследвания за ХИВ/СПИН 

и туберкулоза (манту) сред ромското население на Благоевград. Изследваха се общо 60 

човека. В рамките на проекта: „Мисията възможна: по-добро сексуално и репродуктивно 

здраве за младите хора от уязвими общности-пътища за преодоляване на здравните 

неравенства“ - за периода 01.02.16 г. до 31.12.16г се извършиха следните дейности: 

 

Ежемесечна работа с група за самопомощ, която присъстваше на организираните 

от нас здравно-информационни беседи и презентации за полово предаваните инфекции 

(ППИ) и пътищата на заразяване, получаваха информация по въпроси ,свързани със 

семейното планиране и т.н. Обхванатите лица са общо 117 броя. Информация и работа с 

младежи от 10г до 18г чрез провеждане на така наречените „Специални събития“. 

              Информирани общо 101 лица. 

Насочени за изследвания за ППИ  и придружени от нас ЗМ до специалисти, 

лаборатории, ОПЛ и АГ. 

 

Насочени/изследвани 
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ХИВ/СПИН –    100/14 

NBV –       80/7 

NCV –     100/14 

Сифилис –     242/90 

ПКК –     242/106 

Гонорея –     240/23 

Хламидия –     240/13 

Цитонамазка –    240/41 

Микробиология –    235/27 

Трихомони –     240/18 

Вътрематочна спирала –   150/16 

 

 За 2016 г. са родили 13 майки под 18 години. 

Най-често са сърдечно-съдовите заболявания, зачестиха инсултите при хора на 

възраст 30 до 50 г, а сред подрастващите най-често се среща бронхиална асма. Лошите 

условия в които живеят, липсата на хигиенни условия и ниският им социален статус, 

както и много пренаселените им жилища, са основната причина  за заболеваемостта сред 

тях. Допълнителен фактор е и липсата на дългосрочна трудова заетост. 

Ромското население в Благоевград наброя 1836 души по данни на НСИ от 

последно преброяване през 2011 година. Дели се на три махали: Нова махала; Стара 

махала и Предел махала.  

В “Предел махала” хората са необразовани, безработни и бедни. Живеят в трудно 

проходим район. 

Поради липсата на вода и условията в които живеят по-голяма част от „Предел“ 

махала, постигането на добра хигиена е почти невъзможно и трудно осъществимо. 

Масовото и дълбоко обедняване, високата безработица и неблагоприятната 

жилищна среда в която живеят, повиша вероятността от възникване на заболявания. 

Често се сблъскваме с проблема с наличието на паразити при децата от този район, 

които посещават ДГ и училищата. 

С цел повишаването на здравната култура по въпросите за  сексуално и 

репродуктивно здраве-ПО ЗАЛОЖЕНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ 

НА РОМИТЕ ПО ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД  

осигурява манипулацията по поставяне на вътрематочна спирала на неосигурените жени. 

От население 2480 човека, здравно неосигурени  са 1154 лица. 

Тази година Община Благоевград се включи  активно в отбелязването на 

Световния ден за миенето на ръце (15.10.16г) като закупи  

хигиенни материали,награди и лакомства за децата,осигури зала в  „Младежки 

дом“ –Благоевград и транспорт за децата до там, за провеждането на едно по-мащабно 

събитие  с  децата. 

Проведоха се  редица от беседи по темата и  интерактивни  игри за децата от   

„Предел“ махала , както и  в ДГ 2, ДГ 6, ДГ 11 и ДДЛРГ. 

Община Благоевград финансира за закупуването на хигиенни материали,награди 

и лакомства за децата,осигури зала в  „Младежки дом“ –Благоевград и транспорт за 

децата до там, за провеждането на едно по-мащабно събитие  с  децата. 
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Община Гоце Делчев 

- Достъп до здравни услуги и програми – в община Гоце Делчев от 2014-та година 

работи Здравен медиатор, който първоначално беше по проект на Националната мрежа 

на здравните медиатори, а в последствие от 2015-та година премина като държавно 

делегирана дейност към община Гоце Делчев. Здравният медиатор осъществява тясна 

връзка с уязвими и рискови семейства и граждани от общината, като ги информира за 

всички възможни услуги и програми, които могат да бъдат полезни – включително 

програмата „Личен асистент”, „Помощ в дома”, услуги като Дома за стари хора, ЦНСТ 

за хора с умствено изоставяне и други социални услуги на територията на община Гоце 

Делчев. Също така здравният медиатор насочва хора от ромската махала, които имат 

сериозни здравословни проблеми към подходящи услуги и програми. При случаи на 

сериозни социални затруднения на семействата да поемат разходи за прегледи и лечение, 

община Гоце Делчев подкрепя с еднократни помощи такива семейства и уязвими лица. 

През последните 3 години бяха провеждани няколкократни безплатни ваксинации на 

деца, пропуснали ваксини от задължителния имунизационен календар. Това се 

извършваше чрез мобилен кабинет от РЗИ – Благоевград, който посещава на място 

ромската махала в град Гоце Делчев. Същевременно се осъществява тясна връзка с 

личните лекари на хората, и здравният медиатор съдейства за прегледи и изследвания, 

които трябва да се направят. През последните 3 години около 20 жени от ромски 

произход са се включили в програма за безплатно поставяне на спирали, при която 

консумативите се осигуряват от НМЗМБ, а прегледите от АГ-специалист се осигуряват 

от община Гоце Делчев.  

- Дял на здравно неосигурените лица – за съжаление има такива лица в община Гоце 

Делчев, включително и от ромски произход / не са правени официални изследвания, и 

към момента не могат да се дадат конкретни данни за дял на здравно неосигурените лица.  

- Дял на ражданията на майки под 18 години -  

- Заболеваемост и др. здравни показатели – най-честите заболявания са 

заболяванията на сърдечно-съдовата система, диабет, белодробни заболявания. 

 

Община Гърмен 

Здравното обслужване на населението от община Гърмен се осъществява от 7 

частно практикуващи лекари и 6 дентални специалисти. Всички медицински кабинети са 

модерно оборудвани. Въпреки това голяма част от ромското население от общината няма 

добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не посещават редовно 

женска консултация, не водят децата си на детска консултация и респективно не ги 

имунизират редовно. В общината няма информация за дяла на здравно неосигурените 

лица от ромски произход. Предполага се, че е доста голям. Здравно неосигурени хора са 

от всички етноси, най-голям процент от този дял се пада на хората от ромски произход. 

 

Община Кресна 

Здравното обслужване на населението на община Кресна се осъществява главно 

от няколко общопрактикуващи лекари. 

На територията на общината са регистрирани: 

3  бр. индивидуална практика за първична медицинска помощ; 

 2 бр. индивидуална практика  за първична дентална помощ;  

1  бр. индивидуална практика за специализирана медицинска помощ. 
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Всички здравноосигурени лица във всички населени места в общината са 

обхванати от общопрактикуващите лекари, чиято практика е в гр.Кресна. Поради тази 

причина голяма част от пациентите  трябва да пътуват от селата за да посещават личният  

си лекар.  

Проблемите в здравеопазването в ромската общност  са свързани най-вече с липса 

на здравни осигуровки на част от хората, неизвършване на профилактични 

стоматологични и общи прегледи, пропускане на задължителни ваксини на децата, при 

тежки и специфични заболявания – липса на средства за осигуряване на скъпо-струващо 

лечение и пътуване с цел по-специализирана диагностика в големи диагностични 

центрове в град София.  

В част от ромските семейства има и практика за ранни бракове и ранни 

бременности, които в някои случаи не се картотекират навреме и майките не посещават 

редовно женска консултация, с което попадат в рискови групи бременности. 

 

 

Община Петрич 

Няма информация. 

 

Община Разлог 

 Дял на здравно неосигурените – няма данни. 

  

Дял на ражданията на майки под 18 години. 

 

Възраст на  

Майките   Брой на ражданията 

15-години    1 брой 

16-години    2 броя 

17- години    8 броя 

Общо раждания-2016г. 11 броя 

 

Заболеваемост и други здравни показатели в общината –няма данни. 

Съвместно с РЗИ-гр. Благоевград бяха организирани кампании: 

- Профилактични прегледи в ромската махала. Обхванати бяха 120 души.  

- На 76 души им бяха направени лабораторни изследвания и ултразвукови 

изследвания.  

- На 46 жени бяха направени АГ- прегледи.  

Профилактичните прегледи бяха извършени от специалисти в МБАЛ – гр. Разлог. 

Мобилните кабинети бяха разположени в Квартал „ Нов Път” в ромската махала на гр. 

Разлог на ул.” Стара планина” от 9,00ч.- до 17,00 часа. 
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Община Сандански 

 

Всички здравноосигурени лица на територията на община Сандански, 

включително лицата от ромски произход, имат осигурен достъп до здравеопазване. 

Работи се за намаляване на ранните бракове и бременностите в юношеска възраст. 

Провеждат се беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за 

предпазване от нежелана и ранна бременност, опасностите, които крие ранната 

бременност за майката и за бебето.  

За 2016 г., има регистрирани 7 случая на майки под 18 годишна възраст.  

По информация, получена от ОПЛ, осъществяващи дейността си на територията 

на общината, децата от ромски произход, боледуват най-често от сезонни и вирусни 

инфекции, от възпалителни процеси на горни и долни дихателни пътища, като поради 

недоизлекуване или непровеждане на предписано лечение, често се стига до усложнения 

и хоспитализация в детско отделение.  

 

 

Община Сатовча 

 

На територията на община Сатовча има 10 действащи практики на общо 

практикуващи лекари, 9 бр. дентални практики, както и Център за спешна медицинска 

помощ в общинския център.  

Всички жители имат достъп до здравните услуги в община Сатовча. Тревожен е 

проблемът за високият дял на здравно неосигурените лица. Нямаме информация за 

раждания на деца от майки под 18 годишна възраст. 

Ежегодно Общинска администрация – Сатовча, съвместно с НПО осигуряват 

безплатни медицински прегледи от специалисти на Александровска болница – град 

София в големите населени места на общината. 

 

 

Община Симитли 

Работи се за навременна превантивни действия за намаляване на бременностите в 

юношеската възраст и родствените бракове. Провеждат се беседи с подрастващи и млади 

хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, 

опасностите, които крие ранната бременност за майката и за бебето и рисковете от 

родствени бракове.  

 

Община Струмяни 

 

По данни на Регионална здравна инспекция град Благоевград на територията на 

община Струмяни съществуват лечебни заведения за извънболнична помощ както 

следва:  

- Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 4 броя 

- Индивидуална практика за първична дентална помощ – 2 броя. 
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Аптечното обслужване се осъществява само в общинския център, така че 

жителите в останалите села на територията на Община Струмяни срещат затруднения.  

Съгласно българското законодателство всички здравноосигурени лица - 

български граждани, независимо от своето етническо самоопределяне, пол, възраст, 

социален статус имат право на медицинска помощ, заплащана от Здравноосигурителната 

каса. Въпреки правото, давано от Закона, се наблюдават и негативни тенденции, 

свързани със здравословното състояние на малцинствата: висока заболеваемост.  

Сред причините са масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния 

стрес, нехигиенните жилищни условия, ранните и чести раждания при ромите. Често 

явление е отказът да се посещава личен лекар поради неплатежоспособност. Много 

семейства са изправени пред драматичния избор да си купят храна или лекарства. 

Дейности:  

- Повишаване на здравната култура сред малцинствата посредством 

организирани тематични беседи и лекции;  

- Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от 

съответните органи;  

- Реализиране на превантивни програми “Детско здраве” и “Семейно 

планиране” чрез семейните лекари и нестопански организации;  

- Издаване на брошури и листовки от здравните организации и 

разпространяването им чрез младежите от малцинствата;  

- Включване на медиатори между общността и здравните работници;  

 

 

Община Хаджидимово 

 

Като малка териториална общност, община Хаджидимово е с ограничени 

функции в сферата на здравеопазването. То е представено само с ограничени дейности 

на извънболничната лечебна дейност. Това, подобно на останалите малки общини в 

областта, е резултат от малкия брой на населението на общината и действащите 

нормативи за разкриване на съответния тип здравни обекти. Звена на извънболничната 

лечебна помощ (лекарските и дентални практики) са определени с действащата Областна 

здравна карта.   

Системата за социално подпомагане в община Хаджидимово е насочена към 

групи от населението, които са със специфични потребности. Такива са лицата с 

различни видове увреждания – физически и психически, както лица и групи от лица в 

риск. По данни на Дирекция “Социално подпомагане” техният брой е, както следва:  

- лица с увреждания (физически и психически)   – 379 д.  

- брой лица в неравностойно социално положение   - 1187 д. 

Достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група от лица, предимно в селата 

и от ромски произход, които не са здравно осигурени.  

Ромското население в Общината няма добра здравна култура. Бременните жени 

от ромски произход не ходят редовно на женска консултация, а се картотекират 

непосредствено преди  раждането и  с  това  попадат  в  рискови групи бременности. Като 

цяло бременностите   са в много ранна възраст и се наблюдават бракове по съребрена 

/роднинска/ линия, което предполага раждането на деца с увреждания. 

Идентифицират се няколко проблема в здравеопазването в ромската общност -   

липса на здравни осигуровки на част от хората, неизвършване на профилактични 
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стоматологични и общи прегледи, пропускане на задължителни ваксини на децата, при 

тежки и специфични заболявания - липса на средства за осигуряване на скъпо - струващо 

лечение. В част от ромските семейства има практика за ранни бракове и ранни 

бременности, които в някои случаи не се картотекират навреме и майките не посещават 

редовно женска консултация, с което попадат в рискови групи бременности. Друг 

проблем са големият брой бременности и абортите. Необходимо е провеждане на 

действия за повишаване на здравната култура на ромското население и развитие на 

практиките, свързани с порфилактични, стоматологични и общи прегледи. 

 

 

Община Якоруда 

 

Работи се за Намаляване бременностите в юношеска възраст и спиране на 

ранните бракове.  

Периодични обходи със “Здравния медиатор “ по ромските квартали  изнесени 

беседи за спиране на ранните бракове и как да се предпазват от бременност.  Бяха 

информирани родителите  на момичета до 12 години, които желаят да получат 

безплатни ваксини за предпазване от рака на маточната шийка”. 

Направени безплатни прегледи съвместно с “РЗИ” Благоевград за не осигурени 

лица от ромски произход. 

 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на 

прилежащата техническа инфраструктура 

 

Специфични цели: 

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго 

живеещо при подобни условия население; 

2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за 

деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали; 

3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, 

включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия 

население; 

4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на 

съществуващи и новоотредени терени; 

5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура; 

6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища; 

7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително 

изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават; 

8. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на 

образованието, културата и др. 

9. Осигуряване на възможност за кредитиране за строителство и рехабилитация 

на жилищни сгради в ромските квартали; 
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3.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Жилищни условия” съгласно 

проведения мониторинг на Общинските планове за действие: 

 

Община Банско 

Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа 

инфраструктура - 150000лв.(сто и петдесет хиляди лв.) 

Изготвяне на експертна оценка на нуждите от подобряване състоянието на 

квартала с преобладаващо ромско население по отношение на  инженерната 

инфраструктура; 

Проучване на възможностите за създаване на Общински жилищен фонд и 

разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия на социално 

слабите граждани, включително и на такива от етническите малцинства; 

Решаване проблемите със собствеността върху земята и незаконното 

строителство. Да бъдат изведени от незаконни постройки лица и семейства от ромски 

произход, живеещи в незаконно построени жилища. Подобряване на жизнената среда 

чрез мероприятия свързани със организиране доброволни зелени групи 

Увеличаване на енергийната ефективност на жилищата. Кандидатстване по 

програми за енергийна ефективност за лица и семейства с различен етнически произход 

Община Белица 

Няма данни. 

 

Община Благоевград 

Няма данни за развитие. 

Голяма част от жителите на махала „Предел” живеят в незаконни постройки, без 

канализация. 

 

Община Гоце Делчев 

Общ преглед на жилищните възможности и проблеми – мнозинството от ромските 

семейства имат добри /дори много добри/ жилищни условия – осигурена канализация, 

водоснабдяване, електричество, комунални услуги. Няма сегрегирани райони в община 

Гоце Делчев. Има протести от страна на Инициативна група от жителите на ромския 

квартал в град Гоце Делчев спрямо ЧЕЗ за високото разполагане на електромерите в 

махалата, които споделят, че нямат достъп до електромерите си и не могат да си 

проверяват изразходваната енергия. В тази връзка Община Гоце Делчев проведе среща с 

инициативната група и в последствие беше изпратено писмо до ЧЕЗ, но все още не е 

постигнат желаният от инициативната група резултат.  

Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми – Самото географско 

разположение на ромския квартал в град Гоце Делчев е обособено между два ската и това 

създава известен риск от ерозия на почвата и в тази връзка се предвижда залесяване на 

района.  За преодоляване на съществуващите жилищни проблеми на лица от уязвими 

групи Община Гоце Делчев е включила в Интегрирания си план за градско 
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възстановяване и развитие  изграждане на Социални жилища в района на бившата 

Казарма. Проектът за социалните жилища ще бъде подготвен по ОП „Региони в растеж” 

2014-2020. 

   

 

Община Гърмен 

Населението на община Гърмен към 15.12.2016 г. е 17 283 души, като около 2500 

от тях са с ромски произход. Ромите на територията на общината могат да се разделят на 

две групи. Едната група са тези живеещи в селата Огняново, Дъбница, Хвостяне, Дебрен 

и Долно Дряново (по-голямата част около 1690 роми). Втората група са съсредоточени и 

живеят в квартал „Кремиковци“- извън регулацията на с. Гърмен (около 810 роми). 

Повечето от живеещите в селата, извън Гърмен са социализирани. Живеят в собствени 

домове, намират работа по- лесно, децата им по- редовно посещават учебните занятия в 

училищата и в детските градини.  

По- голям е проблемът на ромите от кв. „Кремиковци“ от Гърмен. В квартала има 

изградена канализация и вътрешно водоснабдяване на 60 %. Извършена е 

електрификация на кварталът, всеки желаещ се включва в инсталацията и си заплащат 

използваната ел. енергия. Голям е проблемът на там живеещите роми със статута на 

жилищата и земята около тях. Само 10 жилища са търпими, 29 парцела са закупени от 

собствениците до момента, а над 90% от къщите в кварталът са незаконно построени.  

Все по-голяма заинтересованост се наблюдава от страна на ромите за узаконяване 

на жилищните постройки през изминалата година.  През 2016 г. има одобрени 2 бр. ПУП 

и издадени 2бр. разрешителни за стоеж. През 2017 г. Общинска администрация ще 

предприеме действия по провеждане на срещи между заинтересовани институции, 

населението на Гърмен и квартала, за набелязване на мерки по решаването на така 

наболелия през 2016 г. жилищен проблем на ромите от този квартал. Общината работи 

непрекъснато за повишаването на жизнения стандарт на ромското население. 

 

Община Кресна 

В община Кресна няма сегрегирани райони.  Населението от ромски произход, 

живее в сравнително благоустроени жилища. Не са известни случаи на ромски 

семейства, които да обитават примитивни жилища с екстремно лоши материално-битови 

и санитарно-хигиенни условия. Има достъп до водопровод, канализация и  

електроснабдяване. Не навсякъде  улиците са асфалтирани и благоустроени. Необходимо 

е благоустрояване и развитие в посока подобряване на инфраструктурата. В кварталите, 

с преобладаващо ромско население няма изградени спортни площадки. Като важна 

потребност се явява и необходимостта от озеленяване на  тези квартали.  

Община Кресна се стреми да води активна общинска политика и активно търси 

решения за съществуващите проблемни области в сферата на жилищното 

благоустройство. В следващия програмен период на Европейските фондове  /2016-2020/ 

общината ще работи  за подготовка на проекти, които да са насочени към разрешаване 

на проблемите както в тези квартали,  така и в други места и обекти с голяма социална 

значимост. 

 



35 

 

Община Петрич 

Няма информация. 

 

Община Разлог 

Приет е  Подробния устройствен план на общината. Влязъл е в сила с решение на 

ОБС- гр. Разлог. С решение са разделени на 32 броя парцели, след което ще бъде взето 

решение да им бъде отстъпено право на строеж на жилища. 

    Общината не разполага със свободни жилища за настаняване на граждани с жилищни 

нужди. 

 

Община Сандански 

В посока на подобряване на условията на живот в ромската махала на гр. 

Сандански бе извършен ремонт на пътната настилка, включително и ВиК канализацията 

и тротоарната площ на една от основните улици.  

Установено е, че жилищата на най-маргинализираната част от ромската общност 

в гр. Сандански са незаконни постройки, които са построени в частни имоти – ниви, 

извън регулацията на града. Правят се проучвания и анализ на проблемните терени и 

алтернативи за узаконяване. 

 

Община Сатовча 

В община Сатовча жителите от ромски произход са битово устроени, като къщите 

им са в регулация с изградени ВиК системи и осигурен достъп до електропреносната 

мрежа. 

Община Симитли 

Установено е, че незаконни постройки на част от уязвимата общност  са извън-

регулация, в частни имоти-ниви, ливади и др. Правят се проучвания и анализ на 

проблемните терени и алтернативи за узаконяване. 

Община Струмяни 

Ромите в община Струмяни са в две населени места – Микрево и Илинденци. В 

село Илинденци обитават около 20 парцела, от които някои са собствени, а в село 

Микрево около 100 парцела, които са общинска собственост и е отстъпено право за 

строеж на жилищни сгради. В голяма част в парцелите са разположени по две жилищни 

двуетажни сгради. Канализационната мрежа е изградена. Често в една къща живеят по 

няколко семейства, обикновено с повече от по три деца.  

Жилищните условия се подобряват частично почти всяка година от общината чрез 

общинския бюджет, участието по проекти и програми и с помощта на хора, назначени 

по програмата за временна заетост.  

Водопроводната мрежа е етернитова и се нуждае от реконструкция – подмяна с 

нови полиетиленови тръби. За целта имаме изготвен работен проект и предстои 

кандидатстване по програми за изграждането.  
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Улиците нямат настилка. В момента е положена трошено-каменна настилка – 

баластра.  

Въпреки това дворните места остават неподредени и често хората складират в тях 

ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др.  

Въпреки, че има изградена система за сметопочистване – контейнерите не винаги 

се използват по предназначение. 

 

 

Община Хаджидимово 

Мнозинството от ромските семейства имат добри /дори много добри/ жилищни 

условия – осигурена канализация, водоснабдяване, електричество, комунални услуги. 

Няма сегрегирани райони в община Хаджидимово.  

Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми:  

Населението от ромски произход обитава най-вече кварталите „Тумбата“ и 

„Квартал III“. Проблем се явява липсата  на подходящ терен за изграждане на спортна 

площадка или общностен център. В следващия програмен период на Европейските 

фондове /2014-2020/общината ще продължи активната си работа за подготовка на 

проекти, които да са насочени към разрешаване на проблемите в ромските квартали.   

 

Община Якоруда 

Осигурено е отстъпено право на строеж върху общински имоти от уязвими ромски 

семейства – 5 на брой. Ремонтирана е пътната настилка на ул. “Грагьовец” и предстои и 

на ул. “Грънчар”. 

 

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 от областта до пазар 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 /дърводобив, билкарство, цветарство, строителство и ремонт на 

покриви и пътища/.  

3. 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/.  

4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен 

бизнес.  
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5. 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.  

6. 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.  

7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за партньори 

лидерите сред общността в областта, ромските НПО и бизнес субекти.  

8. Наемане на служители от ромски произход в областните и общински държавни 

институции и служби.  

9. Стимулиране на местните работодатели за наемане на работници от ромски 

произход;  

10. Недопускане на дискриминация в сферата на трудовата заетост.  

 

4.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ – Благоевград за 2016 г. по Националната  стратегия  на  Република  

България  за  интегриране  на ромите  2012 - 2020 ( НСРБИР). 

Дейностите по Декадата на ромското включване за 2016 година се реализират 

съгласно утвърдения план от Агенцията по заетостта, със заложени количествени 

стойности по отделните инициативи, съобразно индикаторите в Националния план за 

действие по заетостта. Финансовото обезпечаване на включените в плана показатели са 

в рамките на предвидените средства за реализиране на програми и  мерки за заетост и 

обучение.  

На основание предвидените дейности за повишаване на 

конкурентноспособността, осигуряване на заетост, насърчаване на предприемачеството 

и други инициативи, насочени към регистрираните безработни от ромски произход, 

заложени в плана по Декадата на ромското включване, са определени съответните 

стойности на показателите в плановете на  Дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска 

област за изпълнение. 

Изпълнението на показателите е продиктувано от необходимостта и желанието за 

подпомагане на социалната интеграция на ромската общност в обществото, чрез 

разрешаване на проблемите, свързани с високата безработица сред общността. Част от 

тези мерки са насочени към подобряване конкурентността на трудовия пазар на 

безработните роми и създаване на условия за увеличаване на заетостта им.  

През 2016г. регистрираните безработни лица на територията на област 

Благоевград са 18 926 средно годишен брой, като 4% от лицата при регистрацията им са 

се самоопределили като роми, като са попълнили декларация за етническа 

принадлежност.    

През периода м. януари  – м. декември 2016 година в инициатива “Повишаване 

конкурентноспособността на ромите на пазара на труда” са включени 1757 лица от 

регистрираните в Дирекции “Бюро по труда” роми от Благоевградска област – ДБТ – 

Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич. От тях 1067 лица са участвали в 

повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми, като 
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мотивация за активно търсене на работа са преминали 832 лица, професионална 

ориентация – 154 лица, професионална квалификация – 52 лица и ключови 

компетентности - 29 .На 690 лица от ромската общност, регистрирани като безработни, 

търсещи работа в дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска област е осигурена 

подходяща заетост-  по Оперативна програма ,,РЧР” – 179 лица, включени в програми и 

проекти – 246 и включени в насърчителни мерки по ЗНЗ - 9. Предвид ниското 

образователно и квалификационно равнище на лицата от ромския етнос, различните 

програми за заетост най-често са единствената възможност за трудовата им реализация. 

Устроени на работа на първичен пазар на труда през 2016 година са 435 лица. Същите са 

започнали работа на обявени от работодателите свободни работни места. Лицата от 

наблюдаваната група са с ниско образователно равнище и без квалификация, поради това 

и реализацията им на първичния трудов пазар е проблематична. Въпреки това, трудовите 

посредници търсят възможности за устройването им на подходяща работа, отнасят се с 

необходимото внимание и подкрепа към тях. Психологът на ДБТ – Благоевград оказва 

методическа помощ и подкрепа и на Дирекции „Бюро по труда” – Разлог, Гоце Делчев, 

Сандански и Петрич по отношение мотивирането на лицата от ромската общност, 

регистрирани като безработни в бюрата по труда за придобиване на умения за успешно 

представяне пред работодатели и активно поведение на пазара на труда.Провеждат се 

срещи с представители на неправителствени организации, както и с експерти, работещи 

в Общинските администрации на област Благоевград и Областна администрация - 

Благоевград по проблемите на заетостта на ромското население, на които се оказва 

помощ и съдействие при информиране, консултиране и реализиране сред ромите на 

различни програми и проекти за заетост, насърчителни мерки за заетост и обучение и 

професионална квалификация по различни проекти и програми, съгласно Закона за 

насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта, както и по ОП 

“Развитие на човешките ресурси”. 

През 2016 година на територията на Благоевградска област се изпълняват и 

дейности, предвидени в Национална програма “Активиране на неактивни лица”, които 

се реализират в четири дирекции “Бюро по труда” – Благоевград, Сандански,  Петрич и 

Гоце Делчев. В ДБТ- Благоевград, ДБТ- Петрич и ДБТ- Гоце Делчев – работят по един 

ромски медиатор, а в ДБТ-  Сандански – двама медиатора. Същите осъществяват 

контакти и подпомагат неактивните лица от ромски произход, регистрирани като 

безработни за активно поведение на пазара на труда, с цел тяхната трудова 

реализация.През отчетния период са проведени 64 информационни кампании с 

неактивни лица “Ела и се регистрирай в ДБТ”, на които са присъствали 967 лица. 

Проведени са 935 индивидуални неформални срещи с неактивни лица и 59 групови 

срещи. Общо са присъствали 840 неактивни лица.Проведени са 75 срещи с местни 

организации, в които са взели участие 104 институции. На проведените срещи са 

участвали представители на 9 неправителствени организации, 7 организации на 

социалните партньори, 93 на  работодателски организации и 11 други организации.  На 

срещите са коментирани възможностите и проблемите при наемане на работа на 

работници от ромската общност и бъдещи съвместни действия за устройването им в 

заетост. 

Проведени са и 94 бр. срещи с работодатели за предлагане кандидатури на 

неактивни лица от ромски произход за участие в програмата „Активиране на неактивни 

лица”. В резултат от проведените индивидуални и групови срещи с неактивните лица в 

ДБТ от област Благоевград  са се регистрирали 621 лица. Проблемите при изпълнение на 

дейностите по НП “Активиране на неактивни лица” са свързани с липсата на образование 

сред ромското население, както и липсата на необходимата квалификация, изискваща се 

за обявените свободни работни места.  
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Определените лица съдействат за информиране, мотивация и подбор на 

неграмотни или с ниска грамотност лица за включване в обучение за ограмотяване или 

за класове от прогимназиалния етап.     

                     

          Представителите на институциите са запознати с програмите за заетост и 

насърчителните мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта, подходящи за лица без образование и квалификация. 

Необходимо е да се промени съществуващия образ на ромската общност със 

съвместните усилия на цялото общество. Тя е готова пълноценно да участва в общия 

европейски процес на интеграция и сближаване на народите.           

 

 

 

    

 

4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” съгласно 

проведения мониторинг на Общинските планове за действие: 

 

Община Банско 

Увеличен е броят на лицата, включени по програмите за намаляване на безработните, 

като се възползват от програмите на Агенцията по заетостта  /Бюро по труда гр. Разлог/. 

Община Белица 

Няма данни. 

Община Благоевград 

Липсата на средно образование и квалификация на част от ромската общност е 

основна причина за безработицата сред тях. Около 50% от ромите са неосигурени, като 

от тях повечето са мъже на възраст между 40 и 60 години. От същият процент голяма 

част от жените са напълно неграмотни и необразовани 

Община Гоце Делчев 

Общо състояние на трудовата заетост – трудовата заетост на ниво сравнително ниско 

за страната – около 7-8 %. Не може да се каже, че има голям проблем с безработицата в 

ромския квартал, тъй като голяма част от хората работят в шивашки цехове, в 

„Пиринтекс” ЕООД, в търговията или сезонно в Р Гърция и други европейски страни – 

Англия, Германия, Италия и др. Общинското предприятие „Чистота” също осигурява 

трудова заетост на много хора от ромски произход. Използват се ресурсите и на други 

програми на Бюрото по труда.  

- Причини за високия процент безработица – необразованост, липса на квалификация, 

културални обусловености.  

- Мерки за намаляване на безработицата – безработните, които се регистрират в БТ – 

Гоце Делчев се насочват към подходящи програми и мерки за временна заетост и по ОП 

РЧР, както и към други фирми, организации и предприятия, обявили свободни работни 

места. Здравният медиатор осъществява връзка с регистрираните безработни лица от 

ромската махала за своевременното подписване в Бюро по труда, с оглед недопускане на 
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пропуски на подписи, след което се налагат наказания и лишаване от право на 

регистрация за определен период. 

 

 

Община Гърмен 

Социалното включване  и трудовата реализация на хората от ромски произход е 

един сред най-големите проблеми в нашата община. Това е един сложен и 

продължителен процес. Постигането на желаните резултати в тази насока е пряко 

свързано с преодоляването на редица проблеми, произтичащи от неблагоприятна 

образователни-квалификационни профили на тази група, търсещи работа лица, липса на 

трудови навици, липса на предприемачески умения и собствени ресурси за започване на 

собствен бизнес, ниска степен на мотивация, негативно отношение на работодателите 

към безработните от ромски произход. 

Няма точни данни колко са безработните лица от ромски произход, тъй като 

такава статистика не се води, пък има доста хора, които работят в Гърция, сезонно на 

други места, но поддържат регистрация в бюрото по труда. 

През изминалата година в общинска администрация стартира проект „Създаване 

на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в 

неравностойно положение“ - за предоставяне на услугата „Личен асистент„ до момента 

има назначени 3 лични асистента и 3 потребители. Все още безработицата сред това 

население е доста висока. Общината кандидатства по програма към „Бюрото по труда“ 

за общи работници. При одобрението на проекта част от тези хора, ще бъдат назначени 

на работа. 

 

 

 

Община Кресна 

Профилът на безработицата на територията на община Кресна показва тенденция 

за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без 

квалификация жители на общината. От регистрираните безработни лица в ДБТ –  Кресна 

една голяма  част са роми с ниска степен на квалификация и образование. Това създава 

проблем при намирането на подходяща професионална реализация за тези групи хора.  

Като проблем в сферата на заетостта се явява и липсата на регистрация в БТ на 

част от безработното население, както и прекратяването на регистрацията при 

пропускане на задължителните подписи от лицата. Това възпрепятства включването им 

в някои от програмите за безработни лица и реализацията им на пазара на труда. За 2016г. 

12 лица са постъпили на работа с посредничество на ДБ, а 1 лице  работи по програма за 

заетост. 

 Една малка част  от ромското население се занимава  с търговия и това осигурява 

добри доходи на тези семейства.  

През последните две години, чрез активната работа на  специалистите от  отдела 

Социално подпомагане гр. Кресна за 2016г. има регистрирани 20  професионални 

приемни семейства в които се отглеждат 24 деца, от които 17 деца лишени от родителски 
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грижи са с ромски произход, а   13 от семействата в които се отглеждат децата също  са 

с ромски произход.   

Дирекция Бюро по труда – Кресна активно реализира държавната политика за 

насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми 

и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Основен работодател за 

нискоквалифицираните работници е община Кресна, която активно участва и реализира 

проекти по оперативните програми на ЕС за обучение и заетост – най-вече ОП РЧР, ОП 

РР и други. Голяма част от заетите лица в сферата на „Озеленяване” и „Чистота” са лица 

от ромски произход, които нямат квалификация и са трайно безработни.  

Община Кресна търси възможности за разширяване и разнообразяване на пазара 

на труда в съзвучие с икономическите възможности и актуалните програми.  

Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и други етнически 

групи, чрез организиране на обучителни курсове за безработни лица. 

 

 

Община Петрич 

Няма данни. 

Община Разлог 

Общият брой на безработните лица през 2016г. е – 1696. 

Регистрираните безработни  младежи /18-19г./ - 453. 

 - със висше образование са - 68 лица; 

 - със средно образование - 216лица; 

 - с основно образование - 78 лица; 

 - с начално образование – 91 лица; 

Осигурена е заетост на младежи, регистрирани в Д „БТ” – гр. Разлог на първичен 

пазар, по национални и европейски програми през 2016г. 

• Първичен пазар – 231; 

• Национални програми -23; 

• По РЧР – 146; 

Консултираните младежи за намиране на работа, за развитие на собствен бизнес 

и за възможност за професионално обучение и преквалификация - 453; 

 

Община Сандански 

По данни на Д „БТ“, безработицата в община Сандански през отчетния период е 

6,8%. През изминалата година, 1681 лица от регистрираните в Д „БТ“ са постъпили на 

работа. Мерките за намаляване на безработицата, които се предприемат, са мерки по 

национални програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Също така са 

реализирани и проекти на социални партньори. 

Община Сатовча 

Голяма част от работоспособното население в общината е ангажирано в 

селскостопански дейности, шивашки и обувни цехове. Равнището на безработица в 

община Сатовча е 14 %, като имаме регистрирани общо 905 безработни лица. Причините 

за високия процент безработни е намаляването на заетите в селското стопанство поради 
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ниската изкупна цена на произведената продукция. Много от безработните са без 

професия, ниска квалификация, с основно, начално и по-ниско образование, което ги 

прави непривлекателни за местния пазар на труда. Друга причина за високата 

безработица са редуцираните места за работа по различни програми, мерки и схеми за 

заетост. 

 

Община Симитли 

Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за 

постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация 

жители на общината. Съотношението между икономически активното население в 

община Симитли регистрираните безработни представлява 18,59% към декември 2016г. 

Приблизително  16 % са от ромски произход. Повишена е квалификацията на 5 човека за 

отчетения период 

За 2016 г.  по проекти бяха включени както следва: 

- НП”АХУ” /лични асистент/ на територията на община Симитли  са назначени 9 

лица , като  от тях 6  са роми. 

-“Регионалната програма  за заетост и обучение “ за 2016 г. са назначени 9 лица, 

като 5 са роми.   

- по ОПРЧ „Обучение и заетост за младите хора“  са назначени 12 лица, от които 

12 роми. 

- По проект „Хоризонти“ – са назначени 6 лица, като 5 са роми 

 

 

Община Струмяни 

Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за 

постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация 

жители на общината. Към декември 2016 г. броят на безработни лица, регистрирани в 

Дирекция Бюро по труда е 365, от които 191 са от ромски произход. Устройването на 

работа на лицата, без образование и квалификация, в повечето случаи е възможно само 

чрез субсидирани работни места. Това са предимно лица от ромски произход.  Забелязва 

се тенденция на увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. 

Към декември 2016г. броят на продължително безработните на територията на община 

Струмяни е 176 лица от които 105 са от ромски произход.   Нивото на образование е 

фактор при съкращения, по-бързо се освобождават тези с по-ниско ниво на образование.  

Дирекция „Бюро по труда” – филиал Струмяни активно реализира държавната 

политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира 

текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред  работодателите в региона. 

Това дава положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща 

голяма част от рисковите групи. Във връзка с реализирането на редица програми през 

последните няколко години, община Струмяни се явява най-големия работодател на 

своята територия по отношение на ромите.  

Основна цел:  
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Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда, повишаване на дела на 

заетите сред тях и насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на 

трудовата реализация на ромите.  

Конкретните дейности за изпълнение на тези цели:  

- Организиране на обучителни курсове за безработни лица  

- Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ  

- Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата 

реализация на ромите 

 

Община Хаджидимово 

През 2013г. се запазва започналата тенденция на намаление на работната сила и 

нарастване на лицата извън работната сила. При сравнителен анализ на пазара на труда, 

показателите се отнасят предимно към възрастовата група 15 - 64 навършени години.   

Заетите лица в община Хаджидимово през 2014г. са 5400, на възраст между 15 и 

64 години. От общо заетите 2500 са мъже, а 2900 – жени.   

Най - висок е делът на заетите в третичния сектор на икономиката (услугите) – 

60.3 %. Във вторичния сектор са заети 12.4 % от общо заетите, а в първичния сектор – 

27.3 %.   

Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към 

населението във възрастовата група 15-64 навършени години за община Хаджидимово, 

през 2011г. е 41.2 %, т.е. под средното ниво за страната (58.5 %). Той е важен показател, 

който бележи степента на участие на населението и възможностите, които предлага 

пазарът на труда. 

Заетите са уязвими от икономическа гледна точка, поради концентрацията на 

дейностите в няколко основни сектора (селско, горско и рибно стопанство и отчасти в 

преработващата промишленост).   

Във всички икономически дейности е налице намаление на наетите, с изкл. на 

селското, горското и рибното стопанство и търговията, където те леко нарастват, и в 

транспорта, където запазват числеността си.   

Наетите в сектора на услугите са концентрирани както в базисните услуги 

(търговия, хотели и ресторанти, транспорт, комуникации, индивидуални и обществени 

услуги, спомагателни дейности), така също и в модерните и социалните услуги 

(образование, здравеопазване, бизнес и социални услуги).   

Проблемите произтичат от редица фактори, включително и от ограничените 

възможности на търсенето на първичния пазар на труда.   

Икономическите дейности, които са най-силно засегнати от кризата, отчитат и 

най-голям спад на наетите на годишна база. Наетите лица в индустрията, в т.ч. в 

преработващата промишленост, бележат съществено намаление.   

Значителните загуби на работни места в основните икономически отрасли в 

общината в периода на преструктуриране на икономиката все още не са компенсирани 

от достатъчно нарастване на наетите в сектора на услугите. 

Равнището на безработица в община Хаджидимово през 2012г. (30 %) е едно от 

високите в Благоевградска област . 

Безработните младежи до 29 г.  представляват 12.4 % от всички безработни. 

Лицата до 29г. са една от неравнопоставените групи, тъй като повечето работодатели 

предпочитат да освобождават предимно работници и служители без опит и стаж за 
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съответното работно място. Неблагоприятно е също и обстоятелството, че по-голяма 

част от регистрираните безработни младежи са с ниски нива на образователно равнище 

и квалификация. 

Данните от последното преброяване (2014г.) показват, че броят на лицата извън 

работната сила в община Хаджидимово във възрастовата група 15 64 години е 963 д. 

(46.7 %). 

Броят на регистрираните безработни лица, както и разпределението по 

възрастовите граници в община Хаджидимово е: 

- от 15г. до 24 г. – 53; 

- от 25 г. до 29 г.- 65; 

- от 30 г. до 44 г.- 350;  

- от  45 г. до 49 г.- 110;  

- над 50 г. – 164. 

Голяма част от безработните са без образование, квалификация и с липса на 

трудови навици, особено представителите на уязвимите етнически групи. Наблюдава се 

увеличаване броя на регистрираните безработни без специалност и професия, на трайно 

безработните и представителите на уязвимите етнически групи. Това показва колко е 

важно придобиването на образование и особено на професия. 

Като проблем в сферата на заетостта се явява и липсата на регистрация в БТ на 

част от безработното население, както и прекратяване на регистрацията в случай на 

пропускане на задължителните подписи от лицата. Това възпрепятства включването им 

в процеса на търсене на работа и предлаганите от БТ обучения за заетост. Малка част от 

ромското население се занимава с търговия и това им позволява да изхранват и отглеждат 

добре семействата си. Една част от ромите в община Хаджидимово работят зад граница 

и по този начин осигуряват сравнително добър живот на своите семейства тук.  

Община Хаджидимово постоянно търси възможности за разширяване и 

разнообразяване на пазара на труда в съзвучие с икономическите възможности  и 

актуалните програми. Общината активно съдейства на работодателите от региона за 

увеличаване на възможностите и предложенията за работа. В тази роля особено активно 

е Бюрото по труда. 

 

Община Якоруда 

По  различни програми за са  назначени лица  от ромската общност 

 

 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

Оперативни цели: 1. Гарантиране правата на гражданите, защита на 

обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на 

дискриминация.  

Социални услуги, насочени към защита правата на децата, повишаване на 

родителския капацитет  и 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. 
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        Отделите „Социална закрила” и „Хора с увреждане и социални услуги” 

съвместно със здравните медиатори консултират и оказват съдействие от различно 

естество на  лицата и семействата, нуждаещи се от подпомагане, получаване на 

медицинско обслужване и ползване на социални услуги.  

През 2016 г. в общините Гоце Делчев и Гърмен са реализирани Проекти и Програми 

за заетост, Проект „Подкрепа за  заетост” по ОПРЧР, Регионални програми за заетост и 

други, в които част от включените  лица са от ромски произход.  

На територията на община Гоце Делчев са стартирали обучения по ключова  

компетентност „Работа в екип”, професия „Болногледач” и „Помощник възпитател” по 

Проект „Шанс за работа”, обучения по специалности „Текстообработване” и „Работник 

озеленяване”, в които една от целеви групи са безработни лица от ромски произход. В 

община Гърмен през 2016 г. по НП „Активиране на неактивни лица” е назначен ромски 

медиатор, чиито основни задължения са провеждане на срещи с неактивни лица от 

ромски произход, информиране, регистриране, популяризиране на действащите 

програми и насърчителни мерки, мотивиране и подкрепа при трудовата им реализация.   

Община Хаджидимово е приела План за действие на общината за изпълнение на 

интеграционните политики /2015-2016 г./. 

Община Сатовча е приела План за действие на общината за интегриране на ромите и 

други уязвими групи /2014-2016 г./.  

 Останалите Дирекции „Социално подпомагане” от област Благоевград в периода не 

са реализирали Проекти и не са участвали като партньори по изпълнението на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 

 

 

 

Община Банско 

Информиране на лицата от етническите малцинства за правата на детето. 

Превенция срещу домашното насилие. Проведени са обучения на  полицейски 

служители да работят в мултиетническа среда. Превантивна работа на полицията и 

обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на 

наркотици. 

 

Община Белица 

Няма информация. 

 

Община Благоевград 

1. Мерки за спазване на върховенството на закона 

Спазването на върховенството на закона се гарантира чрез синхронизиране на 

усилията на Община Благоевград с други институции или отдели в структурата на 

общината. Основни партньори на Община Благоевград по приоритет ,,Върховенството 

на закона и недискриминацията са: Детска педагогическа стая,  Дирекция „Социално 

подпомагане“ /ДСП – отдел „Закрила на детето“ (ОЗД), Местна комисия за борба с 
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трафика на хора, Регионална здравна инспекция – Благоевград. По конкретни случаи се 

организират работни срещи и съвместно се обсъждат мерките за социална защита. 

Разработени са процедури за налагане на санкции на родители, които не спазват 

своите задължения, съгласно чл.210, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование.  

Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 

реализира Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. Създадена е практика Местната комисия да работи в тясно 

сътрудничество с ръководствата и педагогическия състав на училищата от община 

Благоевград с оглед ранно предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите. 

Към Комисията е учреден помощен орган от 15 обществени възпитатели. За всяко от 18-

те училища на територията на града, както и за Обединеното общежитие за 

средношколци и за Центъра за настаняване на деца от семеен тип е определен конкретен 

обществен възпитател, който поддържа близък контакт с определен от ръководството 

представител на училището (обикновено това е педагогическият съветник или 

председателят на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви) и 

набира информация за ученици с девиантно и/или агресивно поведение и проблеми с 

общуването, социално занемарени деца, деца предразположени към противообществени 

прояви, деца живеещи в рискова среда. 

 

2. Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация 

Във връзка с приетите от ЦКБППМН от 11.03.2014 г. приоритетни области на 

дейност, усилията на комисията са насочени към осъществяване на ранна превенция и 

откриване на симптоми за извършване на криминални прояви. На училищните комисии 

за превенция на противообществените прояви на учениците се предоставят насоки за 

планиране и организация на дейността им и с възможностите на Местната комисия за 

съвместна  превантивна и корекционно-възпитателна дейност. 

Общественият възпитател още съдейства за корекция на асоциално/ рисково 

поведение, работи с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда или са 

застрашени от отпадане от училище, оказва при нужда социална или възпитателна 

подкрепа. 

Комисията проучва и необходимостта от обучения на специалистите, които 

работят с деца в риск и деца с девиантно, агресивно, асоциално поведение. В отговор на 

заявеното желание на експерти в тази сфера, през учебната 2015/2016 г. са организирани 

обучения за педагогически съветници, социални работници и други специалисти. В 

семинарните занятия взеха участие педагози, социални работници, психолози и 

обществени възпитатели. 

• Обучение на 40 педагози на тема: „Превенция на училищния тормоз и 

координационен механизъм за взаимодействие между институциите“. Преподавателите 

бяха запознати с възможностите за взаимодействие с МК и Детска педагогическа стая 

(ДПС) при решаване на конкретни случаи на  агресия и училищен тормоз. 
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• Съвместно със Сдружение “ Знание, успех, промяна“, гр. Дупница, е 

организирано обучение за педагогически съветници, медицински лица, полицаи и 

социални работници на тема: „Работа по случаи на домашно насилие“. Обучението има 

за цел, посочените специалисти да развият умения за: разпознаване на дете в 

емоционална криза, вследствие на преживяна травма от насилие, адекватни начини да се 

помогне в случай на преживяно насилие, правомощия на институциите, оценка на 

потребностите и нуждите, как да бъдем подкрепящи, работа по казуси. 

• Съвместно със Сдружение „Знание, успех, промяна“ е организирано 

обучение на педагогически съветници, инспектори на ДПС и социални работници на 

тема „Домашно насилие над деца“ . 

• Съвместно със „Сдружение знание, успех, промяна“ и във връзка с 

международната кампания „16 дни срещу домашното насилие“, се проведе конференция 

„Не на насилието“. В конференцията взеха участие педагогически съветници, социални 

работници, представители на медии, полицаи. Конференцията имаше за цел всички 

институции да заговорят „на един език“ по проблема домашно насилие, да се 

усъвършенстват и затвърдят изградените партньорства за по-ефективна защита на 

пострадалите от домашно насилие деца и техните родители. 

• Секретарят на Комисията участва в националната среща-семинар в гр. 

Хисаря. 

• Двама членове на Комисията, четирима обществени  възпитатели и двама 

инспектори при ДПС взеха участие в семинар „Летен форум за професионална 

подкрепа“.  

• По превенция трафика на хора в Община Благоевград работи основно 

Местната комисия за борба с трафика на хора. Обществените възпитатели, Секретарят 

на Комисията, служители от отдел „Обществен ред и сигурност“, социални работници и 

инспектори от ДПС се включиха в обучение „Идентифициране на жертви на трафик на 

хора“, организирано от МКБТХ. 

3. Мерки за преодоляване на езика на омразата 

 

Община Гоце Делчев 

- Мерки за спазване на върховенството на закона – няма специални мерки, всички 

са равнопоставени пред законовите разпоредби. Има районен инспектор от РУП – Гоце 

Делчев, който отговаря за ромския квартал.  

- Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация – община Гоце 

Делчев активно работи за превенция и преодоляване на формите на дискриминация. 

Празнуват се всички празници на всяка от общностите, живеещи в общината – както 

християнските, така и мюсюлманските, така и националните, официални и световни 

празници. В последните години се утвърди и отбелязването на 16 ноември – Световният 

ден на толерантността, в рамките на който се правят инициативи с ученици, предавания 

по общинското радио, изработване на рисунки по темата за толерантността, анкетиране 

на минувачи по улицата, концерти, конкурси и др.; 
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- Мерки за преодоляване на езика на омразата – няма прояви на екстремизъм и 

омраза в хората. Отбелязват се различни световни дни, свързани с насърчаване на децата 

и хората да бъдат толерантни и да се отнасят с уважение един към друг. 

 

 

Община Гърмен 

Както в цялата страна, така и в община Гърмен, законите се спазват и прилагат 

еднакво за всички живеещи на територията на общината. Конституцията на Република 

България, Закона за защита от дискриминация и редица други законови и подзаконови 

нормативни актове, гарантират равните възможности и защита от дискриминация за 

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

състояние, вероизповедание, сексуална ориентираност и други признаци. 

Община Кресна 

В Община Кресна не се допуска двоен стандарт в прилагането на законите на 

държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. Утвърждават се толерантни 

междуетнически  отношения чрез всички форми, включително и спорт. Провеждат се  

срещи между институциите и беседи в СУ   за запознаване със ЗБППМН и НК сред 

малолетните и непълнолетните. Изнасят се  беседи по въпросите за агресията сред 

подрастващите, тютюнопушенето и употребата на алкохол, домашното насилие и 

общуването в Интернет. 

Община Петрич 

Няма данни. 

Община Разлог 

няма дейности по този приоритет. 

Община Сандански 

Община Сандански не е предприела конкретни мерки по отношение на спазване 

на върховенството на закона. Законите се спазват и се прилагат еднакво за всички 

живеещи на територията на общината. Не се прилагат конкретни мерки и по отношение 

на различните форми на дискриминация и прояви на език на омразата. 

 

Община Сатовча 

В община Сатовча няма обособени отделени големи групи от ромски произход. В 

нея живеят заедно различни етноси, като нямаме случай на дискриминация под каквато 

и да е форма. Местната власт, съвместно с всички други държавни институции 

подпомага и оказва съдействие на ромите за разрешаване на техните проблеми. Няма 

регистрирани кражби или други противообществени прояви от местните роми. Проблем 

се оказват преминаващите през общината катуни от роми, който създават проблеми при 

опазването на селскостопанските имоти и продукция. 
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Община Симитли 

За подобряване на ефективността на работата на полицейски служители в 

мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека са обучени и 

проведени занятия за  превантивна работа  на всички полицейски служители в УП – 

Симитли. 

 Реализират се програми и проекти насочени към утвърждаване на толерантни 

етнически отношения 14 ромчета са включени в детско-юношеската школа по футбол, 

18  са включени в спортен клуб „Малки шампиони” – Симитли. 

За подобряване представителството на хора от ромската общност в местните 

институции, образовани, дипломирани и специалисти двама / с висше образование/ са 

назначени на работа в социалните заведения в гр. Симитли, а 12  са назначени  в 

общинска администрация. 

Община Струмяни 

Периодично през годината се провеждат срещи на РУП с модераторите и 

лидерските групи за планиране на съвместни действия и дискутиране на наболели 

въпроси;   

Извършва се превантивна дейност срещу разпространението на наркотици в 

ромските квартали и в кварталите със смесено население;   

Провеждане на срещи между институциите и беседи в училищата на територията 

на Община Струмяни за запознаване със ЗБППМН и НК сред малолетните и 

непълнолетните.  

Изнасяне на беседи по въпросите за агресията сред подрастващите, 

тютюнопушенето и употребата на алкохол, домашното насилие и общуването в 

Интернет.  

На територията на Община Струмяни съжителстват два основни етноса: българи 

и  роми, които живеят в разбирателство. Не съществува етническо напрежение и 

междукултурно неразбирателство. Непрекъснато се прилагат мерки и се изпълняват 

дейности за задържане на учениците от ромски произход в училищата, а чрез програмите 

за временна заетост се осигурява работа на трайно безработни роми. 

Община Хаджидимово 

- Мерки за спазване на върховенството на закона – няма специални мерки, всички 

са равнопоставени пред законовите разпоредби. Има районен инспектор от ПУ – 

Хаджидимово, който отговаря за ромския квартал.  

- Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация – община 

Хаджидимово активно работи за превенция и преодоляване на формите на 

дискриминация. Празнуват се всички празници на всяка от общностите, живеещи в 

общината – както християнските, така и мюсюлманските, така и националните, 

официални и световни празници. Широко е отбелязването на 16 ноември – Световният 

ден на толерантността – подготовка на инициативи с ученици, предаване по общинското 

радио, изработване на рисунки по темата за толерантността, анкетиране на минувачи по 

улицата; 
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- Мерки за преодоляване на езика на омразата – няма прояви на екстремизъм и 

омраза в хората. Отбелязват се различни световни дни, свързани с насърчаване на децата 

и хората да бъдат толерантни и да се отнасят с уважение един към друг. 

 

Община Якоруда 

 Ежемесечно се провеждат информационни кампании от обществените 

възпитатели към МКБППМН за по-пълно обхващане на ромски деца в предучилищна 

група и ученици на територията на общината. Провеждане на дискусии, обсъждания, 

ролеви игри на теми: „насилието в училище и извън него”; „междуличностните 

отношения”; „асоциални прояви и последствията от тях”. Оказване на професионална 

подкрепа на деца, които са регистрирани в Детска педагогическа стая. 

 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ 

Оперативни цели:  

1.Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност. 

2. Промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на 

„език на омразата” в печатните и електронни медии.  

3.Показавне на добри примери и практики свързани с / в ромската общност на 

територията на областта. 

6.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Регионален експертно-

консултантски и информационен център „Читалища” – Благоевград. 

 

Читалищата са основен фактор в развитието на местната култура и образование и 

получаване на информация. Те имат огромен потенциал да способстват за 

задоволяване на определени културни и образователни потребности и за засилване 

на гражданското участие. Те се оказват призвани да се превърнат във важен фактор 

за обществена промяна. 

Новите предизвикателства, които стоят пред читалищата, трябва да спомогнат те 

да се превърнат в по-добро място за неформално образование, традиционна култура, 

достъп до информация, разпространение на книги и др. Нещо повече - целите и 

задачите са насочени към тяхното израстване свързани с новите предизвикателства 

за активиране на гражданското общество. Със статута си на самоуправляващи се 

културно-просветни сдружения изпълняващи не само местни и регионални, но и 

държавни задачи в областта на културата, пред тях се осигуряват възможности за 

реално самоуправление и гражданско участие. Многобройните прояви, които  

читалищата осъществяват, не са затворени само за  техните членове и самодейци, а 

за хората от всички възрасти и социално положение. Те все повече ще променят своя 

облик с модернизирането си за укрепването на читалищната дейност. Така ще 

допълнят своите услуги и разнообразят дейността си с нови инициативи.   
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  Включването и реализацията на услуги в социалната сфера и изграждане на 

информационни мрежи ще спомогнат за навлизането на инициативата „Учене през 

целия живот”, която да допълни със съдържание новата мисия на читалището.  

Сериозно внимание трябва да бъде отделено и на подрастващите поколения с 

реализирането на образователни програми, срещи с книгата, здравни беседи, 

интерактивни игри, образователни и развлекателни инициативи. Включване на 

повече деца и младежи за активното им участие в живота на населеното място. 

Читалищата трябва да продължат да партнират и  да инициират  партньорства с 

общини, културни и образователни институции, местни власти, неправителствени 

организации, бизнеса по места, като се реализират добри практики и инициативи за 

разширяване обхвата на дейност в обществено значими сфери и приоритетни области  

(стимулиране на читалищни дейности, формиране на читалището като място за 

общуване и контакти, дарителски акции, социална и културна интеграция на 

различни социални общности, изграждане на информационни центрове, участие в 

проекти и програми). 

Приоритетни дейности: 

- Утвърждаване на обществените библиотеки като информационно-

образователни центрове;   

-  Достъп до информация и комуникация  в услугите на библиотеките 

- Обновяване и обогатяване на библиотечните фондове и по-задълбочената работа 

с читателите.  

- „Глобални библиотеки”- превръщане на библиотеките в модерни 

информационни центрове,  в които книгата да комуникира успешно със 

съвременните информационни технологии 

- Библиотеката – връзка със света, място за доброволен труд, култура и социални 

дейности 

- Библиотеката – място за информация и знание, парнтьор на местната власт в 

представяне на информация за гражданите 

Художествена  самодейност: 

- Запазване на традициите и обичаите чрез издирване, възстановяване и 

популяризирането им чрез различни културни прояви и форуми; 

- Запазване и обогатяване на съществуващите групи и форми по интереси към 

читалищата - привличане на млади хора и стимулиране на таланта им  

- Разширяване обхвата на населението и включване на повече деца и младежи за 

активното им участие в живота на населеното място. 

- Читалището естествено място за неформално обучение и възпитание, редица  

възможности за извънучилищна и извънработна форма за занимания с музикално- 

фолклорни, художествено-творчески и други дейности. 

- Разширяване ролята и дейностите на читалищата в малките общности в отговор 

на новите потребности на населението 

- Подкрепа на читалищата в търсене на нови модели и механизми за 

самоподпомагане, чрез които да се укрепи институцията и нейните възможности 

за оцеляване. 
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- Стимулиране на читалищата в процесите на изграждане на гражданско 

общество. 

- Извеждане на нови модели за развитие и взаимоотношения с местните 

общности, като се активизира  обществения интерес към читалищата 

- Единствени културни институти в малките населени места, притежаващи 

материална база, която може да бъде използвана за различни прояви и дейности. 

Включване на читалищата към проекти и програми реализирани от съответните 

общини, за осъвременявяне и ремонт на читалищните сгради. 

- Повишаване на интереса и информираността на работещите в читалищата към 

възможностите и начините за финансиране по Европейските фондове  и програми. 

 

6.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и медии” съгласно 

проведения мониторинг на Общинските планове за действие: 

Община Банско 

Съдебно регистрираните читалища в Община Банско  са 5 на брой и в петте 

читалища в общината функционират библиотеки, като приблизителния брой на 

читателите е 1200, като голяма част от тях са  деца и младежи от 5- 14 години. 

Читалищните библиотеки са средище, в което обществеността се запознава и със 

съвременното творчество на поети, писатели, художници чрез организираните  срещи, 

презентации, изложби, организиране на конкурси за детска рисунка, търсят се 

разнообразни и интересни начини за привличане на  младите читатели в библиотеките. 

В читалищата в община Банско  има създадени повече от 14 самодейни  групи. Това са 

певчески групи, танцови състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители и 

инструменталисти. Групите са съставени от деца, младежи и възрастни хора, които  

участват в организираните културни прояви. Всички те развиват своя талант, участвайки  

във всички местни празници и инициативи, литературно-музикални  програми, спортно-

развлекателни мероприятия, детски забавления. Традиционни са изявите им на 

регионални, национални и международни фолклорни фестивали; събори и  конкурси; 

музикални празници, танцови турнири  и фестивали на изкуствата. 

Подкрепящи дейности за включване на деца от етническите групи в кръжоци и дейности 

по интереси. Включени са деца от ромската общност в различни читалищни групи 

Община Белица 

Народно читалище „Георги Тодоров – 1885” гр. Белица е едно от най-активните 

читалища в Област Благоевград. В дейността си съчетава проявите на художествена 

самодейност с множество поети и изпълнени ангажименти по отношение на устойчивото 

развитие на общината – наличието на зала, в която се помещава туристически 

информационен център и сграда за музейна сбирка. Завишена субсидирана численост за 

2016 г. за художественотворческа и организационна дейност са получили следните 

читалища: читалище „Зора 2011”с Краище, читалище „Възрожденец 2011” с. Дагоново, 

читалище „Искра 2011” с. Горно Краище и читалище „Пробуда 2011” с. Бабяк. 

Читалището в гр. Белица е и асоцииран партньор в проекти на Община Белица, генерира 

приходи и от общината, от участие в проекти, от наеми, получено е и спонсорство за 

закупуване на литература. Регистрирани членове на читалищата в общината са 252-ма.  
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В читалището се развива богата обучаваща дейност – школи по китара, йоника, 

вокално пеене, детски театър, танцов фолклорен състав, младежки състав за характерни 

и класически танци. Ансамбълът за народни песни и фолклорният оркестър, както и 

фолклорните певчески формации , участват в събора „Пирин пее”, в местността Предел 

и във Фестивала на мъжките фолклорни групи. 

Читалището в гр. Белица е едно от малкото читалища в област Благоевград, в 

което има краеведски клуб. Също така е сформиран кръжок „Децата пазят природата и 

традициите” с насоченост към изучаване на фолклор, екология и туризъм. Като нова 

дейност е клубът по аеробика и работата с хора в неравностойно положение. 

Община Благоевград 

На територията на Община Благоевград са регистрирани в регистъра към 

Министъра на културата 10 читалища, като 8 от тях са единствени културни институции 

в населеното място, а две са в гр. Благоевград - НЧ „Никола Вапцаров 1866”, НЧ 

”Виртуален свят -15.11.2004 г.”. Читалищата са извършили пререгистрация в указания 

от ЗНЧ срок. Без щатна бройка е читалището в с. Българчево и новосъздаденото 

читалище „Европа-2014” в с. Мощанец. Освен  държавния бюджет, читалищата в селата 

нямат собствени приходи от други дейности, не получават средства от наеми, генерират 

минимални приходи от членски внос. В девет от  читалищата в Община Благоевград 

функционират библиотеки, като приблизителния брой на читателите е 2000, като голяма 

част от тях са деца и младежи .Библиотечния фонд възлиза на  около 160 000 

библиотечни единици. 

Активно е участието на самодейните групи в празници и фестивали, което е 

доказателство, че читалищата имат водещо място в опазването и развитието на 

културните ни ценности . В НЧ ”Никола Вапцаров 1866” гр. Благоевград са сформирани  

школи и художествено-творчески колективи както следва: Детска музикална школа с 

класове по: пиано, китара, мандолина, цигулка, орган, солфеж, с над 80 деца и 14 

творчески състава с над 400 самодейци  В читалищата в селата Бело поле, Рилци, Падеж 

, Логодаж и Селище са обособени 4 школи за народни танци и изворен фолклор, 2 

сурвакарски групи, 5 групи за автентичен фолклор и детски клуб ”Млади таланти”. През 

2014 г. НЧ ”Иван Чаушки 1939” беше домакин на   Национален Кулинарен Фестивал 

„Пъстра трапеза на гости на моя град 2014“. 

Всички читалища са участвали във фестивалите „ Пирин пее 2014“, „Струма пее 

2014“- общ. Невестино,  „Малешево пее и танцува“ с. Микрево. 

Самодейците от НЧ ”Никола Вапцаров 1866” взеха участие в национални и 

международни конкурси и фестивали: 

През 2016 година са организирани множество фестивали, тържества и чествания 

на ромски празници и във връзка с развитието на културната идентичност на ромската 

общност. Най –големите и важни събития са Херделези /6 май – Гергьовден/ и Децата на 

слънцето / 8 април – Международен ден на ромите/ 

За развитие на толерантност, ромските деца взимат активно участие и в 

отбелязването на други събития.  
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Община Гоце Делчев 

В Община Гоце Делчев са регистрирани в регистъра към Министъра на културата 

8 читалища, разполагат с 50 бр. компютри, 17 бр. принтери, с 1 факс и 1 скенер, 5 бр. 

ксерокс и 1 бр. мултимедийни устройства. Читалищата предлагат интернет услуги в 

населените места.  

Във всички читалища функционират читалищни библиотеки, чиито основни 

дейности  обслужват местното население и задачата им е събиране, обработване, 

съхраняване и предоставяне на библиотечния фонд,  извършване на справочно – 

библиографска дейност, работа с читатели, организиране на културно-информационна 

дейност с образователна и социална насоченост.  

Привличането на ученици и млади хора е друг техен приоритет за получаване на 

трайни навици за четене и знания. В тази посока библиотеките предлагат нови форми, 

като интернет услуги, литературни четения, лятна занималня за малките. 

Обособени са читалищни творчески състави и школи както следва: 

1. НЧ  „Просвета -1865”гр. Гоце Делчев - Школи по народни танци, школи по 

пиано, кавал, гайда, тамбура и китара, школа по изобразително изкуство и Детски хор; 

2. НЧ „Петко Рачев Славейков -1938” с. Брезница - Мъжка и женска фолклорна 

група,  Клуб по кулинарство; 

3. НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1927” с. Мосомище - 3 групи за народни танци, 

2-групи - автентичен фолклор, клуб „Сръчни ръце”; 

4. Народно читалище „Изгрев – 1930” с. Баничан- Клубове за бродерия и плетене 

на пет куки, Детска фолклорна трупа и смесена фолклорна група; 

5. Народно читалище „Яне Сандански – 1978“ с. Лъжница  - самодейни певчески 

състави; 

6. Народно читалище „Пенчо Славейков - 2008” с. Брезница  - Мъжка фолклорна 

група,  Женска танцова група; 

7. Народно читалище „Отец Паисий - 1931”с .Корница - Народно пеене и танци, 

сатирични дейности; 

8. Народно читалище „Възраждане“ с. Баничан - Театрален клуб, кръжок по 

готварство, кръжок по плетачество, Грижа за автентичен фолклор. 

Културните прояви на групите и школите са насочени към  развитието на 

художествената самодейност в общината., както и към  национални и международни 

изяви. Традиционно е присъствието на фестивалите: Летен фолклорен фестивал, 

„Еньовден” село Делчево, „Пирин пее – 2014“, Детски фестивал „Пролет в Неврокоп”, 

Фестивал на народни танци гр. Гоце Делчев, Детски фестивал „Слънце иде” с.Дрен 

Международни фестивали - Балкански фестивал гр. Неделино, „Малешево пее и 

танцува”, Национален фестивал „Живо наследство”, Фестивал на класическата китара 

гр. Гоце Делчев и гр. Кюстендил, Фолклорни фестивали в Република Турция, Република 

Македония, Фестивал Културна мозайка „Неврокопски панаир” гр. Гоце Делчев, Първи 

фестивал „Пролет в Неврокоп” организиран от НЧ „Просвета -1865” и община Гоце 

Делчев, участие в Радио Благоевград и ТВ канал Родина, гр. Одрин Турция. Признание 

за неуморният им труд са отличията получени на тези фестивали. Ежегодните 

традиционни прояви и културни празници съдействат за изява на съществуващите 

самодейни групи и индивидуални изпълнители, създава се възможност за обмяна на 

програми и добри практики и не на последно място приемственост между различните 

поколения за съхраняване и популяризиране на българския фолклор и развитие на 
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различните изкуства. Такива са гостувания на самодейни състави в съседни населени 

места, размяна на културни програми между читалища, съвместни чествания на 

празници. 

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската 

общност – официалните празници на общността се уважават и посещават от 

представители на общината и се подкрепят съгласно нуждите на общността.  

 

Община Гърмен 

Съдебно регистрираните читалища в община Гърмен са 10 на брой, като 8 от десетте 

читалища в общината притежават собствени сгради. Сградния фонд се поддържа с 

ограничени финансови средства По проект „Глобални библиотеки” са оборудвани с 

компютри 7 от читалищата в общината. Техниката с която разполагат читалищата е: 

компютри 34 бр., принтери 7 бр., скенер 3 бр., мултифункционални устройства 3 бр., 

лаптоп 1 бр. Интернет има във всички читалища с изключение на НЧ „Светлина 1865”, 

с. Ковачевица. В девет от десетте читалища функционират библиотеки с доста богат 

фонд, който възлиза на около 59 300 тома, а броя читатели  е над 2230 души. Посетители 

в библиотеките и читалните са предимно младежи на възраст от 5 до 29 години.  

В рамките на празниците на Община Гърмен в общинското читалище “Искра 

1924” – с. Гърмен се провежда “Седмица на детската книга и изкуствата за деца”, която 

дава възможност за изява на детското творчество и талант. Наличието на компютри в 

повечето от библиотеките дава възможност за предоставяне на различни услуги за 

обществото и привличане на млади хора. Има добре развита художествена самодейност, 

функционират 8 състава за народни танци, 6 певчески състава, театрални кръжоци, 

школа за нар. танци, школа по тамбура, школа за модерен балет, клуб „Природа”. 

Читалищата поддържат традицията за отбелязване на значими събития, като основни 

партньори в тях са кметствата и училищата.  Фолклорните състави се включват и в 

местни, регионални и национални празници; 

В  училищата на община Гърмен се организират и провеждат много тържества по  

различни поводи. Участия в тържествата вземат и децата от ромски произход. Об А 

Гърмен организира през третата седмица на м. април празници на общината. Финалът на 

празниците е провеждането на  международен  фолклорен фестивал, в който участие 

вземат и самодейци от ромски произход. В края на м. декември се провежда инициатива 

“Да подадем ръка“, която е с благотворителна цел за сираците от общината. Участие 

вземат и хора от ромски произход.   

 

Община Кресна 

Съдебно регистрираните читалища в Община Кресна са четири на брой, три от тях 

притежават собствени сгради. В четирите читалища в община Кресна функционират 

библиотеки. Библиотечния фонд наброява около 35 295 т. литература, а читателите са 

над 556 човека. Към НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна съществува клуб „Приятели на 

книгата”, който се включва активно в различни мероприятия свързани с четенето. По 

проект, финансиран от ФРМС, в читалището в гр. Кресна от години функционира и 

Център за административни и информационни услуги, който е в помощ на местното 

население. 
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Въпреки малкия си брой, читалищата в Община Кресна имат богат културен 

календар, в който основна роля има НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна. Към него 

функционират: Школа по народни танци, Школа за мажоретки,  Клуб за фолк-фитнес, 

Клуб приятели на библиотеката, Детски танцов състав, Младежки танцов състав, 

Мажоретен състав, Мъжка фолклорна група, Женски народен хор, Народен оркестър, 

Група за автентичен фолклор. Читалищата се включват в местни и регионални събития, 

чествания празници  като по значими са: 15 национален конкурс „Южни слънца”, гр. 

Петрич, „Между три планини”, гр. Банско, Национален събор „Пирин пее 2014”, м. 

Предел, Фолклорен фестивал, гр. Приморско. 

 

Община Петрич 

На територията на Община Петрич са регистрирани в регистъра към Министъра 

на културата 26 читалища, като 3 от тях са в гр. Петрич, 2 в с. Беласица, 2 в с. 

Марикостиново, а останалите 19 читалища са  единствени културни институции в 

населеното място. Читалищата в Община Петрич работиха  по програма „Глобални 

библиотеки” и 5 от тях получиха компютърни конфигурации и разполагат с  Компютри- 

60 бр., Принтери-14 бр. ,Мултифункционални устройства-5 бр., Мултимедии–3 бр. 

Ксерокс-10 бр. Във всички читалища на територията на общината функционират 

библиотеки, чийто библиотечен фонд наброява около 250 000 библиотечни единици и 

4000 читатели. Библиотекарите използват различни форми за  привличане на нови 

читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на 

знания и умения. 

Читалищата са едни от най-активните  културни центрове, в които се предлагат 

форми за усвояване на знания и умения, свързани с неформалното учене през целия 

живот. Сформираните кръжоци, клубове, школи, певчески и танцови групи са достъпни 

за всички възрастови групи. Това ги прави място за развитие на творческия потенциал и 

опазване на културните ни ценности. 

В Община Петрич функционират повече от 40 певчески фолклорни групи и 

танцови състави, които са разделени по възраст, над 20 школи, в които са включени освен 

певчески групи за изворен фолклор, и класове по  поп и джаз пеене, клас пиано, 2 класа 

китара, клас цигулка,  клас мандолина, клас акордеон, клас народно пеене, Клуб за 

модерни танци и балет „ Кристал”, Китаро-мандолинен оркестър, ВИГ „Серенада”, ДВГ 

„Съншайн”, кръжоци-3, тамбуражки оркестри - 2, кукерски групи - 2, естрадно-

сатирична група и други състави. 

Всички те участват в ежегодните традиционни събори и надпявания, като 

поддържат духовния живот в общината. Многобройни са и изявите им в престижни 

национални и международни конкурси и фестивали, в телевизионни предавания и записи 

на видео клипове.  

Опазването на нематериалното наследство (песни, танци, поговорки, мелодии, 

фотоси, материали) е техен приоритет, който се развива в посока  издирване и защита на 

носителите на съответните знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в 

процеса на приемственост, запазване и популяризиране историята на родния край и 

краеведческата дейност. Читалищата са място за  съхраняване  на нематериалното 

културно наследство  и предаването им във времето. 

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската 

общност  
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Подкрепа за дейността на изградения в ромските квартали Общностен център;  

Подкрепа за дейността на самодейните групи на ромите, функциониращи в града. 

 

Община Разлог 

Съдебно регистрираните читалища в Община Разлог са 10 на брой. На 

територията на град Разлог функционират 2 читалища, „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” и 

читалище „Развитие 2004”, в ромския квартал на града. В с. Годлево, общ. Разлог също 

са  съдебно регистрирани и функционират  две читалища. Осем от десетте читалища в 

община Разлог притежават собствени сгради, които са в относително добро състояние. 

Техническата база на читалищата се състои от 29 компютри, 10 принтера, 4 скенера, 6 

мултифункционални устройства, 3 мултимедии. 

В седем от читалищата в Община Разлог функционират библиотеки, като 

библиотечния фонд възлиза на около 128268  тома литература, а читателите са 

приблизително 1300 души.   

Изключително богат, разнообразен и интересен е културният календар на 

читалищата в Община Разлог. Наред с художествената самодейност в  читалищата 

съществуват различни школи, кръжоци, клубове по изкуства и интереси, в които се 

включват активно млади хора. Към читалищата в Община Разлог функционират 26 

танцови състава, 20 певчески състава, 9 музикални състава, 4 литературни кръжока, 3 

театрални състава, различни по интерес и насоченост школи и кръжоци. Читалище 

„15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог привлича младите хора и през лятото, когато инициира 

и провежда курс по моделиране, шах на открито, курс по рисуване, курс по народно 

пеене, детско театрално студио, обучение по английски език за деца, безплатен интернет 

за деца и възрастни в библиотеката. Интересна инициатива в която читалище„15.ІХ.1903 

г.- 1909 г.” гр. Разлог е организатор и партньор в лятна академия за изкуство „Огънят на 

Орфей” с представители на 15 страни, чиято цел е да подпомага млади таланти в 

творческо израстване. Организират се майсторски и творчески класове с преподователи 

от България, Австрия, Русия, Холандия, Швейцария, САЩ. 

В ромската махала в гр. Разлог в квартал „Нов път” се организират тържества по 

повод ромската Нова година –Банго Васил  и по повод , 8-ми април Международния ден 

на ромите се организират тържества. Във Читалище „ Развитие” в ромската махала се 

организират курсове за най -малките по рисуване, курс по танци. 

Община Сандански 

В Община Сандански има регистрирани 20 читалища. Всички читалища имат 

функциониращи библиотеки. Общият книжен фонд за 2014 г. възлиза на 229359 

библиотечни единици, читателите са около 2457 човека. Библиотекарите участват 

активно в търсене на възможности и обучения за повишаване на квалификацията си и 

привличане на нови читатели, особено сред децата.  

 В НЧ „Отец Паисий - 1919” гр. Сандански самодейните състави са Детска вокална 

група, Детски народен хор, Ансамбъл за народни песни и хора / Танцов състав – 26 души, 

оркестър – 6 , мъжка певческа група – 9, женска певческа група – 12/, китаро-мандолинен 

оркестър, 3 женски групи за автентичен фолклор, женска група за популярни песни, 

драматичен театър. Школите също са посещавани активно: школа за народни танци – 

103 деца, за модерни танци – 154 деца, школа по пиано – 8, солфеж – 9, китара – 10, 
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изобразително изкуство – 5, курс по езикова култура – 10. Като нова разкрита дейност -  

в с. Петрово – Дневен център за духовна и социална интеграция. В с. Левуново има курс 

по компютърна грамотност. 

Община Сатовча 

Съдебно регистрираните читалища в Община Сатовча са 8 на брой, като цяло 

сградите им се поддържат с ограничени финансови средства. От работата си по Програма 

„Глобални библиотеки”, 6 от 8 читалища са оборудвани с Компютри-31 бр., Принтери-4 

бр., Скенери-2 бр., Мултифункционални устройства-5 бр. и Мултимедии-6 бр. 

И в осемте читалища в Община Сатовча функционират библиотеки, като 

приблизителния брой на читателите е 3500, като 2000 от тях деца и младежи от 5- 14 

години. 

Библиотечния фонд за 2014 г. възлиза на  около 71 000 библиотечни единици. 

Читалищата в Община Сатовча са единствени културни институции, имат богат 

културен календар и се включват активно във всички местни, регионални и по-значими 

национални празници, събори и фестивали. 

Към тях съществуват и функционират 12 танцови състави (9 – народни танци, 3 – 

модерни танци), 12 певчески състави (10 народни песни, 2 хорови състава), 8 музикални 

състава (3 струнни състава, 2 ударни, 3 клавишни), литературен кръжок, театрална 

школа, компютърни кръжоци. Младите хора се включват активно в културния живот на 

общината с участието си в певчески и танцови състави, кръжоци, школи. Читалищата 

организират и провеждат редица културни събития в това число фестивали, чествания, 

изложби, конкурси и др. 

Лицата от малцинствените групи се включват във всички културни мероприятия 

на територията на Община Сатовча 

Община Симитли 

На територията на Община Симитли съдебно регистрираните читалища са 9 на 

брой, привлечена е целевата група към дейностите на читалищата. Проведени са 

тържества в ромските махали на гр. Симитли и с. Крупник. Популяризиране на  ромската 

култура чрез общинския календар.  Подготовка и организиране на 14 януари – „Банго 

Васил”, на 8 април – “Муждународен ден на ромите”, 6 май – Гергьовден – организиране 

на тържества в ромските махали в гр. Симитли  и с. Крупник, 9 май - Пъстрота в “Ден на 

Европа”, 17 май – Спортен празник в Симитли – спортни състезания в които са включени 

и ромски деца,  24 май – Ден на българската писменост и култура – “Нека бъдем по – 

образовани“ и празника на гр. Симитли, които се провежда на 8 септември. 

Във всички читалища от Община Симитли функционират библиотеки с общ 

библиотечен фонд от 79613 библиотечни единици и приблизителен брой читатели – 

1102. Като всички свои колеги и тук библиотекарите търсят възможности за привличане 

на нови читатели и популяризиране на четенето сред  всички генерации, както и  за 

насърчаване на грамотността. В читалищата съществуват и функционират фолклорни 

групи – 8, групи за български народни танци - 2, фолклорен ансамбъл „Св. Климент 

Охридски”, групи за модерен балет – 2, мажоретен състав, инструментални школи – по 

пиано, акордеон, школа по актьорско майсторство. Голямо събитие е традиционният 

фестивал на бабугерските маски и игри в гр. Симитли – „Симитлия – древната земя на 

кукерите”, на който ежегодно взимат участие около 1000 самодейци 
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Община Струмяни 

На територията на Община Струмяни са регистрирани в регистъра към 

Министъра на културата 3 читалища, които са единствени културни институции в 

населените места. И в трите читалища на територията на общината функционират 

библиотеки, като приблизителният брой на читателите е 26195, а библиотечният фонд. 

възлиза на  около 27 000 библиотечни единици, разполагат с 15 бр. Компютъра, 4 бр. 

мултифункционални устройства, 2 бр. принтера и 1 бр. скенер. Всички читалища 

разполагат и ползват интернет. 

Освен традиционните библиотечни дейности, читалищните библиотекари търсят 

разнообразни и интересни начини да привлекат младите читатели в библиотеките чрез 

организиране на различни мероприятия, като: представяне на книги, изложби, 

съживяване на забравени ритуали по повод на християнски празници. За втора година 

читалището в с. Струмяни бе организатор на  Лазаровден,  един от най-жизнерадостните 

пролетни празници в българския народен календар. В отбелязването му са взели участие 

момичета на възраст от 10 до 14 години, които са подготвени в читалището в заучаване 

на ритуални песни.  

Читалищата са единствени културни институти в населените места, имат богат 

културен календар и се включват активно във всички местни, регионални и по-значими 

национални празници, събори и фестивали. 

Към тях съществуват и функционират: Клуб по изкуство: „Сръчни ръце”, Клуб  

„Забавлявай се с мен” - специално за децата през месеците юли, август и септември се 

сформира и клуб по „ ЗУМБА танци”, като идеята е да се ангажират децата през цялото 

лято, Клуб „Спортувай за удоволствие”, Клуб „ Раздвижи ума си” – клуб, в който всички 

желаещи без значение на възраст, пол и етническа принадлежност, могат да ползват 

безплатно шахове, закупени от читалището. Клуб „Нова звезда” по Изобразително 

изкуство, който дава възможност на децата да се изявят и в други насоки като пеене, 

рисуване, актьорски умения и др. 15 деца на различна възраст, 3 школи по народни танци 

и 1 по модерни танци, Ансамбъл за народни песни „Малешевци”. Читалищата 

организират и провеждат редица културни събития в това число фестивали, чествания, 

изложби, конкурси и др., като традиционен е международен фолклорен фестивал 

„Малешево пее и танцува”. 

 

Организират се празненства по ромския културен календар с характерни техни празници 

и ритуали. 

Община Хаджидимово 

Съдебно регистрираните читалища в Община Хаджидимово са 13 на брой. 

Добре развита и многообразна е художествената самодейност на читалищата в 

Община Хаджидимово. Към читалище „Яне Сандански – 1928 г.”, гр. Хаджидимово са 

създадени и функционират: МФГ „Комитите”, ЖПГ „Пиринска зора”, Детски танцов 

състав за народни танци, Детски състав за народни обичаи, Женска група за народни 

обичаи, Детски състав за забавни танци „Чебурашка”. В останалите три читалища 

самодейност развиват: 2 танцови състава, 2 мъжки певчески групи, Битов оркестър и 

група за народни обичаи, школи по тамбура, духов инструмент, народни танци. 

Читалищните състави взимат участие  в местни и регионални празници и събори, 

концерти, чествания.  



60 

 

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската 

общност – официалните празници на общността се уважават и посещават от 

представители на общината и се подкрепят съгласно нуждите на общността.  

 

 

Община Якоруда 

В Община Якоруда съдебно регистрираните читалища са 3 на брой. И в трите 

читалища има функциониращи библиотеки като общия библиотечен фонд възлиза на 

48785 библиотечни единици. Богат е културният календар на Община Якоруда и всички 

читалищни състави участват активно във фестивали и местни празници. Художествените 

състави на читалищата включват: Фолклорни групи /мъжка, женска и детска/, танцови 

състави – общо за общината 12, от които фолклорни и за модерни танци, от други 

разкрити форми – група за стари градски песни и Детска вокална група „Звънчета”, 

школа по пиано, киночиталище, клуб „Изкуство”, Клуб за народни танци за възрастни и 

група за народни обичаи. 

В културния календар на общината са включени всички характерни за ромската 

общност празници.  Във всички прояви на Община Якоруда се включват деца от ромски 

произход. 

 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2014 Г.  ОБЩИНИ, 

 МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Област 
Благоевград 315 577 154 280 161 297 188 103 90 618 97 485 127 474 63 662 63 812 

Банско 12 784 6 204 6 580 11 574 5 628 5 946 1 210 576 634 

Белица 9 706 4 735 4 971 3 196 1 525 1 671 6 510 3 210 3 300 

Благоевград 76 571 36 577 39 994 70 293 33 423 36 870 6 278 3 154 3 124 
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Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Гоце Делчев 30 587 14 971 15 616 18 814 9 047 9 767 11 773 5 924 5 849 

Гърмен 14 846 7 374 7 472 - - - 14 846 7 374 7 472 

Кресна 5 421 2 751 2 670 3 422 1 729 1 693 1 999 1 022 977 

Петрич 52 328 25 767 26 561 28 431 13 779 14 652 23 897 11 988 11 909 

Разлог 20 065 9 803 10 262 11 744 5 677 6 067 8 321 4 126 4 195 

Сандански 39 099 19 059 20 040 25 885 12 509 13 376 13 214 6 550 6 664 

Сатовча 14 829 7 415 7 414 - - - 14 829 7 415 7 414 

Симитли 13 909 6 975 6 934 6 605 3 316 3 289 7 304 3 659 3 645 

Струмяни 5 433 2 668 2 765 - - - 5 433 2 668 2 765 

Хаджидимов

о 9 613 4 891 4 722 2 595 1 326 1 269 7 018 3 565 3 453 

Якоруда 10 386 5 090 5 296 5 544 2 659 2 885 4 842 2 431 2 411 

 

 


