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НА РОМИТЕ (2013 – 2020)
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Настоящият Мониторингов доклад е изготвен от:
Звено за мониторинг и оценка за изпълнението
на Стратегия на Област Плевен за интегриране
на ромите (2013-2020), определено със Заповед
на Областен управител на област Плевен
№ РД-12-03/02.02.2018 г., в състав:
1. Татяна Божинова – Заместник областен управител
на област Плевен;
2. д-р Милен Първанов – Главен експерт в Дирекция
АКРРДС;
3. Росица Виткова – Главен експерт в Регионална
дирекция „Социално подпомагане”;
4. Георги Георгиев – Инспектор в ОД на МВР –
Плевен;
5. д-р
Ирина
Джикова
–
Началник
отдел
„Профилактика на болестите и промоция на
здравето” в Регионална здравна инспекция –
Плевен;
6. Кремена Пъшева – Старши експерт по „Обществени
науки и гражданско образование” към РУО –
Плевен;
7. Йонка Данова – Образователен координатор за
Северна България към Център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе”;
8. Борислава Коджабашева – Хаджиева – Председател
на Сдружение „Знание”;
9. Елена Кирицова – Председател на УС на Сдружение
„Развитие на личността и човешките ресурси”.
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ВЪВЕДЕНИЕ:
Изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2012-2020 г.), се осъществяват на територията на област Плевен
чрез Областна стратегия за интегриране на ромите (2013-2020), както и Плановете за
действие за интеграцията на ромите в общините.
В процеса на работа периодично се провеждат работни срещи между общини и
Областна администрация във връзка с работата по изпълнението на приоритетите заложени в
Националната стратегия за интеграция на ромите. Отчита се много активен диалог между
местните и областните власти в реализацията на дейностите по стратегическите документи.
Налице е създадено партньорство между местните неправителствени организации и
самите общини, като вече се предлагат иновативни решения за повишаването на нивата на
заетост в ромска общност, както и обучението им на територията на общините. 9 от 11-те
общини на територията на област Плевен (Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър,
Гулянци, Кнежа, Пордим, Левски, Плевен и Червен бряг) имат създадени и действащи
общински планове за интеграция на ромите, актуализирани с период 2017-2020 г. Липсата на
планове в общините (Никопол и Белене) се обосновава с почти нулев брой самоопределели се
граждани като роми.
Настоящият Мониторингов доклад е четвърти след приемане на Стратегията на област
Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.). В него се отчита извършената дейност от
9-те общини на Област Плевен по шестте приоритета от Плановете за действие, съобразно
ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерки в
съответната област, насочени към интегриране на ромската общност в българското
общество.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
Областният управител на област Плевен координира изпълнението на приоритетите на
Стратегия на област Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.)
Със Заповед № РД-12-03/02.02.2018 г., на Областния управител е определено Звено за
мониторинг и оценка, което следи за оперативното изпълнение на дейностите в Стратегията
на Област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020). В началото на всяка година
Звеното за мониторинг представя отчет във връзка с изпълнението на заложените
приоритети в стратегията до Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси.
Хронология (2012-2018):




















Сформиране на областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси – 11.12.2012 г.;
Проведени заседания на Областен оперативен екип по разработване на Областната
стратегия – 4 броя;
Утвърден от Областен управител Стратегически документ - Областна стратегия на
област Плевен за интеграция на ромите (2013-2020), на (22.03.2013 г.);
Проведени заседания на Областен съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси - 6 бр. ;
За периода 2012 – 2014 са проведени 6 бр. заседания на областен оперативен екип за
подпомагане актуализацията на общинските планове за интеграция на ромите;
Приети Планове за действие (2013-2014) в изпълнение на Стратегия на област Плевен
за интегриране на ромите на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър,
Гулянци, Кнежа, Пордим, Левски, Плевен и Червен бряг;
Актуализирани Планове за действие (2014-2017) в изпълнение на Стратегия на област
Плевен за интегриране на ромите на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Гулянци, Кнежа, Пордим, Левски, Плевен и Червен бряг;
Проведени кръгли маси, дискусии и работни групи свързани с интеграцията на ромите
– 12 бр.;
Проведени заседания на Звено за мониторинг и оценка - 4 бр. (през 2015 г.);
Приет Мониторингов доклад за изпълнение на приоритетите в Стратегия на Област
Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.) за 2014 г. на 24.02.2015 г. на
заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси;
Проведени заседания на Звено за мониторинг и оценка - 2 бр. (през 2016 г.);
Приет Мониторингов доклад за изпълнение на приоритетите в Стратегия на Област
Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.) за 2015 г. на 13.04.2016 г. на
заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси;
Проведени заседания на Звено за мониторинг и оценка - 2 бр. (през 2017 г.);
Приет Мониторингов доклад за изпълнение на приоритетите в Стратегия на Област
Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.) за 2016 г. на 22.02.2017 г. на
заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси.
Проведени заседания на Звено за мониторинг и оценка - 2 бр. (през 2018 г.);
Приет Мониторингов доклад за изпълнение на приоритетите в Стратегия на Област
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Плевен за интегриране на ромите (2013 - 2020 г.) за 2017 г. на 22.05.2018 г. на
заседание на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси.

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система,
осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда
Изпълнението на заложената цел в приоритет „Образование” се осъществява с участие
на училищата в програми, проекти, извънкласни дейности, организиране на безплатни
екскурзии с образователна цел, целодневна организация на учебния ден, училищни спортни
състезания, работа с родители и др.
През 2017 година на територията на област Плевен функционират 112 училища, 84
детски градини, 5 центъра за подкрепа за личностно развитие, 1 ученическо общежитие и 1
регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование.
Съгласно чл.35 от ЗПУО – всички детски градини в област Плевен са общински,
съгласно чл. 36 от ЗПУО училищата в областта се разделят на:
Държавни:
- Към Министерство на образованието и науката – 13 професионални гимназии, 2
помощни (ЦСОП), 1 възпитателно училище-интернат и Регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващо образование;
- към Министерство на младежта и спорта – Спортно училище „Георги Бенковски“
Плевен
- към Министерство на културата – Национално училище по изкуствата „Панайот
Пипков” гр. Плевен
Общински:
Броят на общинските училища в региона е 94, като:
-

12 са началните училища;
50 основни;
1 профилирани гимназии;
20 средни училища;
11 професионални гимназии;
5 центъра за личностно развитие и ученическото общежитие са на общинско
финансиране.

Съгл. Чл. 37 от ЗПУО училищата, се разделят на специализирани, специални и
неспециализирани, като в областта:
- Специализирани училища са – Спортно училище „Георги Бенковски“ Плевен и
НУИ „Панайот Пипков“ Плевен;
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- Специални училища – ВУИ „Христо Ботев“ Подем, ПУ „П.Р. Славейков“ Плевен,
ПУИ „Асен Киселинчев“ Долни Дъбник и Начално болнично училище – което е
закрито от 01.01.2017 година.
- Неспециализирани училища – 106 училища, които съгл. Чл. 38, ал.1 от ЗПУО се
делят на:
-

начални (І – ІV клас) – 11 бр.
основни (I – VII клас включително) – 50
гимназии (VIII – XII клас включително) – 25
средни (I – XII клас включително) – 20.

Съгл.чл.38, ал. 2 – според съдържанието на подготовката гимназиите в областта са:
- профилирана гимназия – МГ „Гео Милев“ Плевен и
- професионални гимназии – 24 бр.
Разпределение на училищата, детските градини и ЦПЛР по общини:
Община Белене:
- 1 основно училище, 1 средно училище, 1 професионална гимназия, 3 детски
градини и 1 ЦПЛР-ОДК.
Община Гулянци:
- 2 основни училища; 2 средни училища и 8 детски градини.
Община Долни Дъбник:
- 1 начално училище; 5 основни училища; 1 средно училища, 1 професионална
гимназия, 1 специално – помощно (ЦСОП) и 7 детски градини.
Община Долна Митрополия:
- 6 основни училища, 2 средни училища; 1 специално – ВУИ и 8 детски градини.
Община Искър:
- 1 начално училище; 1 основно училище, 1 средно училище и 2 детски градини.
Община Кнежа:
- 1 начално училище; 4 основни училища, 1 средно училище; 2 професионални
гимназии и 5 детски градини.
Община Левски:
- 1 начално училище, 5 основни училища; 1 средно училище; 2 професионални
гимназии и 4 детски градини.
Община Никопол:
- 1 основно училище; 1 средно училище; 4 детски градини и 1 ЦПЛР-ОДК.
Община Плевен:
- 7 начални училища; 17 основни училища; 1 профилирана гимназия; 7 средни
училища; 1 спортно училище; 1 училище по изкуствата, 13 професионални
гимназии; 2 специални – 1 помощно и 1 болнично училище (което е закрито от
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01.01.2017 г.); 33 детски градини и 3 ЦПЛР, 1 ученическо общежитие и 1
РЦПППО.
Община Пордим
- 1 основно училище; 1 средно училище; 1 професионална гимназия и 5 детски
градини.
Община Червен бряг
- 7 основни училища; 2 средни училища; 4 професионални гимназии и 5 детски
градини.
Брой деца по общини за област Плевен, подлежащи на записване в първи клас на
учебната 2017/2018 год. – общо 2529
Общо записали се 2204 ученици
Община Белене -49
Община Гулянци - 67
Община Долна Митрополия - 97
Община Долни Дъбник - 57
Община Искър - 57
Община Кнежа - 147
Община Левски - 137
Община Никопол - 36
Община Плевен - 1228
Община Пордим - 46
Община Червен бряг - 216
Брой ученици, отпаднали за учебната 2016/2017 година по общини и по класове:
І срок (Таблица 1)
Община
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг

бр
0
2
3
5
0
0
0
3
3
2
3

клас
ІІІ, VІІ
І,V, VІ,
ІІ, ІV, VІІ, VІІІ, XІ
ІІ, ІV, V
ІІ, VІІ ІX
VІІІ
ІІ, VІ, VІІ

бр
0
2
6
5
0

клас
ІІІ, VІІ
І,V, VІ, ІX, X, XІ
ІІ, ІV, VІІ, VІІІ, XІ
-

ІІ срок (Таблица 2)
Община
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
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Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг

0
4
1
16
2
5

ІX
VІІ
ІІ, ІV, V, VІ, VІІ ІX, X, XІ
VІІІ
ІІ, VІ, VІІ

Преобладават учениците напуснали училище в прогимназиален етап, като най-голям е
броят в V, VІ клас.
Броят на напусналите ученици в област Плевен през 2017 г. е общо 62, сравнено 2016
г., когато техният брой е 102 се отчита положителна тенденция на намаляване на тяхната
бройка.
Брой ученици, реинтегрирани в училище за учебната 2016/2017 год.
Броя на реинтегрираните - 18 ученици.
Информация за деца и ученици, които са извън училище за учебната 2016/2017 год.






560 ученици са извън училище;
53 записани;
311 в чужбина;
141 незаписани;
55 няма информация.

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система за
учебната 2016/2017 г. се осъществява чрез:
 Създаване на условия за всички деца и ученици роми, живеещи в места с етнически
смесено население, да се обучават и възпитават в етнически смесени групи в класове
в училищата;
 Разработване и прилагане на цялостна стратегия за превенция на отпадането на деца
от образователната система и за реинтеграция на вече отпаднали от училище, вкл.
Ромски деца;
 Осигуряване на институционална подкрепа за запазване и развиване на етническата и
културната идентичност на децата от ромски произход чрез образователновъзпитателния процес (изучаване на ромска култура като имаме две групи“ фолклор
на етносите“ е участваме в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“,празнуваме 8
април – деня на ромите, всяка година се включваме в празнуването на Василица –
циганската Нова година);
 Въвеждане на интеркултурния подход в цялостния образователно-възпитателния
процес (в учебното съдържание, чрез извънкласни и извънучилищни дейности и др.).
Осигуряване на квалификация на учителите за работа в мултикултурна среда;
 Насърчаване на ромските деца да продължат образованието си и след навършване на
задължителна училищна възраст. Подкрепа при необходимост за постъпване в
гимназия, колеж и университет, чрез проектите който ни предлага „Амалипе“;
 Създаване на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно развитие;
 Осигуряване на условия за компенсиране на техните образователни пропуски до
изравняване нивото на знанията и уменията им с това на връстниците им в
общообразователните училища;
 Получаване на стипендии чрез ЦОИДУЕМ;
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 Участие в програмата „Нов шанс за ограмотяване на възрастни“. Улесняване на
достъпа на възрастни роми до форми на продължаващо образование. Мотивиране на
ромите за учене през целия живот;
 Привличане на ромските родители в образователния процес и към активно участие в
училищния живот. Налагане на образованието като семейна ценност. Работа с
родителите, непринадлежащи към ромската общност, за разясняване на взаимните
ползи от образователната интеграция на ромските деца;
 Формиране на социални и здравни умения за избягване на рисковете (наркомании,
проституция, трафик и др.). Изпълнение на програми за превенция на трафик и
сексуално насилие сред ромската общност, във връзка с ранните бракове;
 Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на
взаимоотношения; Повишаване качеството на образованието като предпоставка за
развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на
преждевременното напускане на училище;
 Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни
потребности и подкрепа за личностното развитие на децата и учениците;
 Осигуряване допълнително обучение по български език за децата, за които
българския език не е майчин;
 Организиране на професионалното и кариерно консултиране и ориентиране на
учениците от ромски произход;
 Предоставяне на безплатен транспорт за осигуряване на свободен достъп до
училищната база;
 Участие в проекти и програми за работа с учениците, застрашени от отпадане,
включване на децата в извънкласни и извънучилищни форми;
 Осъществяване на връзка с държавни и неправителствени организации, имащи
отношения към работата с деца – ромска фондация „Амалипе“ отдел „Закрила на
детето”, Служби за социално подпомагане, Кметства по населени места ДПС към РПУ
на МВР и др.
Административни мерки, спрямо ученици, наложени с решение на педагогическия
съвет и на родители, наложени от общинските администрации:









Налагане на наказания по смисъла на чл. 139 от ППЗНП;
Разработване и прилагане на механизъм за точно отразяване и отчитане на
отсъствията;
По изискване на РУО – Плевен училищата изготвят Регистър на учениците, при които
съществува риск от отпадане от училище;
Провеждане на консултации и допълнително индивидуално обучение с изоставащите
ученици;
По инициатива на РУО – Плевен периодично са осъществявани срещи с директори на
училища, представители на общински администрации, с инспектори на детска
педагогическа стая и неправителствени организации за начертаване на мерки по
задържане на учениците в училище и намаляване на дела на преждевременно
напусналите образователната система ученици в област Плевен;
Изготвени програми за намаляване дела на преждевременно напусналите
образователната система ученици;
По изискване на РУО – Плевен в училищата на територията на областта е изготвена
система от индикатори за ограничаване на отсъствията на учениците от учебни
часове.
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За ученици застрашени от напускане на образователната система са предприети
следните действия:
Изпращат се предупредителни писма на родителите да осигуряват своевременно
присъствието на децата си в училище;
Директорите уведомяват общинската администрация за редовното посещение на
учениците в училище;
Със съдействието на МКБППМН се провеждат срещи с родителите;
Осъществяват се посещения по домовете на учениците, съвместно с инспектори от
детска педагогическа стая и социални медиатори;
Осигурява се психологическа подкрепа на ученици, застрашени от отпадане,
посредством работа с психолог и разработени индивидуални програми;
Работа с неправителствени организации.

-

През 2017 година Регионално управление на образованието – Плевен продължава да
подпомага процеса за намаляване на преждевременно напусналите ученици и да упражнява
контрол по обхващане и задържане на учениците в училищата. Област Плевен е сред
пилотните области за работа по системата за ранно предупреждение за риск от
преждевременно напускане на образователната система, като по този начин своевременно се
проследява междуинституционално всяко дете/ученик и се координират действията на
всички заинтересовани страни. Дейността на училищата е насочена към разработване на
мерки и разгръщане на дейности по реинтегриране и задържане на учениците, отпаднали от
системата на училищното образование.
В училищата се разработва Стратегия за намаляване на броя на отсъствията по
неуважителни причини и броя на отпадналите от училище ученици. Към стратегията се
разработва програма с дейности за подкрепа на учениците да продължат образованието си.
В рамките на общата и допълнителна подкрепа за развитие на учениците се създава
подкрепяща среда, създаваща условия за намаляване и отстраняване на причините за
отсъствия на учениците от училище по неуважителни причини:
- осигуряват се условия за максимален обхват на учениците в групите за
-

-

целодневна организация на учебния ден;
осигурява се безплатна или на достъпна цена храна;
осигурява се общежитие;
организира се безплатен транспорт;
осигуряват се условия за провеждане на дейности, които отговарят на
потребностите и интересите на учениците (сключват се договори за съвместна
дейност с читалища, спортни клубове. ЦПЛР)
провеждат се благотворителни акции за подкрепа на социално слаби семейства.

За преодоляване на обучителните трудности на учениците се разчита на диференциран
и индивидуален подход към група или отделен ученик със затруднения, провеждат се
консултации, разчита се на екипна работа между учителите на класа и учителите в групите
за целодневно обучение. В някои училища се практикува наставничество от страна на
ученици от по-горни класове или учители. Разчита се на ранно диагностициране на
учениците в риск. За които се води регистър с информация за семейна среда, силни страни,
интереси, проблеми, прилагани възпитателни въздействия. За учениците се осигурява
логопедична работа.
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За приобщаване към ценностите на класа, училището, за развитие на творческите
възможности и интереси на децата, повечето училища от региона са включени и работят по
проект „Твоят час“, където обогатяват социалните си умения за работа по проект и работа в
екип.
В училищата в малките селища няма психолози, ресурсни учители, педагогически
съветници, което затруднява работата по диагностициране на проблемите в поведението и
мотивация на учениците да посещават училище. Съвместно с общините и ЦПЛР се търсят
възможности за психологическа подкрепа в тези училища.
Работата с родителите приоритетно е насочена към привличането им като активни
участници в училищния живот, постигане на партньорство в образователно- възпитателния
процес, приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на
училищните проблеми – провеждане на лектории и беседи по проблемите на образованието
и възпитанието на учениците, важността на редовното посещение на децата в училище;
разясняване на ролята на образованието за бъдещото израстване и реализиране на учениците
на пазара на труда след завършване на образование; осъществяване на дейности съвместно с
родителската общност; включване на родителите при подготовката и провеждането на
училищни тържества, концерти, мероприятия и изяви на децата. В някои училища са
изградени родителски екипи за взаимопомощ по класове.
За подкрепа при решаване на проблемите със застрашените от напускане ученици се
разчита на съдействие от страна на общинските администрации, специалистите в отделите
„Закрила на детето“, инспекторите към РПУ. И местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Провеждат се съвместни
посещения в домовете на застрашените от отпадане ученици, търси се възможност за
социална подкрепа. Представители на институциите провеждат беседи с родители и
ученици.
Като крайна мярка за мотивиране на ученици и родители за осигуряване присъствието
на учениците в задължителна училищна възраст в училище, се налагат санкциите,
предвидени в законовата уредба.
По изискване на РУО – Плевен в училищата на територията на областта е изготвена
система от индикатори за ограничаване на отсъствията на учениците от учебни часове.
С методическата помощ на РУО е изготвен Регистър на учениците, при които
съществува риск от отпадане от училище.
РУО – Плевен е инициирало и провело три междуинституционални срещи с
представители на общинските администрации, дирекциите „Социално подпомагане “,
местните комисии за БППМН и директори на училища от общините: Долни Дъбник, Левски
и Гулянци за обсъждане на проблемите с отпадащите ученици и изработване на механизми
за координирани действия за намаляване на броя на отпадналите от училище ученици.
Гарантиране
на
достъп
до
качествено
образование
в
мултикултурна/интеркултурна среда се осъществява чрез насоченост в три групи,
участващи в процеса на интегриране на ромите:
 Насочени към ученика :




Прилагане на интерактивни методи, провокиращи участието на всички деца и
ученици;
Стимулиране и провокиране на групови дейности с участие на всички ученици,
групи по взаимопомощ, наставничество „връстници обучават връстници”;
Предоставяне на възможност за участие на учениците в целодневна организация
на учебния ден, консултации по всички учебни предмети, консултации от
учителите в часовете за самоподготовка;
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Провеждане на нетрадиционни форми на игрова и образователна дейностдидактически игри, състезателни игри, проектна работа и др;
Използване на арт- терапия и мероприятия свързани с изкуството и фолклора на
различните етноси- занимания по интереси „Фолклор на етносите”;
Участие в BG05M2OP001-2.004-0004 проект „Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи
специфични знания, умения и компетентности” (Твоят час) по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж”, чиято основна цел е създаване на условия
за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и
надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките
на задължителната им подготовка в училище. Предоставят се възможности за
развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните
способности на учениците, преодоляване на образователните дефицити,
повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни
области, създаване на механизми за по-ефективно приобщаване на родителите
към училищния живот и др.;
Организиране на дейности по време на „Седмицата на четенето” за подобряване
на комуникацията на български език и преодоляване на езиковата бариера,
формиране на естетически нагласи и поведенчески стереотипи, съответстващи
на общоприетите социални норми. Включване на децата в различни
инициативи: „Бъди грамотен”, „Аз мога да чета”;
Извънкласни и извънучилищни дейности: Важен принцип при планирането и
провеждането им е принципът на целенасоченост т.е съдържанието на
извънкласната дейност да е насочено към усъвършенстване на личността на
ученика, като например – „Лазаруване”, „Коледуване”, Коледен базар, Ромска
Нова година –„Василица”, „Дървото на Баба Марта”, Празник на ромите – 8- ми
април, „Ден на Земята” др.;
Спортът е силен притегателен фактор за ромските деца, които се използва за
задържането им в училище и мотивирането им да учат. Спортуващите деца се
учат да поставят и реализират общи цели, учат се на дисциплина и упоритост.
Съвместните спортни занимания облекчават интеграцията на ромските деца,
повишават аспирациите им за успешно представяне, повишават самооценката и
себеуважението – дейности от спортния календар на училището, националния
спортен календар, Европейски ден на спорта в училище и др.;
Отбелязана Седмицата на толерантността с беседи по класове, общоучилищни
анкети;
Осигурена целодневна организация на обучението Чрез целодневната
организация на учебния ден се предоставят на учениците, включително и на тези
от ромски произход, разнообразни възможности за интелектуално, физическо и
социално развитие и се осигуряват условия за по-добра адаптация към
училищния живот;
Получаване на безплатни закуски и учебни пособия по всички учебни предмети;
Формиране на чувство за принадлежност към училищната общност чрез
поддържане на училищните традиции и ритуали – утвърдени училищни символи
– знаме, емблема, училищна униформа за ученици и учители;
Развитие на ученическото самоуправление – изградени ученически съвет, като
активна форма на ученическото самоуправление;
Насърчаване на продължаване на обучението след 16г., чрез осигуряване в
училище на самостоятелна форма на обучение.

 Насочени към учителите :
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Квалификация на педагогическите кадри:



Обмяна на опит и добри практики по превенция на отпадането на деца от
училище и намаляване броя на безпричинните отсъствия от училище”;
Работа в методическо обединение, изготвяне на план за работа с тези деца.

 Насочени към родителите
Взаимен ангажимент на родители и учители за търсене и привличане на допълнителни
ресурси в подкрепа на общността, за осигуряване на партньорство и развиване на различни
дейности:





Включване на родителите в обучения, в различни извънкласни форми, в
съвместни мероприятия с училището, работилница за ученици и родители, Ден
на отворени врати;
Дейности за изграждане на доверие на родителите към училището и мотивиране
на участието им в процеса, чрез създаване на родителски клуб с включени
родители, които имат изграден авторитет в ромската общност и натрупан семеен
опит;
Формални инициативи – родителски срещи, посещения по домовете, часове за
консултиране на родители, уведомителни писма, телефонни обаждания, чрез
ученическата книжка, покани и беседи за
потребността от присъствието
в училище. Работата с родители е приоритетно насочена към привличането им
като активни участници в училищния живот, постигане на партньорство в
образователно- възпитателния процес, приобщаване на родителската общност за
активно участие в решаването на училищните проблеми – провеждане на
лектории и беседи по проблемите на образованието и възпитанието на
учениците, важността на редовното посещение на децата в училище;
разясняване на ролята на образованието за бъдещото израстване и реализиране
на учениците на пазара на труда след завършване на образование;
осъществяване на дейности съвместно с родителската общност; включване на
родителите при подготовката и провеждането на училищни тържества,
концерти, мероприятия и изяви на децата.

На територията на област Плевен съвместно с педагогическия екип от училищата и
детските градини с родителите на децата от ромски произход се работи по подготовката на
децата в предучилищна възраст от всички етнически групи за пълноценно им включване в
образователния процес. Осъществяват се форми за ефективна работа и мотивиране на
родителите на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятстват да посещават детска
градина.
Всички образователни институции в област Плевен работят за:





Работа по посока ранното откриване на обучителните затруднения, спазвайки
Наредбата за приобщаващо образование;
Повишаване на качеството на образователно –възпитателния процес;
Преодоляване на различията, основани на етнически произход, способности и
социален статус;
Създаване на педагогическа подкрепа, за преодоляване на изоставането и
пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, чрез използване на
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индивидуална и групова работа, предоставящи възможности за индивидуален
темп при усвояване на учебния материал за застрашените от отпадане ученици;
Активно участие в учебния процес и училищния живот;
Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, осигуряващи достъп до
качествено образование;
Социално включване на децата и учениците в обществения живот;
Пълно обхващане на децата с необходимост от образователна подкрепа и
недопускане напускането им от училище;
Организиране на различни форми на квалификация на педагогическите кадри,
чрез които да се развият компетенциите на учителите да работят успешно в
многоетническа среда;
Провеждането на разяснителна работа с родителите, чиито деца често отсъстват.

Основни причини за напускане на училището от учениците са:
- социални и семейни причини;
- липса на образование или ниска грамотност у родителите и убеденост в
необходимостта от придобиване на степен на образование и формирането му като
приоритет;
- изоставане в училищните постижения и липса на мотивация за учене;
- етно-културна принадлежност;
- нисък социален статус;
- миграционни процеси.
В по-големите населени места и общинските центрове причините са основно семейни
(трудови миграции на семействата или членове на семействата в по-големи населени места
или в чужбина) и липсата на мотивация за учене и изоставане в училищните постижения,
докато в малките населени места, основните причини са от социален и етно-културен
характер.
Забележка: Информацията не може да бъде структурирана и систематизирана с
точност, защото е важно да се отбележи, че много от ромите не се самоопределят като
такива.
За учебната 2017 година е констатирано:



Участие на родителската общност в живота на училището;
Повишаване на мотивацията и на родителите от етническите малцинства за
интегрирането на децата им в образователната система, чрез включването им като
помощници на учителите за проучване, предаване, пресъздаване и съхраняване
обичаите и традициите на различните етноси.
Реализирани проекти по приоритет Образование: (Таблица 3)

№
1.

Община /Финансиране
Община Червен бряг
ОП ,,Наука и образование за
интелигентен
растеж“,
процедура
„Образователна
интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или
търсещи
или
получили

Проект
,,Заедно
можем
да
постигнем мечтите си!“

Резултати
Обхванати 209 ученици и 30
родители
от
СУ,,Христо
Смирненски“ гр. Койнаре и
ОУ,,Христо Ботев“ с.Чомаковци.
Партньори – Община Червен
бряг и Сдружение ,,Знание“ –
град Плевен.
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Стойност

323 665,96 лв.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

международна
закрила”,
приоритетна ос „Образователна
среда за активно социално
приобщаване“.
Община Червен бряг
ОП ,,Наука и образование за
интелигентен
растеж“,
процедура „Ограмотяване на
възрастни – фаза 1“,

„Нов шанс за успех“

Община Долна Митрополия
„Център
за
образователна
интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства“ гр.
София.

„Подкрепа на ромските
ученици
за
успешно
завършване на средно
образование”

Община Пордим
Съфинансиране от Европейския
съюз
чрез
Европейските
структурни и инвестиционни
фондове.
Община Долна Митрополия
Проекта се реализира в СУ
„Евлоги
Георгиев“
гр.
Тръстеник“ и е финансиран от
Център
за
образователна
интеграция
на
децата
и
учениците
от
етническите
малцинства.
Финансиран по ЦОИДУЕМ.

„Толерантни заедно”

Община Червен бряг
Проект към ТСА, финансиран от
Световната банка.
15.09.2016 г. до 31.05.2017 г.

„Готови за училище“

Община Искър
Проект BG 05М2ОР001-3.0010039 с бенефициент Община
Искър и партньори ДГ „Мара
Балева”
гр.
Искър,
ДГ
„Щастливо детство” с. Долни
Луковит и Сдружение „Развитие
на личността и човешките
общности” Плевен. Проекта е
финансиран по Оперативна
програма „Наука и образование
за
интелигентен
растеж”,
съфинансирана от Европейския
съюз
чрез
Европейските
структурни и инвестиционни
фондове.
Община Левски
СУ „Крум Попов” – гр. Левски
ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж”

„Приятели”

Сформирани
3
групи
за
ограмотяване на възрастни в
ПГХТ „Ю.Гагарин“ – Червен
бряг, СУ „Хр.Смирненски“ –
Койнаре и ОУ „Хр.Ботев“ –
с.Рупци.
Реализация на проекта – за
учебните 2016/2017 и 2017/2018
години две деца от ромски
произход
от
СУ
„Евлоги
Георгиев” от IX клас въз основа
на отличният им успех са
одобрени за получаване на
стипендии.
Реализация
на
извънкласни
дейности.

-

2 400 лв.

329 827,12 лв.
„Успешна адаптация на
учениците от етнически
произход
към
съвременните изисквания
на
новото
българско
училище”

„Училището
мечти”

на

моите

Тридесет ученици от V клас са
включени в работата на три
клуба: „Приятели на книгата“,
„Аз и историята“ и „Аз и
компютърът“.
Продължителността на проекта е
24 месеца /2017-2019/ Чрез
разнообразни дейности проектът
цели намаляване на риска от
преждевременно отпадане от
училище
на
ученици
от
етническите малцинства.
Чрез проекта се подобрява
обхвата и посещаемоста в
детските градини. Покриват се
такси
за
детска
градина,
осигурява
се
допълнително
стимулиране във връзка с
редовно посещение.
Основната цел на проекта е
Прилагане на иновативен модел
за образователна интеграция на
деца в неравностойно положение
от 3 до 6 годишна възраст от
етническите малцинства
и
маргинилизирани
обществени
групи на територията на Община
Искър, за изграждането им в
бъдеще
като
пълноценни
граждани
с
успешна
професионална, социална и
личностна
реализация
чрез
развитие на индивидуалните им
способности, умения и познания.
Обхванати 90 ученика от ромски
произход.
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30 112 лв.

1 600 лв.

183 626 лв.

236 760,13 лв.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Община Левски
ДГ „Слънце” гр. Левски
Финансиране по ЦОИДУЕМ
Община Левски
ДГ „Теменуга” с. Обнова
Финансиран от ТСА и се
реализира от Център „Амалипе”
в партньорство с „Плевенски
обществен фонд – читалища” и
Сдружение „Знание”
Община Гулянци
Средно
училище
„Асен
Златаров”, село Гиген, община
Гулянци, област Плевен
Партньори: Община Гулянци и
Сдружение „Знание” – Плевен
Продължителност: 02.08.2016 г.
– 31.12.2018 г. с финансовата
подкрепа
на
Оперативна
програма „Наука и образование
за интелигентен растеж” 20142020 г.

„Учим заедно български
език”

Включени деца от различни
етноси.

„Готови за училище”

Период на реализация 20172018 г. Обхваща деца в
задължителна предучилищна
възраст.

Община Плевен
ОУ „Антон Страшимиров”, с.
Бохот.
Център
за
образователна
интеграция
на
децата
и
учениците
от
етническите
малцинства.

„Щастливи и успешни
заедно в училище“

Община Плевен
ОУ „Антон Страшимиров”, с.
Бохот.
Финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование
за
интелигентен
растеж”,
реализиран в партньорство с
Община Плевен, в изпълнение
на Областната стратегия за
интегриране на българските
граждани от ромски произход и
други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация и
Актуализиран общински план за
нейното изпълнение 2014 –
2020.
Община Плевен
НУ „Христо Ботев” – с.
Дисевица.
Финансиран по ЦОИДУЕМ
Община Плевен
Програма
Намаляване
отпадането на ромски ученици
от
училище
–
Център
„Амалипе”, финансиран от ТСА.
Период на изпълнение 20172020 г.

„Букварче,
другарче“

„Да сбъднем мечтите си!”

бъди

ми

Подпомогне изграждането на
учениците
от
СУ
„Асен
Златаров” с. Гиген, община
Гулянци
като
пълноценни
граждани
за
бъдеща
професионална, социална и
трудова реализация чрез участие
в дейности за насърчаване
участието им в образователния
процес, развитие на творческите
им способности за съхраняване и
развиване на културната им
идентичност
в
подобрена
образователна среда.
Според заложените в него
дейности се правят стъпки за
създаването на Професионална
учеща общност от родители и
учители с цел изграждане на
партньорство с родителите и
засилване
на
тяхната
инициативност
и
заинтересованост за успехите на
техните деца.
Проектът
осигурява
допълнително
обучение
по
български език за деца в ранна
детска
възраст,
за
които
българският език не е майчин и
се създават условия за ранна
социализация.

38 703,87 лв.

-

241 739,70 лв.

19 950 лв.

185 948 лв.

„Равен старт за социално
включване”
„Всеки ученик ще бъде
отличник -2”

37 672,52 лв.
Проектът
е
насочен
към
превенция на отпадането от
училище на ромските деца в
задължителната за обучение
възраст и се реализира от 250
ученика в България.
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750 000 лв.

16.

17.

18.

19.

Обхванати училища: с. Бохот,
с.Буковлък, с. Ясен, с. Дисевица,
с. Търнене, с. Градина, гр.
Гулянци, гр. Долни Дъбник, с.
Глава, с. Рупци, с. Радомирци и
гр. Койнаре.
Община Никопол
Партньори: Детска градина № 1
„Щастливо детство” – Никопол
и Сдружение „Знание” град
Плевен.
Срок
на
изпълнение
от
02.08.2016 г. до 27.12.2018 г.
Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен
растеж” 2014 – 2020 г.,
съфинансирана от Европейския
съюз
чрез
Европейските
структурни и инвестиционни
фондове по приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно
социално приобщаване”

Община Червен бряг
Финансиран по ЦОИДУЕМ
Продължителност: /Х.2016 г. –
IХ.2018 г./
Община Червен бряг
ДГ „Зора” – с. Рупци и НЧ
„Тракия - 2013” гр. Плевен.
Финансиран по ЦОИДУЕМ
Продължителност:
през
учебната 2017/2018 г.

Община Червен бряг
Одобрени
концепции
по
операциите
„Социално
–
икономическа интеграция на
маргинализирани общности” и
„Интегрирани
мерки
за
подобряване
достъпа
на
образование. Община Червен
бряг – 550 000 лв, Община
Гулянци – 373 000 лв. и Община
Долна Митрополия – 550 000 лв.
Общо усвоена сума:

„С малки стъпки
успешен старт”

към

„Усмивки, мечти, надежди
– комплексен подход за
качествено обучение в
детска градина „Зора” гр.
Червен бряг”
„Нашето общо минало и
бъдеще”

-

Създаване
на
условия
за
подпомагане на деца от 3 до 6
години
от
етническите
малцинства,
обучавани
в
детските градини в Община
Никопол за успешна социална и
личностна
реализация
чрез
подобряване на образователната
среда,
провеждане
на
извънурочни
дейности
за
засилване на мотивацията за
участие
в
образователния
процес, развитие творческите
способности на подрастващите,
съхраняване и развитие на
културната
идентичност
в
образователна
интеграционна
среда
и
включване
на
родителите във възпитателния
процес
Обхванати 117 деца в 9 групи

410 366,96 лв.

39 179,68 лв.
Целта е да се
утвърди
културното многообразие на
етническите малцинства като
обща ценност и възможност за
пълноценна социализация на
децата
от
етническите
малцинства, чрез възпитание на
детето от най-ранна възраст към
уважение,
толерантност,
зачитане правата на отделната
личност
и
познаване
на
отделните традиции и култури.
Дейностите по проекта ще
обхванат 117 деца от ДГ
„Снежанка” и техните родители.

15 635 лв.

1 473 000 лв.

4 320 186,70 лв.

Реализацията на посочените проекти и дейности допринася за приобщаването на деца и
ученици от малцинствен произход за тяхната по-добра предучилищна и училищна
18
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подготовка. Адаптацията на децата от целевите групи в образователната и възпитателната
среда се постига чрез допълнителната подготовка по образователно направление български
език.
Планирани дейности за 2018 г.




Максимално обхващане на подлежащите от пет годишна възраст в детската градина и
училище.
Насочване на младежи от ромски произход, отпаднали от образователната система
или с ниска грамотност, към дейности и услуги по допълнително ограмотяване и
професионална ориентация.
Включване на родителите на деца от ромски произход при осъществяване на
дейностите по обогатяване и поддържане на материалната база и активно участие в
образователния процес и настоятелствата на детските градини и училищата.
Извод:

Наблюдава се факта, че все още много млади роми остават без подходящо образование,
рано напускат училище, или не тръгват на училище, което поставя пред тях редица бариери
пред включването им в пазара на труда.
Фактори, причина за случващото се са: голям брой безпричинни отсъствия от учебни
занятия, ниска успеваемост в провеждания образователно-възпитателен процес,
недостатъчно владеене на български език и най-вече неангажираност на родителите, които
не оказват необходимата подкрепа и стимулиране на подрастващите и ориентирането им към
по-добро образование, като необходима предпоставка към по-добро бъдеще - социална,
трудова реализация. Използваният към настоящият момент модел в образователната система
- „Парите следват ученика” е неефективен и изкривява реалната картина по качествен и
количествен показател.
Ключово предизвикателство е ограмотяването на пълнолетните роми и
мотивирането им за завършване на средното образование.

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни
програми
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем. Наблюдават се следните
тенденции: по отношение на бременността – бременните жени се картотекират
непосредствено преди раждането, не посещават редовно женска консултация и с това
попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се
наблюдават бракове по съребрена (роднинска) линия, което предполага раждане на дете с
увреждания. Част от ромското население е неосигурено или с прекъснати здравноосигурителни права. Най-голям проблем са инфекциозните заболявания, от които основен
проблем е хепатит А – наречен (болест на мръсните ръце) с пик през лятото.
Общите изводи са, че хигиенните навици са в основа на здравното състояние на
ромското население в област Плевен. Проблемни са както хигиенните родителски практики,
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така и хигиенно – жилищните норми на населението от ромски етнос. Предвидено е като
акцент провеждане на образователни лекции по ранна хигиена, ранна бременност,
предпазване от нежелана, така и др., като за целта да се засили сътрудничеството с личните
лекари и взаимодействието им с училищата и детските градини.
През отчетния период – 2017 г., на територията на областта са извършени безплатни
прегледи на жени от ромски произход от специалисти АГ. Раздадени са безплатно
контрацептивни таблетки, поставени са безплатно вътре маточни спирали на жени от ромски
произход.
На територията на област Плевен работят – 7 бр. здравни медиатори, съответно в
общините Долна Митрополия (1 бр.), Искър (1 бр.), Кнежа (3 бр.), Долни Дъбник (2 бр.)
Здравните медиатори работят на терен в кварталите и махалите в населените места,
където има лица от ромски произход, като им разясняват необходимостта и важността да се
явяват редовно на профилактични прегледи и имунизации, по този начин оказва съдействие
на общо практикуващите лекари.
Във връзка с интеграция на малцинствените общности на територията на област Плевен
през 2017 година бяха извършени и отчетени следните дейности в приоритет
„Здравеопазване”:
1. Активно издирване от личния лекар на новородени в домашни условия деца и
тяхното имунизиране с ваксините, съответстващи на възрастта;
2. Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните
прегледи сред ромското население;
3. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на
населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен
календар;
4. Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на
имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно
Националния имунизационен календар;
5. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора, и с техните родители за
начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които
крие ранната бременност за майката и бебето;
6. Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти за вредата от найразпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол,
нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;
7. Изграждане на капацитет и работа в общността за превенция и контрол на ХИВ,
чрез услуги по консултиране и насочване за анонимно и безплатно изследване за
ХИВ и инфекции предавани по полов път.
В област Плевен функционират следните лечебни и здравни заведения, съгласно
Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен,
2017 на РЗИ-Плевен:
- 321 амбулатории за медицинска помощ.
- 178 амбулатории за дентална помощ;
- 59 лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ;
- 13 лечебни заведения за болнична помощ;
- 1 Център за спешна медицинска помощ и 8 филиала.

20
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: oblastpleven@gmail.com

Реализирани проекти по приоритет Здравеопазване: (Таблица 4)
№
1.

2.

Община /Финансиране
Община Кнежа
Финансиране МТСП

Проект
„Осигуряване
на
интегрирани
социални
услуги за деца и родители
в Община Кнежа”

Община Долни Дъбник
През 2017 г. по Проект „Грижа
за децата на община Долни
Дъбник”, дейността „Подкрепа
за осигуряване на здравна детска
консултация и дейности по
превенция на заболяванията” се
предоставя от педиатър, мед.
сестра, стоматолог и медиатор.

„Грижа за децата на
община Долни Дъбник”

Резултати
Дейностите
по
проекта
стартират през м. юли 2016 г. със
срок на приключване 26 месеца.
Проект
„Осигуряване
на
интегрирани социални услуги за
деца и родители
в Община
Кнежа”
предвижда
да
се
предоставят
интегрирани
социални услуги с цел подкрепа
на деца в ранна детска възраст и
техните
семейства
за
подобряване на достъпа до
здравна грижа, формиране на
родителски умения, подобряване
на семейната среда, повишаване
на училищната готовност на
децата
за
включване
в
образователната система, както и
предотвратяване
на
настаняването
на
деца
в
специализирани институции. За
периода на изпълнение на
проекта- 26 месеца, ще бъдат
обхванати 310 деца от целевите
групи, както и общо 360
родители.
Изпълнението на проекта ще
приключи м. август 2018 г.
- редовно
наблюдение
на
здравното, физическото и
психомоторното развитие на
бебетата и децата;
- превенция
на
детската
заболеваемост, смъртност, не
полагане на достатъчна грижа
в семейството и други рискове
в ранна детска възраст;
- достъпнoст за родители на
новородени и на малки деца,
които са уязвими, изолирани
и/или не са регистрирани при
общопрактикуващ лекар или
не го посещават;
- осигуряване на мобилност –
посещения в домовете на
родителите,
работа
в
общността за превенция на
заболяванията, информиране и
консултиране и т.н.
Във връзка с тази услуга бяха
проведени:
- прегледи и диагностика на
психомоторното развитие на
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Стойност
140 385,00 лв.

-

3.

Община Искър
Оперативна програма за храни
и/или
основно
материално
подпомагане,
Фонд
за
европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, Операция
тип 3 „Осигуряване на топъл
обяд
–
2016-2020“,
BG05FMOP001-3.002.
Общо усвоена сума:

„Осигуряване на топъл
обяд-2016/2017
г.
в
община Искър“

деца;
- консултации на родители за
здравословното състояние на
децата им;
- прегледи и диагностика на
зъбния статус на деца;
- консултации на родители за
поддържане на добра устна
хигиена на децата им.
Обхванати 63 лица, от които 31
са с етнически произход. В екипа
на проекта е включен експерт по
етнически въпроси.
-

140 385,00 лв.

Планирани дейности за 2018 г.






Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и
мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния
имунизационен календар;
Провеждане на имунизации с мобилни екипи в населени места без лични лекари;
Разширяване сътрудничеството на личните лекари със здравните медиатори и
студентите по медицина от ромски произход;
Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за
ромските деца – клубове, спортни секции и др.
Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните
прегледи сред ромското население.

Извод:
Поради неизградената или лоша инфраструктура в селищата и обособените ромски
квартали, представителите на големите малцинствени общности по-често боледуват от
хепатит, стомашно-чревни заболявания, различни болести причинявани от паразити. Найчесто тези проблеми се срещат при ромите.
Изключително сериозен проблем в България в кварталите с преобладоващо ромско
население представляват инфекциозните заболявания. Друг сериозен проблем представлява
здравната неосигуреност сред ромското население.
Нужно е да бъде увеличен броя на разяснителните кампании и провеждане на беседи с
млади роми, и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна
бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето; за риска от
раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактика.
Необходимо е да се наблегне и на осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с
мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население. Да се предоставят
контрацептивни средства на желаещи лица, принадлежащи към групата на лица с ниски
доходи.
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ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”
Цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа
инфраструктура
Жилищните условия в селищата на Област Плевен се подобряват постоянно
посредством общинските бюджети на общините и участието им по финансиращи програми и
проекти. Предвид спецификата на отделните общини се наблюдава тенденция на закупуване
на жилища от роми в централните части на населените места.
Планирани дейности за 2018 г.
- Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи
зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;
- Отреждане на нови територии за жилищно строителство включително и социални
жилища, с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски
квартали;
- Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието,
здравеопазването, културата и др.;
- Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо
при подобни условия население;
- Актуализация /изработване на устройствени планове на съществуващи и
новоотредени терени;
- Изграждане и рехабилитация на социални жилища.
Извод:
Необходимост от изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на
територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия
население. При предстоящото създаване на Общи устройствени планове (ОУП) за
общинските центрове на 11-те общини от област Плевен, да се предвидят общински терени
за ново жилищно строителство, включително социални жилища дисперсно разположени в
урбанизираната територия. Използване от общините възможностите за външно финансиране
на изграждане на нови социални жилища.

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ”
Цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на
заетите сред тях
През 2017 г. включени лица в заетост по програми и проекти в ДБТ от Плевенска
област, които продължават да работят и през 2018 г. са общо 189 лица.
Към 31.12.2017 г. регистрираните безработни лица, самоопределили се като роми общо
са 1363. От тях: продължително безработни над 1 година са 699 лица, 395 лица са до 29
години, 261 лица са над 50 год. възраст. Най-голям брой регистрирани от ромския етнос са в
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ДБТ Плевен – 701 лица и ДБТ Ч.бряг – 295 лица. В ДБТ Д.Митрополия са 241 лица, ДБТ
Левски-121 и ДБТ Никопол - 5 лица
През годината в различни дейности за повишаване на пригодността за заетост и
квалификацията на безработни роми, чрез включване в обучения са обхванати 985 лица от
ромски произход, като от тях в:
 Мотивация за активно търсене на работа– 505 лица.
 Професионална ориентация – 357 лица.
 Ограмотяване – 58 лица.
Осигурена е заетост общо на 366 роми, търсещи работа, включени в различни програми,
проекти и мерки за заетост, както и на първичен пазар, като:
 Включени в програми и проекти общо 82 лица, от тях по ОП "Развитие на човешките
ресурси" - 44 лица;
 Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ – 3 лица,
 Устроени на работа на първичен пазар на труда - 281 лица.
Информация за брой безработни, равнище на безработица и безработни по възраст и
продължителност на регистрация в област Плевен и в 11 общини на Плевенска област за
2017г.
(Таблица 5)

ОБЛАСТ/ОБЩИНИ

Ср.год. данни
2016 год
бр.

Равнище на
безработица
/ср.год.2016/
%

Ср.год. данни
2017 год
бр.

Равнище на
безработица
/ср.год.2017/
%

Плевенска област

14927

13,9

12072

11,2

Долна Митрополия
Долни Дъбник
Гулянци
Искър
Левски
Пордим
Никопол
Белене
Плевен
Червен бряг
Кнежа

1149
644
1248
539
1082
413
956
549
4765
2591
994

20,6
19,5
36,2
31,4
15,9
21,3
35,9
12,4
7,6
25,3
21,4

881
546
931
372
938
399
817
368
3879
2165
777

15,8
16,5
27,0
21,7
13,8
20,6
30,7
8,3
6,2
21,1
16,8

Брой безработни по възрастова структура и продължителност на регистрация
(Таблица 6)

Безработни по Плевенска област
възр.структура
общо
от тях:
до 19 год.
от 20 до 24 г.
от 25 до 29 г.
от 30 до 34 г.
от 35 до 39 г.

2017 год
ср.год.бр.

Безработни по
продължителност

12072 общо
от тях:
112 до 1 месец
610 от 1 до 4 м.
943 от 4 до 6 м.
1158 от 6 до 12 м.
1289 от 1 до 2год.

Плевенска област
2017 год
ср.год.бр.
12072
1090
2346
1056
1929
1592
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от 40 до 44 г.
от 45 до 49 г.
от 50 до 54 г.
над 55 год.

1299 над 2 год.
1443 прод. безр.
1555 отн.дял, %
3662

4058
5650
46,8

Голяма част от безработните роми в област Плевен са с основно или по-ниско
образование. Този факт затруднява тяхната трудова реализация. С активната политика на
Дирекциите „Бюро по труда” се стимулират работодателите да разкриват работни места от
една страна, а от друга се стимулира активното поведение на безработните към повишаване
на трудовата им мотивация и качествената им характеристика.
Фактор за капсулиране на част от малцинствените общности е неграмотността и
слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от училище, липсата на
завършено начално или основно образование.
На територията на област Плевен работят 2 бр. трудови медиатори, съответно в
общините Плевен (1 бр.) и Червен бряг (1 бр.)
Планирани дейности за 2018 г.
През 2018 г. ще продължи целенасочената работа с обезкуражените лица от ромски
етнос, както и с регистрираните като безработни лица, самоопределили се като роми, с цел
подобряване на достъпа им до пазара на труда и повишаване на дела на заетите след тях. Ще
продължи усвояването на средства чрез изпълнение на различни проекти, програми и мерки
за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта и
финансиране с европейски средства.
Извод:
Необходимост от 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. Констатира се нежелание
от страна на работодателите за назначаване на работа на лица от ромски произход.
Целенасочена работа с обезкуражените лица от ромски етнос, както и с регистрираните
като безработни, самоопределили се като роми, с цел подобряване на достъпа им до пазара
на труда и повишаване на дела на заетите след тях. Активна работа за усвояването на
средства чрез изпълнение на различни проекти, програми и мерки за заетост и обучение,
включени в Националния план за действие по заетостта за съответната година и в проекти,
финансирани с европейски средства.

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”
Цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита
на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност
и на „език на омразата”.
На територията на област Плевен съжителстват пет основни етноса: българи, роми,
власи, турци и рускоговорящи, които живеят в разбирателство. Не съществува етническо
напрежение и междукултурно неразбирателство. В общинските администрации има
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назначени експерти по етническите въпроси, които координират работата в сферата на
културния обмен между различните етноси.
От своя страна ромските малцинства се самоопределят в следните ромски подгрупи „Кардараши”, „Цуцумани”, „Обикновени български роми”, „Бургоджии”, „Немцои”,
„Дънколари”, „Биволари”, „Коняри”, „Печкари”, „Решетари”, „Вретенари”, „Пазиеви” и
„Пиздуни”.
Нереализираните през годините политики в интеграцията на ромите в България са
натрупали значителни обществени негативи. Взаимодействието и координацията между
институциите не постига желаните резултати. Това налага предприемането на допълнителни
мерки за противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за
недопускане настъпването на неблагоприятни прояви в нейното развитие.
В последните години е активизиран диалога между полицията и ромската общност
свързан с основните принципи на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012-2020).
Действията в тази насока включват:
- Организиране на обществени дискусии по проблемите на сигурността в малките
населени места;
- Мобилизиране
на
обществената
енергия
за
създаване
на
широка
платформа/коалиция от партньори от правителствени и неправителствени
организации, ангажирани с проблемите по противодействие на престъпността;
- Изграждане на системи за видеонаблюдения;
- Включването на местните общности в превантивните дейности.
Стимулира се и се насърчава развитието на хоризонтални методи и инструменти,
необходими за стратегическо предотвратяване и борба с престъпността и гарантиране на
сигурността и обществения ред.
Въпреки това в резултат на безработицата в Република България, тежкото социално
икономическо състояние на голяма част от ромите, разчитащи основно на социални помощи
и осигуровки (недостатъчни за издържането им), също така неграмотността,
предразполагат към извършването на кражби и друг вид престъпления с цел задоволяване на
ежедневни нужди.
Децата в ромските общности рискуват да повторят модела на социалната изолация
на своите родители. За да се разбие затворения цикъл, е необходима комплексна
интервенция насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят
шансове за социално включване:
- Допълнителна професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали
от училище или с основно и по-ниско образование;
- Подкрепа на родителя в случаите на трайна безработица чрез допълнителна
професионална квалификация и включване в програми за заетост, при липса на
други възможности за заетост;
- Изграждане на родителски капацитет и увереност;
- Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и
овладяване на български език;
- Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната
система;
- Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и конкурентно
способност на пазара на труда;
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- Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно
положение и за подпомагане на родителите и семейството при реинтеграция на
децата, настанени в институции, както и превенция на изоставянето;
- Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за
използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на
бедността и социалната изолация.
Извършени нарушения (престъпления) на територията на област Плевен (кражби,
хулигански прояви, убийства, ПТП).
През изтеклата 2017 г. се e запазила тенденцията на относително висок процент на
„Ромска престъпност“ на фона на общия брой разкрити извършители на престъпления на
територията на Плевенски регион, като се отбелязва известно увеличение на броя на
разкритите престъпления. Причините за ромската престъпност, отново могат да бъдат
обяснени с големия брой малцинствено население, концентрирано в компактни маси
предимно в градовете Плевен, Червен бряг, Левски, Кнежа, Долна Митрополия, Долни
Дъбник и някои други селища в региона, влиянието на икономическите фактори, ниска
образованост, социални разслоения, висок ръст на безработица, липса на морални ценности,
бързо натрупване на парични средства.
През 2017 г. от служителите на ОДМВР-Плевен, са разкрити общо 2691 престъпления,
срещу 2251 разкрити престъпления през 2016 г.
От общо разкритите 2691 престъпления, извършители от ромски произход са 446 лица,
които са извършили 522 престъпления. За същия период на 2016 г. от общо разкритите 2251
престъпления, извършители от ромските малцинства са били 458 лица, които са извършили
578 престъпления.
От цитираните по-горе данни е видно, че има увеличение на разкритите престъпления и
намаление на броя разкрити престъпления с извършители роми.
В отделните структурни звена и полицейски управления динамиката на ромската
престъпност е както следва:
(Таблица 7)

РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Първо РУ МВР – ПЛЕВЕН
Второ РУ – ПЛЕВЕН
РУ – БЕЛЕНЕ
РУ – ГУЛЯНЦИ
РУ - Д.МИТРОПОЛИЯ
РУ - Д. ДЪБНИК
РУ – КНЕЖА
РУ – ЛЕВСКИ
РУ – НИКОПОЛ

ОТЧЕТЕН
ПРЕИОД
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.

РАЗКРИТИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
460
556
381
418
53
73
107
127
112
151
243
277
99
145
148
219
90
96

ИЗВЪРШИТЕЛИ
БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ
321
397
274
317
51
68
77
103
74
107
165
181
71
127
104
158
53
57

ЦИГАНИ

ТУРЦИ

100
79
89
85
2
0
12
21
48
34
67
72
13
22
30
33
10
3

4
2
3
6
0
1
0
2
0
0
4
1
2
0
0
4
7
11

27
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: oblastpleven@gmail.com

РУ - ПОРДИМ
РУ - Ч. БРЯГ
СЕКТОР ПКП
СЕКТОР ПИП
СЕКТОР ПП
ОБЩО ЗА ОДМВР - ПЛЕВЕН

2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.

130
157
278
318
31
17
80
101
39
36
2251
2691

75
99
192
232
23
12
73
84
35
33
1547
1929

41
51
45
41
8
4
10
15
3
3
458
446

0
7
0
1
0
0
0
1
0
0
20
35

Таблица №1
По отношение разкриваемостта на регистрираните престъпления по видове
престъпления, за 2017 год., отново най-голям е броят при престъпленията против
собствеността, като от общо разкритите 629 извършители на престъпления, роми са 176 и 19
етнически турци. Общоопасните престъпления, като от общо разкритите 1376 извършители
на престъпления, роми са 155, а 11 са етнически турци. С не малка тежест са престъпленията
срещу стопанството, като от общо разкритите 275 извършители, роми са 77, също така
престъпленията срещу личността, от общо разкритите 124 извършители на престъпления, 24
са роми.
(Таблица 8)

РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ИЗВЪРШИТЕЛИ

ОТЧЕТЕН
ПРЕИОД
2016г.

РАЗКР.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
100

БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ
65

2017г.

124

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
СОБСТВЕНОСТТА

2016г.

ЦИГАНИ

ТУРЦИ

29

1

92

24

1

639

434

189

6

2017г.

629

468

176

19

ОБЩООПАСНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

2016г.

904

654

164

10

2017г.

1376

1026

155

11

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
СТОПАНСТВОТО

2016г.

339

239

77

0

2017г.

275

192

77

5

2016г.
2017г.

2251
2691

1547
1929

458
446

20
35

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

ОБЩ БРОЙ

Статистически данни по видове престъпления в табличен вид:
През 2017 год. в ОДМВР Плевен, сектори, групи и РУМВР в региона са регистрирани
28 разкрити криминални престъпления кражби (джебчийство), срещу 23 за същия период на
предходната година.
Престъпления против собствеността (Таблица 9)
Престъпления против личността,убийства, отвличане,хулиганство (Таблица 10)
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ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
СОБСТВЕНОСТТА
ГРАБЕЖ ПО ЧЛ. 198 ОТ
НК
КРАЖБА ПО ЧЛ.194 ОТ
НК
КРАЖБА ПО ЧЛ.195 ОТ
НК
КРАЖБА ПРИ РЕЦИДИВ
ЧЛ.196 ОТ НК

ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ЛИЧНОСТТА
УБИЙСТВО / ЧЛ.115-116,
И 118 ОТ НК
ХУЛИГАНСТВО
УБИЙСТВО ПО НЕПРЕДП.
ЧЛ.122-125 ОТ НК
ОТВЛИЧАНЕ ЧЛ.142 ОТ
НК

КРИМИНАЛНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ИЗВЪРШИТЕЛИ

ОТЧЕТЕН
ПРЕИОД
2016г.

РАЗКР.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
639

БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ
434

2017г.

629

2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.

25
38
254
231
174
144
55
37

ЦИГАНИ

ТУРЦИ

29

1

468

24

1

17
27
191
184
123
120
21
18

11
15
57
65
79
60
31
18

0
0
5
7
3
10
0
0

КРИМИНАЛНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ИЗВЪРШИТЕЛИ

ОТЧЕТЕН
ПРЕИОД
2016г.

РАЗКР.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
100

БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ
65

2017г.

124

2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.
2016г.
2017г.

5
8
59
55
3
3
5
7

ЦИГАНИ

ТУРЦИ

29

1

92

24

1

3
6
57
38
1
2
5
7

1
1
30
22
2
1
5
6

1
0
2
0
0
0
0
0

Общия брой на извършените ПТП от лица от ромски произход е 157 бр. /Заб.: данните
са от РУ в региона/;
Извършени нарушения от роми. Работа в етнически райони, добри практики
ОДМВР-Плевен, предприема всички законосъобразни мерки за осигуряване на правата
на малцинствата и недопускане на форми на дискриминация, расизъм, екстремизъм и
ксенофобия.
За по-силна устойчивост на придобитите знания от планираните обучения от плана за
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите се
разработват теми за обучения по месторабота и за дистанционна форма.
Разнообразни са формите на обучение на полицейските служители по месторабота, в
различни институти по международен обмен.
Повишен е капацитетът на полицейските служители органи за откриване, реагиране и
доказване на престъпления от омраза.
Добро е взаимодействието с кметовете в процеса на работа на полицейските служители
за подобряване на ефективността в мултиетническа среда.
Данни за община Плевен /данни от Първо и Второ РУ Плевен/
За времето от 08 до 10.11.2017 г., двама полицейски служители от Първо РУ – Плевен,
участваха в семинар организиран от Специалният представител на секретаря на Съвета на
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Европа по въпросите на ромите и Главна дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия.
Семинара се проведе по програма изготвена от „JUSTROM” за България, като темите бяха
свързани с въпроси касаещи недискриминация на представители на ромското малцинство,
престъпления от омраза, домашното насилие, стереотипи, предразсъдъци и
дискриминационно отношение спрямо ромите. Лектори бяха Дизидуриу Гергели, Изабела
Михалаке, Димитрина Петрова и г-н Херман Рене.
През 2017 г. са проведени 11 бр. срещи с кметове и кметски наместници за
своевременно решаване на възникнали проблеми сред ромското население и включването на
ромите в различни социални дейности на общината. За тази цел много роми участват в
проекта за временна заетост към кметствата по места.
Във връзка с ограничаване на посегателствата срещу личността на децата от ромски
произход и гарантиране на сигурността им ежемесечно се провеждаха срещи с органите на
местното самоуправление и местната администрация от Община Плевен, с представители на
Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Плевен, за
съвместна работа по Координационния механизъм на деца от ромски произход в риск.
Предоставени са 4 броя полицейски закрили на деца от ромски произход.
Данни за Община Левски
- за нарушения по ЗМВР- съставени 7 бр.АУАН
- за нарушения та нощната тишина при провеждането на ромски сватби – 39 бр.
АУАН по Наредба № 1 на Община Левски
- по УБДХ – 2бр.АУАН ;
- за нарушения по ЗБЛД – 317 АУАН;
- за нарушения по ЗДвП – 293 АУАН и 83 фиша
Съвместна работа с Община – Левски по въпроси свързани с ромите специално с отдел
„Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”. Изградена практика за
съвместна работа с дирекция „Образование, култура и вероизповедание” към Община –
Левски.
Създадени са екипи за работа по прилагане на Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст. При възникване на спешни ситуации има
изградена добра практика между Община – Левски и РУ – Левски , като се реагира на
момента , създават се екипи за работа и проблемите се рашават в най – кратки срокове.
Неправителствени организации до момента не са търсили съдействие от РУ – Левски за
решаване на проблеми в етническите райони.
Данни за Община Червен бряг
През 2017г са съставени 1257 АУАН по ЗДВП, от тях 413 съставени на роми
Съставени са 640 фиша за нарушения по ЗДВП, от тях 190 съставени на роми
Съставени са 846 АУАН по ЗБЛД, от тях 320 съставени на роми
Данни за Община Долни Дъбник
За 2017г. нарушенията извършени от роми са 945 бр.
Данни за Община Кнежа
За 2017г. нарушенията извършени от роми са 1035 бр.
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Данни за Община Гулянци
За 2017г. нарушенията извършени от роми са 143 бр.
Данни за Община Никопол
Най-често извършваните нарушения от роми на територията на община Никопол
са:скандални действия на обществени места, нарушения на нощна тишина, неизпълнение на
полицейско разпореждане, неносене на лични документи за самоличност, непосещаване на
учебни занятия от децата и др.
Данни за Община Белене
Няма извършени нарушения от роми.
Данни за Община Пордим, и селата Мечка, Коиловци, Бръшляница и гр.Славяново
които са към Община Плевен
Като населени места с престъпления извършени от роми са както следва: Славяново –
15 бр., Одърне – 1 бр., Каменец – 2 бр., Мечка – 9 бр., Пордим – 6 бр., Бръшляница – 6 бр. и
Пелишат – 9 бр. Видно е, че най-много престъпления извършени от роми има в населените
места с големи компактни маси от ромски етнос.
През годината са проведени 11 бр. срещи с кметове за своевременно решаване на
възникнали проблеми сред ромското население и включването на ромите в различни
социални дейности на общината. За тази цел много роми участват в проекти и програми за
временна заетост към кметствата по места, където има възможност и има отпуснати щатове.
Извършени са 38 проверки в районите на 7 учебни заведения с цел недопускане
извършването на противообществени прояви и престъпления от и срещу ученици, проверки
на пропускателния режим, употребата на тютюневи изделия и алкохол от ученици, както и
недопускане разпространението и употребата на наркотици в обслужвания район
Периодично се извършваха проверки в питейни и увеселителни заведения за
присъствие на младежи, с цел съблюдаване спазването на законовите разпоредби за
продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица и спазване
на чл. 8 от Закона за закрила на детето. През 2017 г. има съставен 1 бр. АУАН по чл. 45, ал. 2
и ал. 3 от Закона за закрила на детето.
Проведени срещи на служителите от ОДМВР Плевен с подрастващи във връзка с
превенция на престъпленията. /брой участия в дискусии в училища, теми, кръгли маси,
конференции, проекти касаещи работата с ромите/.
Извършени дейности от служителите на РУ Долна Митрополия /данни за община
Долна Митрополия/
През 2017 г. на територията обслужвана от РУ Долна Митрополия са проведени три
двудневни тренинги за овладяване на агресивното поведение и превенция на антисоциалните
прояви, извършени от МНЛ. Участвал ИДПС и служител на охранителна полиция.
Участвали ученици от 3 до 8 клас, участвали общо 57 деца, от които 15 от ромски произход;
Съвместна дейност на ИДПС и МКБППМН по превенция на наркозависимост –
изнесени лекции, презентиране на видеофилм за наркозависими, дискусия- обхванати 3
учебни заведения на територията на община Д.Митрополия;
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Дейности във връзка с работата на ИДПС /инспектор детска педагогическа стая/ по НП
„Работа на полицията в училищата“ – изнесени лекции и проведени беседи по темите: „
Трафик на хора“; „Сексуална експлоатация“ и „Джебчийски кражби“;
В рамките на проекта „Детско полицейско управление“ са изнесени лекции от ИДПС на
тема“Спортно хулиганство“; „запознаване с дейността на охранителна полиция“.
В изброените дейности са участвали около 60 деца, като една трета от тях са от
малцинствен произход.
Извършени дейности от служителите на РУ Червен бряг /данни за община Червен бряг/
Със заповед № РД-09-654/26.10.2017 г на Кмета на община Червен бряг, инспектора от
детска педагогическа стая /ИДПС/ при РУ Червен бряг, е включен в ръководна група, която
осъществява изпълнението на програма РОМАКТ, съвместна инициатива на Европейската
комисия и Съвета на Европа. Служителят от РУ Червен бряг, е участвал в двумодулно
обучение „Подходи за работа в и с ромска общност“ от 6 до 9 декември в гр.Пловдив и от 14
до 15 декември в гр.София, положил е изпит /тест/ и е получил сертификат.
Извършени дейности от служителите на РУ Долни Дъбник /данни за община Д.Дъбник/
През 2017 г. са проведени 10 бр. лекции с ученици от училища, находящи се на
територията на РУ Долни Дъбник, като преобладаващата част от учениците са от ромски
произход. Разяснени са им различните видове престъпления, регламентирани в НК, както и
други видове нарушения, предвидени в различни нормативни актове, както и отговорността,
която носят при извършване на престъпление или противообществена проява.
Извършени дейности от служителите на РУ Кнежа /данни за община Кнежа/
През 2017 г. от служители на РУ Кнежа са проведени 4 срещи с подрастващи лица, вкл.
лица от ромски произход във връзка с превенция на престъпления през изминалата година.
Извършени дейности от служители на РУ Пордим /обобщени данни за община Пордим
и населени някои места към община Плевен- селата Пелишат, Мечка, Коиловци, Бръшляница
и гр.Славяново/
През 2017 г. ежемесечно се провеждаха индивидуални разговори и беседи с деца от
ромски произход, извършители на престъпления и правонарушения, и такива, склонни към
извършване на противообществени прояви и престъпления. Проведени са общо 34 бр. беседи
с подрастващи лица от ромски произход.
По Националната програма „Работа на полицията в училищата” са проведени 8 бр.
лекции в училищата на различни теми.
С цел повишаване квалификацията на полицейските служители в рамките на учебната
година са дискутирани следните теми, свързани с ромите:
„Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност на местните ромски
общности“
- „Рамкова конвенция за защита на националните малцинства. Зачитане на човешките
права и свободи на гражданите и недопускане на дискриминационно поведение. Работа
на полицията с малцинствата“.

-

Извършени дейности от служителите на РУ Гулянци /данни за община Гулянци/
През 2017 год. от служители на РУ Гулянци са проведени 8 бр. дискусии в училища на
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територията на община Гулянци.
Извършени дейности от служителите на РУ Никопол /данни за община Никопол/
През 2017 год. от служители на РУ Никопол са проведени 32 срещи от инспектор
ИДПС при РУ Никопол с лица от ромски произход участвали в извършването на
престъпления.
Данни за РУ Белене / данни за община Белене/
Сред населението в Община Белене, няма представители на ромската малцинствена
група.
Извършени дейности от служителите на РУ Левски /данни за община Левски/
Проведени са 3 /три/ броя лекции по безопасност на движението в училища.
Извършени дейности от служителите на Първо и Второ РУ Плевен /Данни за община
Плевен /
В изпълнение на Решение № 373 от 05.07.2017 г. на МС е приет Механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В тази връзка
ежеседмично се провеждат разговори с директорите на учебни заведения, които са с
преобладаващи ученици от ромски етнос. Служителите на МВР са поели ангажименти,
включени са в определени екипи за обхват с длъжностни лица от други институции /Община
– Плевен, РУО и ОЗД/ и по места е създадена организация за издирване на необхванатите в
образователната система деца и набелязване на мерки спрямо тях. През 2017 г. от служители
на Първо РУ Плевен са извършени проверки за установяване на над 550 деца, необхванати от
образователната система, над 80 % от които са от ромския етнос.
През 2017г. ежемесечно ИДПС от Първо РУ Плевен провеждаха индивидуални
разговори с деца от ромски произход, извършители на престъпления и такива, склонни към
извършване на противообществени прояви и престъпления, разговори със семейството,
преподавателите и съучениците, с цел коригиране на поведението им. Проведени са 59 бр.
беседи с подрастващи лица от ромски произход.
По Националната програма „Работа на полицията в училищата” от служители на Второ
РУ Плевен са проведени 77 лекции в училищата на различни теми: “Кражба - кражби от
магазини”, “Опасните непознати – среща с непознат”, “Трафик на хора”, “Наркотиците”,
„Видове престъпления – последици от престъпленията”. През месец ноември 2017 г. ИДПС
съвместно с учители и социални работници проведоха среща в с.Николаево с родителите на
деца от ромски произход, не посещаващи учебни занятия в гр.Плевен. На срещата бяха
изяснени причините за отсъствията на децата от училище. Родителите бяха предупредени да
осигурят присъствието на децата си в училище и да оказват необходимия родителски
контрол върху поведението им, като недопускат същите да извършват противообществени
прояви и престъпления. Разяснена им е наказателната отговорност, която носят по чл.182,
ал.1 от НК, разпоредбите на Закона за БППМН и последиците от извършените от децата им
противоправни деяния.
С цел повишаване квалификацията на полицейските служители в рамките на учебната
година са дискутирани следните теми, свързани с ромите:
-

„Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност на местните
ромски общности“;
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-

„ Рамкова конвенция за защита на националните малцинства“;
„Зачитане на човешките права и свободи на гражданите и недопускане на
дискриминационно поведение.Работа на полицията с малцинствата“.

Новото при работата сред ромските среди, е че се установяват все повече неистински и
фалшифицирани документи за завършено основно и средно образование. Същите биват
използвани за издаване на свидетелства за управление на МПС, за пътувания в страната и
чужбина и най - вече в страните членки ЕС.
Причини за това са въведените ограничения в ЗДП, чл. 151, ал.2, както и чл.13, ал.7 от
Наредба I-157/2002г. за условията и реда за издаване на СУМПС, отчета на водачите и
тяхната дисциплина, също така Наредба № 37 за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда
за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Ромските родове са във връзка помежду си, като с „Гастролите“ продължават да
уронват престижа на Р България в Европа и създават негативни настроения спрямо
българските граждани (По последни данни от партньорски служби се установяват случаи в
които роми се представят за бежанци). По тази причина продължава работата в средите на
тези родове, които се занимават с „Трафик на хора с цел принудително подчинение джебчийство, просия и проституция“, с оглед пресичането на това негативно явление,
установяване на ползвани неистински документи за самоличност, нередовни СУМПС,
тяхното евентуално изземване или обявяване за невалидни и търсене на наказателна
отговорност от извършителите, подбудителите и съучастниците в тези престъпления.
Редовно се получават преписки от Дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“ – София (Интерпол), за установяване на самоличност и предоставяне на
данни за престъпна дейност на лица задържани на територията на ЕС, за странстващи
престъпни групи извършващи джебчийски кражби, като преписките се обработват
своевременно и засечените лица се привеждат в известност. Зачестяват обявяванията за
международно издирване на лица с издадени европейски заповеди за арест по чл.26 от
Решението за ШИС II, с цел екстрадиране и предаване, както и такива по чл.34 от КПСШ за
установяване на адрес и местонахождение.
Превантивна профилактична дейност от страна на МВР в тези среди, е почти
невъзможна, поради бързия начин за придобиване на парични средства, неграмотността,
както и затворената им среда с различна ценностна система, множеството разговорни
диалекти.
Като слабост в работата с ромските общности може да се посочи, че в РУ на МВР по
места, няма специализирани служители за работа с ромския криминален контингент. За тази
цел се използват възможностите на отделни служители, придобили опит само и единствено
от работата им по разкриване на престъпления. Това затруднява работата по наблюдението и
профилактирането им.
Извод:
През 2017 година се утвърждава тенденцията на устойчивост на криминалната
престъпност сред ромското население на фона на общия брой криминални престъпления,
въпреки известното увеличение на регистрираните разкрити престъпления и минималното
намаление на разкритите извършители на престъпления от ромската общност.
Специфични за територията на ОД на МВР - Плевен са кражбите на животни,
джебчийските кражби, кражбите на черни и цветни метали, включително и кражбите с
културно историческа ценност, кражбите на селскостопанска продукция, грабежите и
хулиганствата.
34
5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: oblastpleven@gmail.com

Утвърдени са елементите на организираност в престъпната им дейност, немотивирана
бруталност, демонстративно незачитане на установения ред и законност. Стремеж към
близост до полицейските служители, прокурори, съдии и кметове на общини с оглед
евентуална изгода при извършено престъпление.
ОД на МВР - Плевен, предприема всички законосъобразни мерки за осигуряване на
правата на малцинствата и недопускане на форми на дискриминация, расизъм, екстремизъм
и ксенофобия.
За по-силна устойчивост на придобитите знания от планираните обучения от плана за
изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите се
разработват теми за обучения по месторабота и за дистанционна форма. Разнообразни са
формите на обучение на полицейските служители по месторабота, в различни институти по
международен обмен. Повишен е капацитетът на полицейските служители органи за
откриване, реагиране и доказване на престъпления от омраза. Добро е взаимодействието с
кметовете в процеса на работа на полицейските служители за подобряване на ефективността
в мултиетническа среда. Поради липса на целево финансиране на плановете за изпълнение на
стратегическите документи се срещат трудности при тяхното изпълнение.
Въпреки постигнатия напредък са налице редица трудности и предизвикателства, които
продължават да бъдат обект на дискусии, кръгли маси, работни групи и др. механизми за
тяхното решаване. Трудностите са свързани с ниската мотивация на част от родителите
от ромския етнос за получаване на образование на техните деца; все още много млади роми
продължават да остават без подходящо образование; рано да напускат училище; или да не
тръгват на училище; ранните бракове; включването в адекватни обучения и създаването на
устойчива заетост; подобряването на пригодността за намиране на работа на младите
хора, които не работят, не учат и не се обучават. Тези ключови фактори за намаляване на
бедността, социалното изключване са свързани с промени в нагласи, стереотипи и нямат
краткосрочно решение.
Въпреки участието на всички заинтересовани страни и институциите, местните власти,
неправителствените организации, вкл. и на организациите, работещи в областта на правата
на човека, в последните години разширението на социалните дистанции между част от
ромите и не-ромите, което се дължи преди всичко на икономически причини, определено
затруднява интеграционните процеси.
Важен елемент за осъществяване на интеграционната политика е работата в посока
преодоляване на негативните стереотипи. Това може да стане с участието на цялата
общественост, включване и на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на
национални и местни политики, инициативи за популяризиране на културната идентичност
на етническите общности, на добрите примери, постижения и други.
Изминалият период показва, че за решаването на съществуващите проблеми за
постигане на целите на интеграционната политика е необходимо:
-

наличието на политическа воля, икономически растеж, дългосрочно планиране,
последователни усилия, подобряване на пазара на труда и социалната система;
разпределение на правомощия и ресурси между нивата на управление между
централната и местната власт;
интегрираност на мерките и интервенциите, които се прилагат на територията на
общността, които да обхващат здравната, образователната, трудовата сфери;
координация на усилията и сътрудничество на всички заинтересовани страни и
рационално използване на наличния човешки ресурс.

Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация:
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Осъществяването на полицейската дейност в мултиетнически общности почива на
определени правни принципи, професионални стандарти и правила, изработени и проверени
в практиката. От значение за нормалното изпълнение на различните полицейски функции е
добрата комуникация с представителите на всяка етническа група, която става възможна въз
основа на познаването на бита, езика, традициите, вярванията и проблемите на хората от
общността.
Полицейските служители от област Плевен сътрудничат и подпомагат държавните
органи, които от своя страна търсят начини да гарантират правата на всички граждани в
областта. Полицията упражнява правомощията си и осъществява функциите си без всякаква
дискриминация на някое от основанията, определени в Европейската конвенция за правата
на човека. Поддържането на служебната документация, позволява прозрачност при
упражняването на правомощията и изпълнението на полицейските функции. Служители на
ОД на МВР – Плевен участват в създаването на училища за родители, съвместно с
неправителствени организации.
Наблюдава се привличане на структурите на гражданското общество за иницииране и
реализиране на съвместни проекти и програми, насочени към правната компетентност на
гражданите и повишаване на чувството им за сигурност.
Планирани дейности за 2018 г.


Засилване работата на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и
отговорностите от ромите.

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ”
Цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения
културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и
творчество
Читалищата на територията на Област Плевен работят пряко с ромската общност, като
организират кръгли маси, дискусии и разпространение на листовки с цел включване на
ромите и маргинализираните групи в културния живот на общините и реализиране на
образователни програми за правата и задълженията на общността, като равноправни
граждани. Организират се обучения на местните ромски активисти. Функционират клубове и
кръжоци с цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените
общности.
Реализирани проекти по приоритет Култура и Медии: (Таблица 11)
№
1.

2.

3.

Община /Финансиране
Община Червен бряг
Финансиране по ЦОИДУЕМ
Реализира се от ДГ ,,Зора“ Червен бряг.
Община Червен бряг
Финансиране по ЦОИДУЕМ
Реализира
ДГ
„Пролет“
гр.Койнаре.
Община Червен бряг

Проект
,,Усмивки,
надежди“
„Ръка
за
бъдещето“

мечти,

ръка

към

Резултати
Обхванати са 117 деца, живеещи
в три населени места;

39 179,68 лв.

Участници са 30 деца и 30
родители.

11 535,60 лв.

„Нашето общо минало и
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Стойност

4.

23.

24.

25.

Финансиране по ЦОИДУЕМ
Реализира
ДГ
„Снежанка“
с.Рупци в партньорство с НЧ
„Тракия“ гр.Плевен.
Община Долна Митрополия
Продължение
на
успешно
приключилия
проект:
„Общинска декада на културата
и изкуството в гр. Тръстеник,
общ.
Долна
Митрополия“
реализиран
в
Народно
читалище „Неофит Рилски –
1872” гр. Тръстеник и с цел
осигуряване на устойчивост по
проекта през 2017 г. се проведе
шеста „Общинска декада на
културата и изкуството в гр.
Тръстеник,
общ.
Долна
Митрополия“. За реализиране на
заложените
мероприятия
Община Долна Митрополия
отдели собствени средства в
размер на 27 180 лв.
Община Гулянци
гр. Гулянци, с. Брест и с. Гиген

Община Гулянци
Процедура BG05M20P001-3.002
– „Образователна интеграция на
учениците от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получаващи
международна
закрила”
на
Оперативна
програма НОИР с СУ „ Асен
Златаров” с.Гиген.
Община Гулянци
Проект на МОН „Твоят час” 3
клуба фолклор на етносите /2
СУ
„
Хр.
Смирненски”
гр.Гулянци и 1 в СУ” Асен
Златаров” с. Гиген/

бъдеще“

-

„Общинска декада на
културата и изкуството в
гр. Тръстеник, общ. Долна
Митрополия“

15 400 лв.

В шестото издание на Декадата
се включиха 120 деца и ученици,
от които 80 представители на
етническите групи.

27 180 лв.

„Глобални библиотеки”

Изградени са художествени
самодейни състави, като е
необходимо
създаване
на
условия
за
съхраняване,
развитие и популяризиране на
специфичната етнокултура на
ромите като част от българската
национална култура и създаване
на условия за равен достъп на
ромската
общност
до
обществения културен живот на
различни нива.
Участие на ромски деца в
самодейните колективи към
народните читалища в село
Гиген и гр.Гулянци

-

-

-

„Да сбъднем мечтите си ”

„Твоят час”

Създадени 3 клуба – фолклор на
етносите.
-

Общо усвоена сума:

93 295,28 лв.

МЕДИИ
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Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската
общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на
„език на омразата” в печатните и електронни медии.
Периодично се излъчват предавания в Общински медиен център - Плевен, посветени на
ромската интеграция, както и се отбелязва международния ден на ромите – 8 април.
Планирани дейности за 2018 г.


Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на
местната общност, включително и ромската.



Организиране на пресконференции, изготвяне на прессъобщения за местни,
регионални и национални медии с цел популяризиране на дейности по Областна
стратегия и Общински планове за действие.

Извод:
Читалищата на територията на Област Плевен работят пряко с ромската общност, като
организират кръгли маси, дискусии и разпространение на листовки с цел включване на
ромите и маргинализираните групи в културния живот на общините и реализиране на
образователни програми за правата и задълженията на общността, като равноправни
граждани. Организират се обучения на местните ромски активисти. Функционират клубове и
кръжоци с цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените
общности.
Периодично се излъчват предавания в Общински медиен център - Плевен, посветени на
ромската интеграция в навечерието на края на “Десетилетието на ромското включване 20052015г.”, отбелязване на международния ден на ромите – 8 април.
Местните и регионални медии коректно отразяват основни дейности по Стратегия на
област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2013-2020 г.), се осъществяват на територията на Област Плевен
чрез Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините, както и на Стратегията на
област Плевен за интегриране на ромите 2013-2020 г.
9 от 11-те общини на територията на област Плевен имат създадени и действащи
общински планове за интеграция на ромите. Общинските планове са актуализирани с период
на действие от 2017 до 2020 г., според указанията на Национален съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ). В редица
Плевенски общини се създаде партньорство между неправителствени организации и самите
общини, като вече се предлагат иновативни решения за повишаването на нивата на заетост в
ромска общност, както и обучението им на територията на общините.
В работата на Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси активно участие вземат следните местни неправителствени организации: Сдружение
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„Знание” – Плевен, Сдружение „Развитие на личността и човешките ресурси” – Плевен,
както и представители на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.
Медиаторите на територията на област Плевен за периода 2017 г. са 11 бр. в 7 общини.
Съответно 2 в община Долна Митрополия (младежки и здравен), 1 в община Искър
(здравен), 3 в община Кнежа (здравни), 1 в община Червен бряг (младежки), 1 в община
Плевен (трудов), 1 в община Левски (трудов) и 2 в община Долни Дъбник.
Сравнено с 2016 г. медиаторите са били 10 бр., през 2015 г. са били 16 бр. Като цяло
през 2017 се наблюдава леко увеличаване на броя на медиаторите сравнено с 2016, като се
отчита положителната тенденция на увеличаване тяхната бройка сравнено с 2014 година,
като тогава са били 5 бр. Причините обаче за тяхното намаляване и непостоянния им брой
спрямо 2015 г. е липсата на устойчивост и приключването на проектите по които са били
назначени медиаторите.
На територията на област Плевен през 2017 г. са реализирани 25 броя проекти с
насоченост към интеграцията на ромите, съответно в общините Червен бряг, Долна
Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Долни Дъбник, Пордим и Плевен,
като общата усвоена сума за областта е 4 553 866,90 лв.
Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като
„роми” или „цигани” да не се самоопределят като такива, което произтича от правото на
преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност или да не посочи
такава. Това значително затруднява определянето на тяхната реална бройка и анализирането
им. Констатира се нежелание от страна на работодателите за назначаване на работа на лица
от ромски произход. Използваният към настоящият момент модел в образователната система
- „Парите следват ученика” е неефективен и изкривява реалната картина по качествен и
количествен показател.
Грешна е практиката за липсата на повтаряне на клас в началните училища.
Преминаването безпрепятствено на неграмотни деца (предимно от малцинствените групи)
от 1-ви до 4-ти клас е изключително тревожно. Няма нищо лошо в това, че детето ще остане
да повтаря една година за да научи български език. По важното е като стигне до 5 клас да не
се самоизключи реално, констатирайки липсата на всякакви познания.
В процеса на работа периодично се провеждат работни срещи между общини и
Областна администрация във връзка с работата по изпълнението на приоритетите заложени в
Националната стратегия за интеграция на ромите. Отчита се много активен диалог между
местните и областните власти в реализацията на дейностите по стратегическите документи.
Препоръка: Необходимо е допълнително субсидиране на училищата на територията на
област Плевен в които има преобладаващ процент ученици от ромски произход за
назначаването на социални педагози, медиатори и психолози и по ефективна и целенасочена
работа с целевата група – учащи и техните родители. Необходимо е отпадане на
нормативното ограничение за неповтаряне на класовете от 1-ви до 4-ти клас. Необходим е
единен за страната механизъм с който да може да се отчита реалната бройка на хората
от малцинствените групи.
Областна администрация Плевен да изготви писмо до общините на област Плевен с
препоръчителен характер за назначаването на тяхна територия на медиатори (трудови,
здравни, младежки и образователни), във връзка с по-ефективната работа с ромските
малцинства.
Настоящият Мониторингов доклад е приет от Областен съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционни въпроси на 22.05.2018 г.
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