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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ 
МОГИЛИ 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 
2015 – 2017г. 



ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните няколко години в България се наблюдава работещ модел на  

междуетнически отношения, но проблемът с интеграцията на ромите съществува и търси 

своето решение в един процес, в който участниците са семейството, училището и всички 

обществени структури и институции. 

Настоящият План за действие на Община Две могили е съобразен с Областната 

стратегия за интегриране на ромите на територията на област Русе (2012-2020) и 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020).  

Изпълнението му е насочено към: 

• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от 

социална подкрепа; 

• Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи; 

• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си; 

• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност 

към хората в неравностойно положение. 

Планът за действие на Община Две могили за интегриране на българските граждани в 

уязвимо социално-икономическо положение (2015-2017) отчита ситуацията на тази общност в 

общината от социално-икономическа и демографска гледна точка. Цялостната му концепция е 

съобразена с главните стратегически цели, както на държавната политика, така и на целите на 

Община Две могили по отношение на маргинализираните групи. Основната ценност на 

настоящия План е Човекът със своята уникалност на възможностите за реализация, без 

значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. 

  Чрез реализацията на Плана за действие общината се присъединява към европейските 

принципи на хуманност и солидарност като осигурява интегриране на общности и 

пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА:  

• Подобряване качеството на живот на жителите на Община Две могили. 

• Създаване на условия за интегриране на малцинствата. 

• Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява 

ресурси по програми на ЕС с насоченост социализиране, приобщаване, включване на 

малцинствени общности във всички сфери на обществения живот. 

• Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на 

етническите малцинства в обществените, икономическите и социални процеси на 

територията на общината. 

• Равнопоставеност на всички български граждани независимо от пол, раса, религия, 

верска и етническа принадлежност. 

• Провеждане на общинска образователна и здравна политика, ориентирана към 

етническите малцинства. 

 

ПРИНЦИПИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СЕ РАЗРАБОТВА И  
РЕАЛИЗИРА ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН:  

• Равнопоставеност на всички български граждани, независимо от възраст пол, религия 

или принадлежност към етническа група. 

• Доброволно участие и взаимодействие на всички институции и всички български  

      граждани от общината. 

• Отвореност на плана за актуализиране и допълване.  



Съобразно Националния план за действие „Десетилетие на ромското включване 2005- 

2015 г.” приоритетите, обезпечаващи дейностите в Общинската политика за интеграция на  

ромите са: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 
2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
3. ЗАЕТОСТ 
4. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 
5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
 
 
 

І. Анализ на ситуацията в общината 

Население на Община Две могили към 01.02.2011г. по населени 
места и възраст 

             
   Възрастови групи 
 (в навършени години)               

 Община                                       

 Населени   

места Общо 0-4 5-9 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 85+ 

гр.Две 
могили 4218 179 196 203 215 274 271 258 291 316 299 297 329 323 261 175 165 106 60 

с.Баниска 1105 64 66 59 67 70 71 66 62 62 65 58 72 81 71 44 71 36 20 

с.Батишница 624 12 20 25 33 18 14 30 42 42 45 52 42 56 62 42 53 22 14 

с.Бъзовец 859 31 27 34 40 63 46 48 45 48 58 75 91 72 57 42 47 18 17 

с.Каран 

Върбовка 392 7 6 4 17 9 12 15 18 17 14 28 29 49 52 44 35 26 10 

с.Кацелово 752 21 19 12 19 28 26 27 19 39 43 53 53 73 80 64 81 58 37 

с.Могилино 245 1 8 9 13 17 8 7 12 20 19 18 20 23 22 11 16 10 11 

с.Острица 281 3 5 8 4 7 4 2 13 14 11 14 17 29 37 30 49 25 9 

с.Пепелина 25 - 1 - - - - - 2 - - - - 2 5 3 4 5 3 

с.Помен 408 8 6 12 16 17 17 16 22 18 31 31 28 26 41 40 45 24 10 

с.Чилнов 451 12 23 21 20 23 10 28 26 21 29 30 39 32 34 40 32 21 10 

с.Широково 82 1 - - - 1 1 1 - 1 4 3 4 14 19 11 10 5 7 

ДВЕ 

МОГИЛИ 9442 339 377 387 444 527 480 498 552 598 618 659 724 780 741 546 608 356 208 

 

Население на Община Две могили по населени места и 
самоопределение по етническа принадлежност към 01.02.2011г. 

Община  
Населено място 

Лица, 
отговорили на 
доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност        

Етническа група 

Не се 
самоопределям българска турска ромска друга 

гр.Две могили 3701 2453 932 300 7 9 

с.Баниска 1047 528 144 371 .. .. 

с.Батишница 539 264 270 .. 4 .. 



с.Бъзовец 806 423 204 176 .. - 

с.Каран Върбовка 359 167 191 - .. .. 

с.Кацелово 740 502 185 51 .. .. 

с.Могилино 243 184 58 .. .. - 

с.Острица 266 258 .. - - 4 

с.Пепелина 25 25 - - - - 

с.Помен 408 48 360 - - - 

с.Чилнов 444 174 170 99 .. .. 

с.Широково 82 81 .. .. - - 

ДВЕ МОГИЛИ 8660 5107 2519 999 19 16 

 

 

Население на 15 и повече години на Община Две могили по 
населени  места и икономическа активност към 01.02.2011г. 

 

 

Население  на 7 и повече навършени години по населени места и 
степен на завършено образование към 01.02.2011г. в Община Две 
могили 

Община 
Населени места 

Общо Икономически активни 
Икономически 

неактивни 

  общо заети безработни  

гр.Две могили 3640 1893 1446 447 1747 

с.Баниска 916 356 177 179 560 

с.Батишница 567 220 180 40 347 

с.Бъзовец 767 312 185 127 455 

с.Каран Върбовка 375 102 68 34 273 

с.Кацелово 700 191 165 26 509 

с.Могилино 227 72 47 25 155 

с.Острица 265 60 37 23 205 

с.Пепелина 24 3 3 - 21 

с.Помен 382 88 79 9 294 

с.Чилнов 395 129 92 37 266 

с.Широково 81 10 10 - 71 

ДВЕ МОГИЛИ 8339 3436 2489 947 4903 

         

Община 
Населени места 

Общо Висше Средно 
Основ

но 
Начал

но 
Незавърше
но начално 

Никога не 
посещава

ли 
училище 

Дете (до 7 
години 

вкл., 
което още 

не 



Забележка: Данните в таблиците са взети от НСИ – Преброяване 2011г. 

 

Етническата структура на населението става известна единствено при публикуване на 

данните от годишните преброявания. Ето защо данните за община Две могили са от 2011г. От 

тях се вижда, че общината е събрала на своята територия население от различни етнически 

групи със свой специфичен бит и култура. 

 

 

ІІ. Преглед по приоритети 

Приоритет : Образование 

Училищната структура и мрежа в Община Две могили е съобразена с действащите 

законови и подзаконови документи, с местните, държавните и европейски стратегии за 

развитие на образованието. 

Образователната система в Община Две могили е оптимално структурирана. Тя 

включва ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Две могили с филиал „Олга Жекова” с.Кацелово, 

ЦДГ „Първи юни” с.Баниска с филиали в селата Батишница и Бъзовец, СОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” гр.Две могили, ПГСС „ К. А. Тимирязев” гр.Две могили и ОУ „Христо Ботев” 

с.Баниска. 

Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното 

интегриране на ромите в българското общество. Тя е неделима част и необходим елемент от 

процеса на модернизация на българското образование: без образователна интеграция на 

ромската общност българската образователна система би останала чужда на един голям 

процент български граждани и не би могла да отговори, както на европейските изисквания за 

включващо образование, така и на изискванията на пазара на труда за добре квалифицирана 

работна сила. 

Приоритетните направления за действия са: 

• Обхващане на всички ромски деца на законоустановената възраст в подготвителна 

група. 

посещава 
училище) 

гр.Две могили 3956 390 1618 1184 514 201 47 .. 

с.Баниска 1015 32 207 452 208 93 19 4 

с.Батишница 603 33 266 223 61 16 4 - 

с.Бъзовец 819 44 275 313 108 56 22 .. 

с.Каран Върбовка 381 14 116 194 44 11 .. - 

с.Кацелово 724 42 205 351 86 27 11 .. 

с.Могилино 241 9 84 113 14 7 13 .. 

с.Острица 277 15 73 122 55 6 .. .. 

с.Пепелина 25 .. 7 12 3 .. - - 

с.Помен 399 15 113 162 82 17 10 - 

с.Чилнов 431 24 95 158 87 42 25 - 

с.Широково 81 8 33 22 18 - - - 

ДВЕ МОГИЛИ 8952 628 3092 3306 1280 477 158 11 



• Привличане на родителите в училищния живот, чрез създаване на обществени съвети, 

училищни настоятелства и включването им в съвместни мероприятия – екскурзии, 

концерти, спортни мероприятия и т.н. 

• Насърчаване на ромските деца да продължат образованието си и след навършване на 

училищната възраст. 

• Създаване на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно развитие, чрез 

информационни срещи на експерти от Д ”БТ” в училищата. 

• Общностни кампании и работа в общността за формиране на подкрепяща среда и 

превръщане на образованието в устойчива ценност. 

 

 

 

Приоритет: Здравеопазване 

Здравният компонент цели да улесни достъпа на високорисковите уязвими общности до 

здравни услуги, включително дейности, свързани с промоция на здравето, профилактика и 

превенция, с което да спомогне за подобряване на здравния статус на децата и семействата в 

риск.  

На територията на Община Две могили специализираната медицинска помощ е обезпечена 

основно чрез: 

- седем  общопрактикуващи лекари 

- един педиатър 

- четири лекари по дентална медицина 

- Сграда на бивша поликлиника с наети помещения  

- Спешна медицинска помощ 

- Две аптеки 
Специално внимание ще се фокусира върху мерките за: 

• Обхващане на всички деца от тези общности в системата на здравеопазването. 

• Осигуряване на необходимите имунизации на всички деца. 

• Насочване на деца с увреждания към здравна и социална подкрепа. 

• Гарантиране на майчино здравеопазване и грижи за бременни и родилки. 

• Подкрепа за намаляване на бременностите в юношеската възраст. 

• Създаване на възможности за достъп до здравни услуги. 

 

 

Приоритет: Заетост 

 
Приоритетен проблем, адресиран от мерките, е дългосрочната безработица, която води 

до загуба на трудови навици и съответно до по-ниски възможности за излизане от кръга на 

социална изолация.  Специален фокус за осигуряване на достъп до заетост и доходи на най-

маргинализираните общности се поставя върху: 

• Мотивационни и квалификационни курсове. 

• Посредничество и подкрепа за осигуряване на достъп до заетост и доходи. 

• Субсидирана заетост. 



По данни на Дирекция „Бюро по труда” гр.Бяла броят на регистрираните безработни към 

30.10.2014г. в Община Две могили е 769, като от тях 427 са жени. Регистрираните младежи до 

29 години са 102 лица, а между 30 и над 50 години са 667. Включените лица по програми и 

мерки за заетост от началото на годината са 89 лица. Самоопределилите се като роми са 279 

лица.  

Предполага се, че е голям броят на безработните роми, които не са регистрирани в 

Бюрото по труда и не търсят активно работа. Рискът от безработица сред ромите е два пъти 

по-голям, отколкото при останалото местно население. Хората, които нямат квалификация, 

по-трудно намират работа. От друга страна, поради липса на постоянна заетост, младежите 

губят трудовите си навици.   

 

 

Приоритет: Жилищни условия 
 

В община Две могили ромското население не живее в обособени гета. В повечето случаи 

ромите обитават квартали със смесено население. Изграденият жилищен фонд е предимно с 

едно и двуфамилни жилища върху общински дворни места, като не липсват и паянтови 

жилища. Като цяло жилищните условия не отговарят на съвременните изисквания и стандарт. 

От значение е и пренаселеността на същите. 

Във всички населени места на общината ромите имат достъп до здравните, учебни и други 

заведения с обществен характер, като инженерната инфраструктура  е добра и се поддържа, 

кварталите са водоснабдени и електрифицирани. 

В зависимост от специфичните проблеми по места и ресурсите – налични и потенциални – 

в общината могат да се предвидят мерки за регулация на териториите на обособените 

квартали, т.е. изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, 

включващи зони с компактно ромско население и други етнически общности, които живеят в 

сходна ситуация. Актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени и 

изработване на нови планове на новоотредените терени. За съжаление ниските доходи от своя 

страна предопределят и лошите жилищни условия, в които живеят част от ромите. Близо 

половината от ромските домакинства живеят в жилища, които са незаконно изградени. Те 

нямат нотариални актове за жилищата и терените, на които са изградени. 

 

 

Приоритет: Върховенство на закона и недискриминация 
 

Дискриминацията е един от факторите, които възпрепятстват процеса на интеграция, а 

ромите нерядко са обект на различни прояви на дискримитивно отношение. 

 Законодателството гарантира равните възможности и защита от дискриминация за 

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

вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци. 

 Това е залегнало в Конституцията на Република България, в Закона за защита от 

дискриминация и в редица други закони и подзаконови нормативни актове. 

 Наред с общите мерки за защита от дискриминация, в тази сфера е необходимо: 

• Гарантиране на правото на лични документи на всеки човек – интеграцията е 

невъзможна без осигуряване на граждански статус на всеки човек. Липсата на лични 

документи и адресна регистрация поставят човека извън обществото и не оставят никакъв 

избор на семейството освен алтернативите на оцеляване извън обществото и попадане в 

мрежата на сивата и черната икономика. 



• Промяна на дискриминационните нагласи към ромите и етническите общности 

в сходна ситуация. 

 

На територията на Община Две могили няма извършени престъпления срещу 
граждани или техните имоти, свързани с националната, етническата или расовата им 
принадлежност. Няма регистрирани прояви на нетолерантност и на езика на омразата. 

 
 
Приоритет: Култура и медии 
 

Община Две могили е утвърден общински културен център, разполагащ с къща-музей, 

библиотека и десет читалища в селата Батишница, Чилнов, Помен, Бъзовец, Баниска, 

Широково, Острица, Могилино, Кацелово и Каран Върбовка. 

Основните им дейности са: 

•  Развитие и поддържане на библиотечното дело. Всички библиотеки функционират с 

основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и 

изкуство. 

•  Художествена самодейност – в различните читалища работят най-разнообразни по 

жанр любителски състави - музикални, фолклорни и танцови, ръководени от 

професионалисти. Те имат многобройни участия в общината, областта, на национални 

прегледи и в чужбина.  

• Образователно-просветна дейност: 

Общински детски комплекс „Д-р Д. Пангелов” е престижна школа за откриване и развитие на 

талантите и дарованията на децата от Община Две могили. ОДК е извънучилищно звено в 

сферата на образованието и науката, в което чрез организиране на дейности в свободното 

време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията 

и способностите на децата в различни области. Комплексът предлага оригинални 

педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и 

свободното време на децата. Те са отворени и достъпни за всички деца, независимо от 

социалното им положение, етническа принадлежност и вероизповедание 

  Приоритетните направления за действие са: 

• Иницииране на дейности за привличане на млади хора в читалищата. 

• Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения и 

културен живот на общината. 

• Взаимно опознаване на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ  
 (2015 – 2017) 

 

 

 

Приоритетни области на действие: 

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЗАЕТОСТ 

ПРИОРИТЕТ ІV: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

ПРИОРИТЕТ VI: КУЛТУРА И МЕДИИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 



1. Повишаване на 

обхвата на ромски 

деца в 

предучилищното 

образование 

1.1.Повишаване на 

% на записване на 

ромските деца в 

детските градини 

до средните за 

общината 

1.1.1.Работа с 

ромски семейства за 

повишаване на 

мотивацията за 

записване на децата 

в детските градини. 

ДГ, Община 2015-2017 
Не са 

необходими 
 

Брой родители и 

деца, включени в 

дейности по 

превенция на 

отпадането. 

1.1.2. Поддържане 

на картотека на 

подлежащи ученици 

и деца за детски 

градини и първи 

клас 

ДГ, Училища, 

Община 
2015-2017 

Не са 

необходими 
 

Повишен обхвата на 

ромските деца в %. 

1.1.3.Постоянно 

подобряване на 

материално-

техническите 

условия и база в 

детските градини, за 

да станат те още по-

привлекателни и 

притеглящи 

територии за децата. 

ДГ, Община 2015-2017  

Европейски 

програми и 

фондове 

Повишаване 

мотивацията на 

децата 

2.Гарантиране на 

равен достъп до 

качествено 

образование 

2.1.Интегриране и 

адаптиране на 

децата и 

учениците от 

ромски произход 

в учебните 

заведения 

2.1.1.Беседи с 

родителите на 

младежите-роми за 

необходимостта от 

образование 

 

Училища, 

Родители, Община 
2015-2017 

Не са 

необходими 
 

Увеличаване на броя 

завършилите 

начално 

образование. 

3.Превенция на 

отпадане от 

3.1.Осигуряване 

на обективни и 

3.1.1.Осигуряване на 

редовна 

Училища 2015-2017 
Не са 

 



училище на 

ромските ученици. 

надеждни 

инструменти в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование. 

посещаемост  и 

задържане в 

училищата, чрез 

изготвяне на 

индивидуални 

програми за децата, 

застрашени от 

отпадане. 

необходими 

  3.1.2.Извънкласни 

дейности за 

съхраняване на 

културната 

идентичност на 

децата от 

етническите 

малцинства, 

развитие на 

културното 

многообразие и 

формиране на 

толерантна среда. 

ОДК, 

Училища 

2015-2017 
Не са 

необходими 
 

Брой извънкласни 

дейности. 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 



 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Превантивни грижи 

за майчиното и 

детско здраве 

1.1.Намаляване на 

детската смъртност 

 

1.1.1.Провеждане на 

кампании за 

имунизиране на 

населението, особено 

на децата с непълен 

имунизационен 

статус. Лични лекари, 

Община, РЗИ 
Постоянен   

%  имунизирани от 

подлежащите за 

имунизация 
1.1.2.Редовно 

провеждане на 

профилактични 

прегледи за 

съответната 

възрастова група 

2.Намаляване на 

бременностите в 

юношеската възраст 

и профилактика на 

вродени аномалии и 

наследствени 

заболявания. 

2.1.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, за 

риска от раждане на 

2.1.1.Осигуряване 

възможността за 

достъп на линейките 

до домовете на 

родилките за 

своевременното им 

откарване до 

лечебното заведение. 

Млади хора и 

техните родители, 

Гост лектори-

гинеколози, 

Община, Спешна 

помощ 

2015-2017 200лв. 
Общински 

бюджет 

Намаляване на 

ранните раждания и 

ранните бракове. 

Брой обхванати 

бременни с преглед 

и консултация с 

гинеколог до 

четвъртия месец на 

бременността и 

своевременната 

хоспитализация. 



деца с вродени 

аномалии и 

наследствени болести 

и начините за 

профилактиране. 

3.Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред 

ромското население 

3.1.Повишаване на 

здравните знания и 

информираност на 

ромското население. 

3.1.1.Организиране и 

провеждане на 

здравноинформацион

ни събития в места с 

предимно ромско 

население по 

определени 

проблеми. 
Лични лекари 2015-2017 

Не са 

необходими 
 

%  здравно 

информирани 

  

3.1.2.Информиране на 

ромското население 

за 

здравноосигурителни

те им права. 

Не са 

необходими 
 

% роми, спазващи 

задълженията си 

като 

здравноосигурени 

лица 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ – ЗАЕТОСТ 

 

    

Отговорна 

 

Времеви 

 



Цели Задачи Дейности институция период Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване на 

конкурентноспосо

бността  на пазара 

на труда 

1.1.Обучение на лица 

от ромски произход за 

развитие на бизнес и 

производство. 

1.1.1.Осигуряване на 

заетост на уязвимите 

групи, чрез обучения. 

ДБТ, Община 2015-2017  
Европейски 

програми 

Брой възрастни 

с повишена 

квалификация 

1.1.2.Включване на 

нискообразовани и 

неквалифицирани лица в 

схема, която комбинира 

субсидирана заетост през 

летните месеци – 

обучение за грамотност 

или квалификация, през 

зимните месеци – 

последващо стажуване 

при работодател. 

ДБТ, Община 2015-2017  
Европейски 

програми 

Брой лица 

включени в 

квалификацион

ни курсове 

2.Повишаване на 

сигурността, 

пожаро и 

бедствената 

готовност в 

кварталите с 

компактно ромско 

население. 

2.1.Обучение на лица 

от ромски произход за 

придобиване на 

основни умения по 

аварийна и 

противопожарна 

готовност. 

 
ДБТ, Община, 

ПБЗН 
2015-2017 

Не са 

необходими 
 

Брой обучени 

лица 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства  Източник Индикатори 

1.Подобряване на 

съществуващата и 

изграждане на нова 

техническа и 

социална 

инфраструктура 

1.1.Подобряване на 

инфраструктурата 

1.1.1.Решаване на 

проблемите със 

собствеността  върху 

земята и незаконното 

строителство 

Община, 

Собственици на 

имоти 

2015-2017   
Брой узаконени 

ромски жилища 

1.1.2.Подмяна на 

водопроводната мрежа 

и изграждане на 

канализационна мрежа 

с градска 

пречиствателна 

станция на отпадни 

Община 2015-2017  
Европейски 

програми 

Подобряване на 

инфраструктурат

а 



води за град  Две 

могили. 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ - ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Цели Задачи Дейности 
Отговорна 

институция 
Времеви 

период 
Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Промяна на 

дискриминационните 

нагласи към ромите и 

етническите 

общности в сходна 

ситуация 

1.1.Съвместни 

действия на 

полицията и ромската 

общност 

1.1.1.Периодични 

срещи между РУП, 

Община и 

представители от 

етносите за 

планиране на 

съвместни действия и 

дискутиране на 

наболели въпроси. 

Община, РУП, 

Представители от 

малцинствата 

2015-2017 
Не са 

необходими 
 

Брой работни 

срещи и лица, 

участвали в тях, 

конкретни 

резултати 

1.1.2.Съвместни 

действия на полиция 

и други институции 

по осъществяване на 



контрол над 

малолетни и 

непълнолетни с цел 

предотвратяване на 

противообществени 

прояви. 

1.1.3.Съвместни 

проверки с РУП и 

Общинска 

администрация по 

Закона за гражданска 

регистрация. 

Община, РУП 2015-2017 
Не са 

необходими 
 

Брой 

регистрирани на 

един адрес 

1.1.4.Провеждане на 

срещи и беседи в 

училищата и 

институции за деца за 

изнасяне на беседи 

по въпросите за 

агресията сред 

подрастващите, 

тютюнопушенето и 

употребата на 

алкохол, домашно 

насилие, общуването 

в Интернет и т.н. 

Община, Училища, 

РУП, МКБППМН 
2015-2017 

Не са 

необходими 
 

Брой проведени 

срещи, брой 

изнесени беседи 

и брой обхванати 

лица 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ – КУЛТУРА И МЕДИИ  

 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

     Средства Източник Индикатори 

1.Повишаване на 

капацитета на 

местните 

малцинствени 

общности за участие 

в основния културен 

живот на общината. 

1.1.Реализиране на 

образователна 

програма за 

правата и 

задълженията на 

общността, като 

равноправни 

граждани – 

листовки, дискусии, 

медийни продукти 

1.1.1.Развитие и 

поддържане на 

художествената 

дейност,  като се 

запазва и развива 

културната идентичност 

на малцинствените 

общности. 

ОДК, Училища, 

Община 
2015-2017 

Не са 

необходими 

 

Брой проведени 

мероприятия и брой 

на включените 

участници 

1.1.2.Ежегодно 

отбелязване на 

Международния ден на 

 
Бюджет на 

училища и 

Брой участници, 

участвали в 

отбелязването на 



ромите. ОДК празника 

1.1.3.Участие на децата 

от всички етноси в 

организирани 

конкурси: литературни, 

спортни, 

информационни 

технологии и 

фолклорни фестивали. 

 

Училищни 

бюджети 

Брой проведени 

мероприятия и брой 

на включените 

участници 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация и допълване с данни на всеки шест месеца. 

 

 

 

 

 

ОДОБРИЛ: 

 

 

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ 

Кмет на Община Две могили 

 


