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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

 

Планът за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на бъл-

гарските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година, наричан накратко План, е разработен на база балансирано пла-

ниране на наличните ресурси и изводите от постигнатите до този момент резултати от реализираните дей-

ности на интеграционните политики за периода 2015 – 2017 година, както и с визия за желаното ускоряване на 

процеса на интеграция за жителите на община Панагюрище. Планът е в съответствие и с Националната стра-

тегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 година.  

  

С настоящия План екипът на ресор „Хуманитарни дейности“ имаме за цел да определим местните приори-

тети за решаване на потребностите на уязвимите групи в общината и чрез реални дейности да спомогнем за по 

– ефективното им включване във всички сфери на обществения живот.  

 

Ние нямаме амбицията да дадем готови решения на всички възможни проблеми, с които се сблъскват уязви-

мите групи. С Плана се опитваме да дефинираме и изведем на преден план онези проблеми, към които общество-

то е особено чувствително и чието разрешаване е от съществено значение за превръщане на общината ни в мяс-

то, което реализира на практика активна интеграция и подкрепа на нуждаещите се. На основата на идентифи-

цираните проблеми, в Плана сме разработили конкретни мерки и съответното ресурсно и нормативно осигурява-

не.  

 

Вярваме, че желанието за промяна и самоосъзнаването за предприемане на активни действия и участието 

на българските граждани от ромски произход е от ключово значение. Необходимо е да насърчаваме представите 
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и очакванията им от – трябва да получавам, към – искам и мога сам да успявам. 

 

 В Плана представяме и анализ на ситуацията в община Панагюрище, в приоритетните области на интег-

рационната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, недискриминация и равни въз-

можности, култура и медии, за периода 2015 – 2017 година, в резултат на предоставени данни от участвалите в 

процеса заинтересовани страни – дирекция „Социално подпомагане“, дирекция „Бюро по труда“, Местната ко-

мисия за борба срещу противообществените прояви, социалните услуги, образователните услуги, културните ин-

ституции и други структури на местната власт, като отчитаме постигнатите успехи, работещите добри 

практики и механизми, както и дефицитите, но и възможностите за напредък на интеграционните политики на 

територията на община Панагюрище. 

 

Целим ефект на максимална мобилизация на ресурсите в местните общности, които да се управляват зако-

носъобразно, целесъобразно, икономично, ефикасно и ефективно. Предвиждаме да се използва и надгражда пос-

тигнатото – чрез развитие и мултиплициране на добрите практики, а така също и нови дейности на база на 

направените изводи при предоставяне на подкрепа за пълноценна интеграция. 

 

С мерките заложени в Плана осигуряваме системен интегриран подход за местно развитие и намаляване на 

бедността чрез осигуряване на уязвимите групи на равен достъп до образование, култура, трудова заетост и 

здравеопазване от една страна, и от друга – укрепване на възможностите и задълбочаване на отговорностите 

на съответните институции. С тях поощряваме всеобщото и действителното зачитане на правата и свободите 

на човека, основавайки се на принципите за равноправие и уважение на човешкото достойнство и ценността на 

човешката личност. Целим да подпомогнат социалния напредък чрез пълноценна реализация и грижа за хората 

от рисковите групи и постигането на по – висок жизнен стандарт. 
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АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

 

Община Панагюрище влиза в състава на 

област Пазарджик. Разположена е в южен 

централен район, в централната част на Сред-

на гора, между градовете София и Пловдив. 

Общината граничи на север със Софийска об-

ласт (общините Ихтиман, Мирково, Пирдоп и 

Копривщица), на изток – с община Стрелча, 

на юг – с общините Пазарджик и Лесичово и 

на запад – с община Ихтиман от Софийска 

област. 

 

Територията на общината е 598,5 км² и 

включва 9 населени места, от които 1 град 

(град Панагюрище) и 8 села (село Бъта, село 

Баня, село Оборище, село Попинци, село По-

ибрене, село Левски, село Панагюрски коло-

нии и село Елшица). 
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Таблица 1 – Население в община Панагюрище по местоживеене и пол към 31.12.2016 година 

 

 

 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени Всичко Мъже Жени Всичко мъже жени 

Общо за 

страната 
7 101 859 3 449 978 3 651 881 5 204 385 2 506 628 2 697 757 1 897 474 943 350 954 124 

Община Па-

нагюрище 
23 110 11 407 11 703 16 359 8 042 8 317 6 751 3 365 3 386 

    Източник: НСИ 
  

 От данните, посочени в таблица 2 и таблица 3, се вижда, че за периода 2015 – 2017 година тенденцията е отри-

цателна – населението на общината намалява. Утвърждават се негативните тенденции в естественото развитие 

на населението, изразяващи се в понижаващата се раждаемост и относително високата смъртност.  

 
 

                                                     Таблица № 2 – Раждания през 2015-2017 година 

Раждания за 2015 г. (общ брой) 190 

Раждания за 2016 г. (общ брой) 191 

Раждания за 2017 г. (общ брой) 217 

                                                                         Източник: ЕСГРАОН – Община Панагюрище     
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                                                 Таблица № 3 – Смъртност през 2015-2017 година 

Починали за 2015 г. (общ брой) 411 

Починали за 2016 г. (общ брой) 396 

Починали за 2017 г. (общ брой) 549 

                                                                         Източник: ЕСГРАОН – Община Панагюрище 

 

По данни на Националния статистически институт, при проведеното преброяване през 2011 година, 93% от 

населението се е самоопределило по етнически признак, като резултатите са представени в таблица 4. Преоблада-

ващата част определят принадлежността си към българската етническа група,  а значително по-малък дял от насе-

лението спадат към турската, ромската и други етнически групи. 

 

                                                      Таблица 4 – Етническа структура на населението в община Панагюрище 

Етническа група 01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 

 Абсолютен брой Относителен брой Абсолютен брой Относителен брой  

Българска 28 556 95.77% 23 027 91.00% 

Турска 16 0.05% 11 0.04% 

Ромска 1073 3.60% 232 0.90% 

Друга 66 0.22% 21 0.08% 

Не се само 

определят 

60 0.20% 294 1.16% 

    Източник: НСИ 
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Сравнявайки данните в таблица 4, получени от последните две преброявания, отчитаме намаление на броя на 

населението във всички етнически групи, което следва и общите тенденции на намаление на населението в общи-

ната. Впечатление прави изключителният спад на дела на ромско население през 2011 година спрямо този през 

2001 година. Това се дължи на факта, че по-голямата част от ромите се самоопределят като българи или не жела-

ят да определят етническата си принадлежност. Ромското население е концентрирано предимно в селата Поибрене 

и Попинци, както и в отделни квартали на град Панагюрище.  

 

Специфични добри практики за насърчаване на раждаемостта в община Панагюрище 

 

➢ За насърчаване на раждаемостта Община Панагюрище стимулира с финансова подкрепа младите семейст-

ва за родените деца, като за целта ежегодно планираме 100 000 лева, в това число и за финансова подкрепа на 

млади двойки с репродуктивни проблеми.  

✓ През 2017 година 5 семейства получиха финансова помощ от Община Панагюрище за извършване на проце-

дури „Ин витро”, в размер на 16 560 лева. 

 

✓ За насърчаване на раждаемостта и подпомагане на млади семейства до 31.12.2017 година са изплатени еднок-

ратни помощи за 132 новородени в размер на 69 600 лева, както следва: 

- 72 деца по 600 лева – 43 200 лева; 

- 57 деца по 400 лева – 22 800 лева; 

- 3 двойка близнаци по 1 200 лева – 3 600 лева. 

 

✓ По традиция Община Панагюрище организира специална церемония за Първо бебе на година и Бебе за из-

миналата година. Новородените получават паметен медальон и специални подаръци. 
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ИЗВОД 

 

Община Панагюрище планира и инвестира финансови средства в мерки за насърчаване на раждае-

мостта. Критериите за същите са и надежден инструмент за подкрепа, но и насърчаване на отговорнос-

тите на всички граждани – като редовни данъкоплатци, ограничават броя на бременностите при малолет-

ните и непълнолетните и увеличават броя на здравноосигурените граждани.  

При възможност за оптимизиране на разпределението на финансовия инструмент и увеличаване на 

еднократните помощи за новородените деца, подкрепата ще бъде още по-чувствителна за жителите на 

общината. Необходимо е същата подкрепа да се дава и при осиновяване на деца, без значение на възрастта 

им, за да бъде политиката още по-хуманна. 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Община Панагюрище разполага с добре разгърната образователна мрежа, която гарантира равен достъп 

до образование и постоянно развива и повишава качеството си.  

Във всички образователни институции се реализира процес на активна десегрегация на децата и учениците, 

с цел качествено и приобщаващо образование, зачитайки различията на всички участници в процеса. Изключение 

прави само училището в село Поибрене, поради спецификата на населението. 

В община Панагюрище се реализира и дуално професионално обучение, което е възможност за намаляване 

на младежката безработица, тъй като учениците имат шанс да започнат работа веднага след завършването на 

средното си образование. Дуалната система на професионално обучение е надежден инструмент и за задържане 

на младежите в образователната система, тъй като ги предпазва от ранно напускане, поради социални причини. 
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Част от местния бизнес все по-активно подпомага образователната система, като се превръща в активен 

социалноориентиран и заинтересован от качеството на процеса партньор.  

При настоящето развитие на демографските процеси в общината, в средносрочен план се очаква продъл-

жаване на тенденцията за намаляване на броя на учениците и децата в образователните институции, което ще 

води до необходимост от оптимизация на броя групи в детските градини и паралелки в училищата. Това може да 

се окаже проблем и за местните фирми, тъй като училищата подготвят кадри за местните предприятия.  

 

➢ Общото образование на територията на община Панагюрище се осъществява в 5 общински училища (четири 

основни училища и едно средно училище) и една Професионална гимназия по индустриални технологии, менидж-

мънт и туризъм, която към настоящия момент е държавно училище. От тях, извън общинския център, в двете най-

големи села – село Попинци и село Поибрене, са разположени две от четирите основни училища.  

 

➢ Основно училище „Св. Недельо Иванов“ е със 100% ученици от ромския етнос, поради спецификата на на-

селението в село Поибрене.  

След мотивирано предложение на заместник – кмета „Хуманитарни дейности” г-жа Галина Матанова до Ми-

нистъра на образованието и науката и Решение на Общински съвет – Панагюрище, Основно училище „Свещ. Не-

дельо Иванов”, село Поибрене е включено в списъка със защитените детски градини и защитените училища в 

Република България за учебната 2017/2018 година (с Решение № 775 от 14.12.2017 година на Министерски съ-

вет). 

 

➢ Предучилищното образование се осъществява чрез 8 детски градини – 5 детски градини, разположени в 

град Панагюрище и 3 детски градини, разположени в село Попинци, село Бъта и село Оборище. В село Левски де-

цата са организирани в полудневна група, която е филиал към Детска градина „Яна”, село Попинци. В село Поиб-

рене има една полудневна група, която е към Основно училище „Свещеник Недельо Иванов”.  



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  

 
 

10 

                                               Таблица 5 - Данни за броя на децата и учениците към 15.09.2017 година 

№ Име на училището/ ДГ Местоположение Вид 
Брой деца/ учени-

ци 

1. ОУ „Проф. Марин Дринов“ Панагюрище общинско 447 

2. ОУ „Двайсти април“ Панагюрище общинско 233 

3. СУ „Нешо Бончев“ Панагюрище общинско 764 

4. ОУ „Отец Паисий“ село Попинци общинско 83 

5. ОУ „Свещ. Недельо Иванов“ село Поибрене общинско 86 

6. ПГИМТМ Панагюрище държавно 390 

Общо ученици: 2 003 

1. ДГ „Брезичка“ Панагюрище общинска 102 

2. ДГ „Звънче“ Панагюрище общинска 119 

3. ДГ „Пролет“ Панагюрище общинска 91 

4. ДГ „Първи юни“ Панагюрище общинска 107 

5. ДГ „Райна Княгиня“ Панагюрище общинска 192 

6. ДГ „Мечо Пух“ село Оборище общинска 21 

7. ДГ „Надежда“ село Бъта общинска 34 

8.  ДГ „Яна” село Попинци общинска 54 

Общо деца: 720 

Общо деца и ученици: 2 723 

                                              

 

➢ Подкрепа за личностно развитие на детето и ученика  

 

✓ Съгласно създадения за първа година Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 
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(приет с Решение № 373 от 05.07.2017 година на Министерски съвет), са създадени и функционират екипи, които 

включват представители на Регионалното управление на образованието–Пазарджик, на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, на Общинска администрация – Панагюрище, на дирекция „Соци-

ално подпомагане” - Панагюрище и на Районно управление на Министерството на вътрешните работи – Пана-

гюрище за гарантиране на общинско ниво на пълен обхват и задържане на децата и учениците от уязвимите групи 

в задължителна предучилищна и училищна възраст и осигуряване на равен достъп до детската градина и училище-

то. Организирани са 323 броя проверки и са съставени съответно 323 броя протоколи за резултати. През 

2017/2018 година 310 деца са записани в детските градини на територията на община Панагюрище в подготвител-

ните групи на 5 и 6 – годишните деца и 156 деца в първи клас в училищата в община Панагюрище. 

 

✓ Постигнат е пълен обхват на 5 и 6 годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка 

за учебната 2016/2017 година – 95,5%. Останалите 4,5 % от децата в списъците на ЕСГРАОН живеят в други насе-

лени места или са извън страната. 

 

✓ Община Панагюрище осигурява на всички деца и ученици подлежащи на задължително обучение, които пъ-

туват до средищните и приемащи детски градини и училища, безплатен транспорт, създава условия за целодневна 

организация на учебния ден, като осигурява столово хранене с поевтиняване на храната. 

 

✓ С решение № 233 от 27.10.2016 година на Общински съвет - Панагюрище, съществуващият към 01.08.2016 

година Общински детски комплекс – Панагюрище, продължи дейността си като Център за подкрепа за личностно 

развитие – Панагюрище (ЦПЛР).  Центърът за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище предлага условия 

за личностно развитие на учениците, изграждане на тяхната нравствена, научна, познавателна, естетическа, физи-

ческа, здравна и духовна култура, развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и про-

фесионални интереси, чрез работа в групи по интереси, кариерно ориентиране и консултиране. 
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 Задълбочи се дейността на Кариерния център към Центъра за подкрепа за личностно развитие. Реализи-

рана е програма за кариерно ориентиране на учениците от V до XII клас, като през второто тримесечие на 2017 го-

дина в краткия курс на обучителната тренингова програма „Кариерно ориентиране” преминаха над 250 деца. 

 За учебната 2016/2017 година са сформирани 37 групи по интереси, в които са обхванати 433 деца и уче-

ници от 5 до 19-годишна възраст. 

 За учебната 2017/2018 година са сформирани 53 организационно педагогически форми по интереси, в кои-

то са обхванати над 530 деца и ученици. 

 

✓ Община Панагюрище осигурява медицинско обслужване във всички образователни институции в град 

Панагюрище, към настоящия момент  медицински персонал в здравните кабинети – 8 медицински сестри и 5 меди-

цински сестри в яслени групи. Здравните грижи в детските градини и училищата в селата на общината се осигуря-

ват от общопрактикуващите лекари, съгласно нормативните разпоредби, което не гарантира по най-добър начин 

здравето на учениците, предвид непостоянното присъствие на специалистите на терен. 

 Оборудването на медицинските кабинети се подобрява ежегодно. Вложените средства за специализирано 

оборудване на здравните кабинети през 2017 година е на стойност - 3 140,00 лева, а средствата за медикаменти – 

1 647,04 лева. 

 

✓ Във всички институции работят успешно екипите за организиране и координиране на процеса на осигуряване 

на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие. Разработени са индивидуални програми за ра-

бота с учениците със СОП, съобразно техните потребности. Стимулира се творческата изява на учениците чрез 

организиране на училищни конкурси, състезания, изложби, спортни инициативи. Ученици от всички училища 

участват ежегодно в олимпиади по различни учебни предмети. Допълнително се  работи с  учениците, които са с 

изявени дарби в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да разгърнат своя потенциал.  
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✓ Знанията и уменията формирани в образователния процес се надграждат и доразвиват чрез формите на до-

пълнителни услуги и в детските градини, регламентирани в Правила за допълнителни образователни дейнос-

ти в общинските детски градини на територията на община Панагюрище.  

Правилата са разработени от ресор „Хуманитарни дейности“. Формите, предпочетени от родителите, на база 

анкета в края на предшестващата учебната година, определят видовете услуги. Доставчиците на услугите се изби-

рат чрез конкурс след едномесечно събиране на оферти и пряк избор от комисии, определени със заповед на дирек-

торите на детските градини, в чиито състав влизат педагози, представители на общинската администрация и на 

Обществения съвет. Заплащането на таксите, както и представленията, в които участват всички деца, посещаващи 

заниманията, са подготвени с активното родителско участие. Формите се съобразяват и с възрастовата характерис-

тика на децата – танци, чужд език, спорт. През 2017/2018 година допълнителните  педагогически услуги продължа-

ват, като във всяка детска градина се реализират между две и три допълнителни услуги. 

 

✓ Община Панагюрище организира летен отдих за ученици и младежи на ученическия лагер в село Панагюр-

ски колонии. През 2017 година на базата почиваха 192 деца и ученици, в три лагерни смени.  

 

➢ Изграждане на позитивен организационен климат 

 

✓ Налице е добър диалог  между заинтересованите страни: Общината, образователни институции, бизнеса, 

неправителствените организации, социалните институции и другите заинтересовани страни. 

 

✓ Във всички институции действат Обществените съвети, изградени съобразно изискванията на Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

 

✓ Родителите се включват в много и разнообразни дейности в училищата и детските градини. 
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✓ Всички училища са включени в проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 година. 

 

➢ Утвърждаване на позитивна дисциплина  

 

✓ Във всички училища и детски градини ежедневно се полагат грижи  по превенция на насилието и преодоля-

ване на проблемното поведение съобразно Механизма за противодействие на училищния тормоз. Дейностите по 

противодействие на училищния тормоз между учениците се осъществяват от училищни координационни съвети. 

Провежда се вътрешноинституционална дейност за повишаване на квалификацията на учителите за работа с проб-

лемни ученици, склонни към агресия. 

 

➢ Развитие на училищната общност 

 

✓  За четвърта поредна година в Детска градина „Звънче“ в град Панагюрище стартира изпълнението на проект 

„Готови за училище“ за учебната 2017/2018 година. Проектът се осъществява от Фондация „Тръст за социална 

алтернатива“ (ТСА) в партньорство с Фондация „Фонд за превенция с престъпността – ИГА“ и Община Пана-

гюрище, и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Целта на проекта е да осигури важна за формирането 

на държавни политики информация относно подходите за увеличаване обхвата и посещаемостта в детските гради-

ни в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в не-

равностойно положение. За учебната 2017/2018 година по проекта се покриват таксите за посещение на детската 

градина на деца от уязвими общности на възраст от 5 до 6 години. Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка 

е поддържане на високи нива на записване и посещаемост на децата. В края на проекта ще бъде измерена училищ-

ната им готовност, за да бъдат установени ефектите от дългосрочното посещение на предучилищно образование. 
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✓ В Средно училище „Нешо Бончев“ се изпълнява проект „Училището като център на общността“, чиято ос-

новна задача е  привличането на повече партньори и популяризирането на философията и начина на работа за прев-

ръщането на училището като център в общността. 

 

✓  За учебната 2016/2017 в Средно училище „Нешо Бончев“ е назначен един учител по програма „Заедно в 

час“, чиято мисия е да подбира и подготвя изявени и способни професионалисти с различен академичен профил, 

които да станат част от образователната система. 

 

✓ Предоставянето на услугата „Училищна подкрепа“ от Център за обществена подкрепа „Зора“ играе важна 

роля по отношение превенция на отпадането на децата от училище. Чрез популяризирането на социалната услуга 

„Училищна подкрепа“ и ателие по интереси „За всекиго по нещо“ сред педагогическите колективи на Основно 

училище „20-ти Април“, Основно училище „Проф. Марин Дринов“ и Основно училище „Свещ. Недельо Иванов“ – 

село Поибрене, както и сформираните мобилни групи за предоставяне на услугата се наблюдава тенденция към на-

маляване броя на децата от ромски произход отпаднали от училище, както и подобряване на познавателните им 

възможности. 

 

 Общината е реализирала редица инициативи за подобряване на материално-техническото състояние на 

училища и детски градини, чрез собствени и привлечени средства.  

 

✓ През 2016 година е осъществен ремонт със средства от общинския бюджет на Детска градина „ Мечо Пух“ в 

село Оборище по проект „Инженеринг – проектиране и строителство на обект ЦДГ „Мечо Пух“. Извършени са 

основни строително-монтажни работи във връзка с преустройство, свързано с промяна на предназначението на 

сградата от училище в детска градина в част „Архитектура“, в част „Конструктивна“, в част „Електрическа“, част 

„ВиК“, част „Отопление и вентилация“, част „Пожароизвестяване“ и част „Енергийна ефективност“. 
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✓ На 20.07.2017 година със символичната „първа копка“ бе поставено началото на ремонтните дейности по най-

мащабния проект в сферата на образованието в община Панагюрище - „Ремонт, въвеждане на мерки за енергий-

на ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на 

прилежащи площи към образователни институции” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  Проектът „Ремонт, въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустроя-

ване на прилежащи площи към образователни институции“ е на стойност 5 929 237,02 лева (Европейски фонд 

за регионално развитие - 5 039 851, 47 лева, Национално съфинансиране - 889 385,55 лева).  

Обектите, които подлежат на интервенция са: Детска градина „Първи юни“; ДГ „Райна Княгиня“; Детска гра-

дина „Райна Княгиня“-филиал; Детска градина „Пролет“; Детска градина „Звънче“; Благоустрояване и паркоустро-

яване на прилежащите площи към Основно училище „20-ти април“, Средно училище „Нешо Бончев“, Основно 

училище „Проф. Марин Дринов“. 

За учебната 2017/2018 година в рамките на проекта са напълно обновени със съвременни, модерни и красиви 

учебни бази Детска градина „Първи юни“ и Детска градина „Райна Княгиня“ в град Панагюрище. 

В Детска градина „Райна Княгиня“ са извършени следните видове строително-монтажни работи: цялостна 

подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC, подмяна на вътрешни врати с алуминиеви, фасадна топлои-

золация и нова мазилка, подпокривна топлоизолация, подмяна на настилки с нови антибактериални износоустой-

чиви, подмяна на настилка на всички входни площадки и стълби, основен ремонт на санитарни възли, умивални и 

офиси, кухня и складове, цялостно шпакловане и боядисване на вътрешни стени, подмяна на електрическа система, 

водна и канализационна инсталация, подмяна на отоплителна инсталация и котел, нови парапети. 

   В Детска градина „Първи юни“ са изпълнени следните видове строително-монтажни работи: пристройка на 

интерактивна стая за работа с деца и родители /Арт-ателие/, цялостна подмяна на съществуващата дървена дограма 

с нова PVC, подмяна на вътрешни врати с алуминиеви, фасадна топлоизолация и нова мазилка, подпокривна топ-

лоизолация, подмяна на настилки с нови антибактериални износоустойчиви, подмяна на настилка на всички вход-
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ни  площадки и стълби, основен ремонт на санитарни възли, умивални и офиси, кухня и складове, цялостно шпак-

ловане и боядисване на вътрешни стени, подмяна на електрическа система, водна и канализационна инсталация, 

подмяна на отоплителна инсталация и котел, нови парапети, слънчеви панели. 

 

✓ През 2017 година в Детска градина „Мечо Пух” село Оборище започна изграждане на детска площадка – 

първи етап, чието финансиране е със средства от общинския бюджет - местни дейности на стойност 2 500 лева. 

Целта е да изградим модерна, безопасна и интересна за децата площадка, която да създава зона за социално общу-

ване и забавление за тях.  

 

✓ В Детска градина „Райна Княгиня” град Панагюрище успешно се реализира проект с безвъзмездна фи-

нансова помощ по Национална програма „За чиста околна среда – 2017” на Министреството на околната среда и 

водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - „Създа-

ване на кът за игра и отдих на децата от филиалната сграда на Детска градина „Райна Княгиня” на стойност 

5 000 лева (с ДДС). 

По проекта се изпълниха дейности – почистване и кастрене на засъхнали и надвиснали клони от съществува-

щите дървета и храсти, монтаж на спортни уреди за игра, изграждане на беседка за отдих, монтаж на кошчета за 

отпадъци, ремонтни дейности на постоянните пясъчници. 

Проектът ще спомогне за стимулиране на здравословния начин на живот на децата чрез спорт, игри и отдих в 

привлекателна и приятна среда. 

 

 Специфични добри практики в областта на образованието в община Панагюрище през последните две 

години 

 

✓ Община Панагюрище работи за активна десегрегация на децата/учениците от етническите малцинства – еже-
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годно пропорционално се разпределят учениците във всички първи класове на училищата в град Пана-

гюрище. Със Заповед № 100 от 24.02.2017 година на кмета на община Панагюрище е утвърдена и Система за при-

ем на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Панагюрище. 

 

✓ В община Панагюрище стартира нов етап в развитие на отношенията между Общината, училищата и 

бизнеса. Първите реални действия в тази насока бяха направени през 2015 година. План–приемът в Професионал-

на гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм беше реализиран на база петгодишна прог-

ноза за необходимостта от кадри в предприятията на общината, а обучението на учениците започна чрез прилагане 

на пилотен за България проект – „Дуална система на професионално обучение“.  

През 2017 година реализирането на проекта „Дуална система на професионално обучение“ навлезе в своя ак-

тивен етап – обучение на учениците в реална професионална среда – предприятие, сключване на трудови дого-

вори с учениците, обучение при подготвени за целта работници ментори.  

През учебната 2017/2018 година с цел да се удовлетворят потребностите от качествена работна ръка и да се 

подпомогне процеса на адекватна реализация на младите хора на пазара на труда, в Професионална гимназия по 

индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, град Панагюрище са приети след 8 – ми клас 57 ученици, кои-

то се обучават дуално. Учениците са разпределени в две паралелки – 9 „б“ клас – специалност: „Машини и системи 

с ЦПУ” и 9 „в“ клас, където учениците се обучават в две специалности: „Промишлена електроника” и „Автотранс-

портна техника”.  

 

✓ С финансовата подкрепа на „Асарел-Медет“ АД за поредна година са осигурени учебни помагала и  учебници 

за социално слабите ученици от 8 - 12 клас по проект „Образование за всички“. Проектът, финансиран от „Аса-

рел Медет“ АД, с участие на Община Панагюрище и училищата на територията на общината е с основна насоче-

ност за подпомагане образованието на деца роми и деца от социално слаби семейства, както и стимулиране на 

стремежа им за придобиване на по-високо образование и устройване на работа. 
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✓ Община Панагюрище има изградена добра практика за подкрепа на талантливите деца и младежи.  Консул-

тативната комисия за работа по Програмата за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година отличи и стиму-

лира 276 деца и младежи. Размерът на финансовата подкрепа е 24 215 лева.  

 

✓ Община Панагюрище стимулира морално даровитите деца и младежи, които са получили финансово стиму-

лиране за спечелените награди и отличия в областта на науката, изкуството и спорта през годината на специална 

церемония по отличаване на талантливите деца на Панагюрище и обединяването им в „Звезден клас“.  

Идеен основател на концепцията на церемонията е заместник–кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Мата-

нова. Панагюрище има вече своя звезден клас за всяка година, а постиженията на талантливите деца  имат своя мо-

рален измерител. 

 

✓ Ежегодно се разработва Общинска програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция–вълнуваща, 

нетрадиционна и весела“ въз основа на анализ на наличните ресурси и набелязани задачи във връзка с провежда-

нето на извънкласни форми за работа и ангажиране на свободното време на децата през летните месеци. Програма-

та е с основна цел да привлече институции и насърчава партньорство в полза на детето, съобразена е с интересите и 

възрастовия състав на участниците обхващащи деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст. Програмата обхваща 

месеците юни, юли и август. През 2017 година са организирани 25 летни педагогически форми в областта на спор-

та, туризма, киното, фотографията, читателски маратон, веселие на плажа, танци, с обучавани средно на ден 55 де-

ца. 

 

Необходимост от подкрепа за доразвиване на политиките в областта на образованието 

 

✓ Поради спецификата на населението в село Поибрене в Основно училище „Св. Недельо Иванов” съставът е 

със 100% ромски ученици. Подкрепа за пълноценната интеграция би бил един щат образователен медиатор или 
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помощник учител, финансиран от национални или европейски програми. 

 

✓ Стимулиране участието в програми на Дирекция „Бюро по труда“ на неграмотни и малограмотни възрастни 

роми. 

 

✓ Увеличаване броя на учениците от ромския етнос, които се включват в извънкласни форми на работа в учи-

лищата и Центъра за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище. 

 

 

ИЗВОД 

 

Образованието, в неговото нормативно дефинирано триединство – обучение, възпитание и социализа-

ция – е приоритет в управленската програма на Община Панагюрище.  Дейностите за образователна интег-

рация на ромските деца и младежи са в синхрон с този приоритет, а те самите са основна целева група на 

общинската интеграционна политика. Трудовата интеграция на ромските младежи на пазара на труда е в 

тясна връзка с тяхното продължаващо образование и квалификация и затова тези политики – на образова-

телна и трудова интеграция – следва да се планират в стратегически синхрон.  

 

 

  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 Промоцията на здравето и интегрираната профилактика на болестите, здравната закрила на деца, бре-

менни, майки на деца до една година и лица с физически увреждания и психически разстройства, са принципи на 

национално ниво, които следва и Община Панагюрище.  
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 Всички здравни и лечебни заведения, както и общинските органи и институции за организация, управление и 

контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето, са част от Националната система за здравеопазва-

не. 

 

➢ Детски ясли, детски градини и училищно здравеопазване 

 

Във всички училища и детски градини в град Панагюрище има назначен медицински персонал.  Към 

настоящия момент общо медицински персонал в здравните кабинети в училищата и детските градини – 8 медицинс-

ки сестри и 5 медицински сестри в яслени групи в детските градини. 

Оборудването на медицинските кабинети се подобрява ежегодно. Изразходваните средства през 2017 година 

за специализирано оборудване на здравните кабинети - 3 140 лева, средства за медикаменти – 1 647,04 лева. 

Здравните грижи в училищата и детските градини в селата на общината се осигуряват от общопрактикуващите 

лекари, съгласно нормативните разпоредби, което определя по-неблагоприятни грижи за децата и учениците в мал-

ките населени места.  

 

➢  Първична извънболнична помощ 

 

Първична медицинска помощ – осъществява се от 11 лекари, от тях 1 групова практика, останалите са инди-

видуални практики за първична медицинска помощ. Средно на 1 лекар се падат 1 500 пациенти. В село Бъта лекарят 

от ПИМП е постоянно пребиваващ. В селата – Попинци, Елшица, Баня, Левски, Оборище и Поибрене  лекар от ин-

дивидуална практика за първична медицинска помощ пребивава в селото само през деня.  

 

➢ Специализирана доболнична медицинска помощ 
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Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ са 10 броя. Медицински център  – 1 брой ам-

булатория за специализирана медицинска помощ и Диагностично – консултативен център – 1 брой амбулатория за 

специализирана медицинска помощ. Самостоятелна медико-диагностична лаборатория и самостоятелна медико–

техническа лаборатория – 1 брой. 

Специализирана доболнична медицинска помощ се осъществява основно от „ДКЦ – І Панагюрище” ЕООД – 

100 % общинска собственост. В ДКЦ работят 16 специалисти на трудов договор – вътрешни болести,  ортопед, 

офталмолог, педиатър, дерматолог, физиотерапевт, рехабилитатор и рентгенолог, както и  специалисти на 

граждански договор – уролог, психиатър, ендокринолог, кардиолог, педиатър, рентгенолог, кожни болести, 

нефролог и акушеро - гинеколог. Другата част от персонала включва: 6 –  медицински сестри, 2 – клинични 

лаборанти, 2 – рехабилитатори, административен персонал (управител, старша медицинска сестра, счетоводител, 

отчетник  – счетоводство), 2 – санитари и общ работник. 

Структурата на наетия от дружеството персонал осигурява възможности за използването на гъвкави форми 

на трудова заетост. 

 В сградата на „ДКЦ – І Панагюрище” има разкрити рентгенова и клинична  лаборатория. Лечебното заведе-

ние е сравнително добре снабдено със съвременна и модерна медицинска техника и апаратура, което има същест-

вено значение за пазарното развитие и сключване на по–обемен договор с НЗОК. 

  

➢  Болнична и спешна медицинска помощ 

 

През 2015 година стартира изграждането на Модерен медицински комплекс, като основа на Здравната 

стратегия на Община Панагюрище, приета с Решение № 257/ 12.12.2012 година на Общински съвет - Панагюрище. 

Свръхмодерният медицински комплекс „Уни Хоспитал”, в който бяха инвестирани над 90 милиона лева, бе 

открит  на 11 юни 2016 година  в Панагюрище.  

За пръв път в България в сферата на здравеопазването се реализира такъв проект чрез публично – частно 
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партньорство. В дружеството инвеститор „Асарел Панагюрище Здраве” АД, участват „Асарел–Медет” АД, Община 

Панагюрище и над 100 лекари, специалисти по здравни грижи и немедицински персонал. 

МБАЛ „Уни Хоспитал” разполага с техника на световно ниво и висококвалифицирани медицински 

специалисти, работещи в 36 специалности, които имат най – високо ниво на компетентност. 

В болницата има 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения, за които комплексният подход е 

водещ. Над 700 души медицински и немедицински персонал се грижи за пациентите по правилата на добрата 

медицинска практика. Комплексът разполага с 325 легла, които са разположени в комфортни двойни и единични 

стаи, свързани с модерни комуникации.  

В МБАЛ „Уни Хоспитал” е вградена единствената българска web – базирана болнична информационна 

система. Системата има възможност за комуникация с медицинска апаратура – пациентски монитори и телеметрия, 

инфузионни помпи, лабораторни апарати, роботи за разтваряне на цитостатици, и с използвани от лечебното 

заведение други софтуерни програми като PACS, лекарствени пакетиращи системи, счетоводни, ТРЗ програми.  

Особено важно място в болницата заема Модерният център за комплексно онкологично обслужване. 

В Онкологичния център са внедрени два най–добри за България и за Югоизточна 

Европа мултимодални медицински линейни ускорителя от най-високия клас в света.   

В ход е стипендиантска програма за студенти по медицина и специалисти по здравни грижи, а усилията на 

екипа на МБАЛ „Уни Хоспитал” са насочени към развитието на болницата като база за обучение и университетски 

център. Единството на медицинските грижи, обучението и научните постижения ще  дадат възможност пациентите 

да получат всичко, заради което пътуват в чужбина. 

Спешно отделение в МБАЛ „Уни Хоспитал” е разположено в пристройка, архитектурно свързана с 

болницата с два удобни самостоятелни входа – един за линейки на Спешна помощ и друг – с директен достъп към 

хеликоптерната площадка на болницата за пациенти, докарани със санитарна авиация.  

Отделението функционално е разделено на зони в зависимост от тежестта на състоянието на пациента. В 

отделението са разположени и обособени зони за деца, за спешни хирургични и травматологични манипулации, за 
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пациенти, нуждаещи се от изолация и деконтаминация, за пациенти с психиатрични проблеми. 

В Спешно отделение работят 13 лекари, от които пет със специалност „Спешна медицина”. В отделението се 

извършва обучение на специализанти и медицински специалисти. 

Спешна медицинска помощ се намира в сградата на „ДКЦ – I Панагюрище”. СПМ – филиал Панагюрище 

обслужва община Панагюрище и община Стрелча. В състава му са: 5 лекари, 4 фелдшери, медицински сестри – 11, 

шофьори – 13, санитари – 2. Разполагат с 3 линейки. Имат радиовръзка с ЦСМП град Пазарджик.  

 

✓ От Регионална здравна инспекция – Пазарджик са предоставени следните данни за периода 01.01.2017 - 

01.10.2017 година на база общ брой лица за община Панагюрище: 

- Хоспитализация на бременни в община Панагюрище – 89 броя; 

- Осъществени прегледи с мобилни кабинети в община Панагюрище – 0 броя; 

- Своевременно регистриране на новородените и децата при личен лекар в община Панагюрище - 152 но-

вородени; 

- Профилактични прегледи в община Панагюрище – 31 броя; 

- Честота на определени заболявания в община Панагюрище: 

• Вирусен хепатит – 1 брой в град Панагюрище; 

• Туберколоза – 1 брой в село Оборище; 

• Ротавирусен гастроентерит – 2 броя в село Попинци; 

• Варицела – 1 брой в село Левски. 

 

✓ Обхват на имунизациите по Националния имунизационен календар в община Панагюрище 99 % процента, с 

реимунизации – 94 %; 

✓ Проведени здравни беседи в община Панагюрище от страна на РЗИ - Пазарджик – в ОУ „Марин Дринов” гр. 

Панагюрище – „Вредата от алкохола”; 
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✓ Превенция и контрол на ХИВ, СПИН и туберкулоза и сексуално предавани инфекции в община Панагюрище 

– 0 броя. 

 

 Специфични добри практики в областта на здравеопазването в община Панагюрище през последните две 

години  

 

➢ Във училищата и детските градини са назначени медицински сестри на трудов договор и на пълен щат. 

 

➢ Изграден е и функционира свръхмодерен медицински комплекс – МБАЛ „Уни Хоспитал” – Панагюри-

ще. 

 

➢ За насърчаване на раждаемостта Община Панагюрище стимулира с финансова подкрепа младите семейст-

ва за родените деца, като за целта ежегодно планираме 100 000 лева, в това число и за финансова подкрепа на 

млади двойки с репродуктивни проблеми.  

 

Необходимост от подкрепа за доразвиване на политиките в областта на здравеопазването 

 

✓ Превантивни грижи за майчино и детско здраве в рисковите групи; 

 

✓ Разработване на годишни програми на медицинските специалисти в здравните кабинети в детските градини и 

училищата; 

 

✓ Изготвяне на Общинска годишна програма за профилактични прегледи на децата в детските градини и учи-

лищата, съвместно от Община Панагюрище и МБАЛ „Уни Хоспитал” – Панагюрище; 
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✓ Назначаване на медицински персонал в образователната система в малките населени места, независимо от 

националните стандарти, непредвиждащи осигуряване на същия; 

 

✓ Сериозен проблем представлява здравната неосигуреност особено сред ромското население. Тъй като много 

роми не са здравноосигурени, те не могат да ползват здравни услуги, рядко прибягват до превантивна медицинска 

помощ и разчитат най-вече на спешната медицинска помощ. 

 

 

  СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 

В община Панагюрище е налице изградена мрежа от социални услуги, предоставяни в общността. Управле-

нието на социалните услуги е в резултат на непрекъснат анализ на обективните реалности и идентифицираните 

потребности на целевите групи. Социалната политика на Община Панагюрище е насочена към подобряване ка-

чеството на живот и създаване на благоприятни условия за реализация на гражданите, с фокус – подкрепа на 

потребностите на децата, хората с увреждания, уязвимите групи и възрастните хора от общността. 

 

 

Основните социални услуги, предоставяни в община Панагюрище през периода 2015 – 2017 година са 

представени в таблица № 6. 
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Наименование Предоставяни социални услуги и целеви групи 
Капацитет 

/обслужвани лица/ 

Услуги в 

общността 

Домашен социален патронаж Предоставяне на храна на тежко болни, самотно 

живеещи възрастни лица и социално слаби семейс-

тва 

200 места ✓  

Обществена трапезария Осигуряване на безплатна храна на възрастни хора, 

хора с увреждания и социално слаби лица и деца от 

социално слаби семейства и деца в риск 

100 места ✓  

Детска млечна кухня Осигурява специализирана храна за деца от 0 до 3 

години 

100 деца ✓  

Дневен център за деца и/или  младе-

жи с увреждания „Дъга” 

Обучение на деца със специални потребности, кои-

то ползват социални, медицински и образователни 

услуги, придобиват нови умения, и социална адап-

тация 

 

24 места 

✓  

Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания „Павел Бобе-

ков“ (Закрит считано от 01.10.2017 

година със Заповед № РД01-

0947/04.08.2017  година на Изпълни-

телния директор на Агенция за со-

циално подпомагане) 

Подкрепа и грижа за деца в среда, близка до семей-

ната 

15 места  

Център за настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания  „Закрила” 

Подкрепа и грижа за деца в среда, близка до семей-

ната 

14 места ✓  

Приемна грижа по проект „Приеми 

ме 2015“ 

Полагане грижи за деца в сигурна и безопасна се-

мейна среда с цел превенция на институционализа-

цията и пълноценно им развитие 

9 одобрени професио-

нални приемни семейст-

ва и 9 настанени деца 

✓  
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Наименование Предоставяни социални услуги и целеви групи 
Капацитет 

/обслужвани лица/ 

Услуги в 

общността 

Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания „Св. Св. Козма и Да-

мян” 

Специализирани грижи за хора с 50 и над 50% ув-

реждания 

20 места  

Център за обществена подкрепа „Зо-

ра“ 

Услугите са насочени към децата, за които родите-

лите им трайно не полагат грижи, така и към децата 

от местната общност, които имат проблеми и се-

мейството им не може да ги реши. 

50 места ✓  

„Предоставяне на интегрирани услу-

ги в домашна среда в община 

Панагюрище”, BG05М9ОР001–2.002–

0250  

Утвърждаване на децентрализиран модел за пре-

доставяне на социални и други услуги за подобря-

ване качеството на живот и преодоляване на соци-

алната изолация за възрастни над 65 години в не-

възможност за самообслужване и хора с уврежда-

ния. 

96 потребители ✓  

„Подкрепа за достоен живот“ Социална услуга за обгрижване на лица с трайни 

увреждания с решения от ТЕЛК – личен асистент 

63 потребители; 

59 лични асистенти 

Изпълне-

нието  на 

дейностите 

по проекта 

приключи 

на 

29.02.2016 

година. 

 

➢ На територията на общината функционират и клубове за пенсионери и лица с увреждания, с цел да предоста-

вят условия за хората от третата възраст и лица с увреждания за общуване и осъществяване на социални контакти и 
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възможности за активен живот.  

         През 2017 година с Решение № 432 /21.11.2017 година е приета Наредба за организацията, финансирането 

и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище.  

 

➢ През 2019 година по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегри-

рани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Инвестиционни програми“, част от процедура 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020, приоритетна ос 1: Устой-

чиво и интегрирано градско развитие, в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ е заложена реконст-

рукция и преустройство на сгради за създаване на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“, в 

размер на 804 277,16 лева.  

 Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в ситуация 

на множество рискове – бедност, противоправно поведение, насилие и настаняване в социални услуги-резидентен 

тип. По-голяма част от децата нередовно посещаващи училище са деца от ромски произход. За задържането им в 

училище и за предотвратяване на бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности за компенсиране 

на образователните пропуски, мотивиране на децата за посещение и задържане в училище, дейности за запълване 

на свободното им време и за мотивация на родителите за ангажиране в образованието на своите деца. Тези факти са 

част от аргументите за разкриване на нова социална услуга за деца и семейства „Център за работа с деца на ули-

цата“.  

 По статистика в община Панагюрище реално нямаме деца на улицата, но чрез разкриването на тази социална 

услуга целим развиване на активна работа за оказване на своевременна помощ на децата и семействата в риск, как-

то и предоставяне на изнесени услуги. Чрез нея ще подкрепим лицата от уязвимите групи, което ще допринесе за 

повишаване на благосъстоянието и подобряване качеството им на живот. 
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➢ През 2018-2019 година планираме проектиране и изграждане на кухня към Домашен социален патронаж, 

която ще приготвя разнообразна и здравословна храна, както за потребителите на Домашен социален патронаж, та-

ка и за лицата, ползващи социалните услуги – „Обществена трапезария“, Дневен център за деца и младежи с ув-

реждания „Дъга“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“. Към настоящия мо-

мент храната за потребителите се осигурява чрез кетъринг от външни доставчици.  

 Разкриването на нова кухня, оборудвана по европейски стандарти, ще повиши качеството и ефективността на 

грижата за възрастните хора, децата и лицата в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за 

функциониране на Домашния социален патронаж. 

 

➢ Осигуряване на достъпна среда и условия за лица с увреждания чрез подобряване на градската инф-

раструктура  

 

✓ През 2016 година завърши изпълнението на стартиралия през 2015 година проект за благоустрояване на се-

верната част на градския парк в Панагюрище, финансиран от Община Панагюрище. 

По проекта са изпълнени следните дейности: канализирано е преминаващото през площадката дере; изпълне-

на е вертикална планировка; обособени са алеи и бордюри; положени са два вида настилки с готовност за асфалти-

ране; подновено е парковото осветление; положен е водопровод за паркови чешми; благоустроено е парковото 

пространство; изградени са зони за отдих и спорт; извършено е озеленяване на площи; изградени са пешеходни 

алеи, детски и спортни площадки; създадена е достъпност в рамките на проектния участък; изградени са естетичес-

ки композиции. 

Чрез реализирането на този проект са постигнати следните резултати: 

- Интегриране на групите в неравностойно положение чрез достъпност на средата; 

- Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители, инвеститори чрез създаване 

на нов градски облик; 
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- Екологично възстановяване посредством изграждане и ревитализация на зелени системи; 

- Прилагане на оригинални благоустройствени решения с висока художествена и ландшафтна естетика, в 

унисон с архитектурната уникалност и историческа структура на града; 

- Изграждане на нови детски кътове за отдих и спорт. 

 

➢  В изпълнение на тази цел през 2017 година по проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефек-

тивност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на приле-

жащи площи към образователни институции“ от Инвестиционната програма на община Панагюрище са прик-

лючили строително-ремонтните дейности в ДГ „Първи юни” и ДГ „Райна Княгиня, както и благоустрояването и 

паркоустрояването на прилежащите площи към ОУ „Двайсти април”, СУ „Нешо Бончев” и ОУ „Проф. Марин Дри-

нов”. Общата стойност на проекта е 5 929 237,02 лева. 

 

➢ През 2017 година стартира и проект „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в 

град Панагюрище”. Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на 

града, като условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и 

получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие. Модернизиране на обществени-

те пространства и създаване на привлекателна градска среда. 

Обектите на интервенция са: ул. „Райна Княгиня”, ул. „Стоил Финджеков”, ул. „Искрьо Мачев”, ул. „Орчо 

Войвода”, ул. „Петър Горанов”, ул. „Делчо Уливеров”, ул. „Георги Бенковски”, бул. „Пятигорск”, ул. „Цар Освобо-

дител”, ул. „Макгахан”, ул. „Георги Бозаджиев” и ул. „Петко Мачев”. 

Общата стойност на проекта е 4 489 009, 48 лева. 

 

➢ Всяка календарна година ежемесечно се осигурява безплатен транспорт за осъществяване на посещенията на 

Експертните комисии на ТЕЛК – Пазарджик в домовете на лежащо болни лица в община Панагюрище за освиде-
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телстване и преосвидетелстване. 

 

 

  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

Населението на община Панагюрище живее преди всичко в собствени жилища. Като основен проблем, зася-

гащ жилищата на ромите, се очертава нарасналият брой на незаконно построени жилища. Безразборното стро-

ителство върху общински имоти или земеделски парцели извън регулация и чувството за безнаказаност сред ро-

мите е национален проблем, за който е необходимо да се предприемат мерки.   

През 2017 година Община Панагюрище стартира работа по установяване законността на наличния сграден 

фонд в ромската махала на град Панагюрище – извършена е проверка за наличието на отстъпено право на стро-

еж и строителни книжа за наличния сграден фонд в най-големия квартал в ромската махала; продължават про-

верките в останалите квартали. 

В населените места има квартали с по-компактна маса от етническите малцинства в село Поибрене, село 

Левски, село Попинци и „махалата” в град Панагюрище. 

 

➢ Данни за изработени кадастрални карти, кадастрални регистри на териториите, включващи ромско 

население в община Панагюрище: 

 

✓ В село Поибрене има изработен кадастрален и регулационен план, одобрен със заповед № 1802 от 30.12.1985 

година. Към м. юни 2017 година има изработено геодезическо заснемане на ромската махала, която се намира из-

вън регулационните граници на селото. 
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✓ В село Левски има изработен кадастрален и регулационен план, одобрен със заповед № 349 от 01.06.1990 го-

дина. Не са извършвани допълнителни заснемания от датата на приемане на плана. 

 

✓ В село Попинци има изработен кадастрален и регулационен план, одобрен със заповед № 293 от 01.06.1989 

година. Не са извършвани допълнителни заснемания от датата на приемане на плана. 

 

✓ В град Панагюрище има изработена кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 годи-

на. Не са извършвани допълнителни заснемания от датата на приемане на кадастралната карта. 

➢ Данни за Подробен устройствен план (ПУП) за община Панагюрище: 

 

✓ Град Панагюрище има действащ ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), одобрен със заповед № 

1009/26.11.1980 година. Със заповед № 615/22.11.2000 година е одобрено частично изменение на застроителния и 

регулационен план за кв. 239 (ромски квартал) с отреждане на нови урегулирани поземлени имоти за жилищно зас-

трояване. 

 

➢ Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тро-

тоари, реконструиране на  В и К мрежи и поставяне на пътни знаци в ромските квартали и населените места 

с преобладаващо ромско население 

 

✓ В  град Панагюрище:  

- ул. „Княз Борис” - има изградена инфраструктура, включително пътна настилка, лежащи полицаи и зна-

ци.  

- ул. „Божур”, ул. „Иглика” и ул. „Капитан Галперт” - има изградена нова В и К мрежа и електрическо зах-

ранване. 
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- ул. „Малина” и ул. „Сергей Румянцев” - има изградена нова техническа инфраструктура – В и К, елект-

рическо захранване, осветление и улична настилка. 

- ул. „Георги Бенковски” – има електрическо захранване, водоснабдяване, частична канализация и трайни 

настилки. 

 

✓ В село Поибрене: 

- за населеното място има водоснабдяване, което е амортизирано, частична канализация и улични настил-

ки, които подлежат на реконструкция. 

- за терена извън регулация - подобрен е достъпа до махалата с изграждане на пътна настилка, доставена е 

питейна вода чрез припомпване и резервоар и палетивно електическо захранване. 

 

✓ В село Левски: 

- за населеното място има водоснабдяване, което е амортизирано и улични настилки, които подлежат на 

реконструкция. 

 

✓ В село Попинци: 

- ул. „Гео Милев” – има изградена В и К мрежа. 

 

➢ Община Панагюрище разполага с шест апартамента, находящи се в град Панагюрище, в пет от които са нас-

танени социално слаби граждани, определени по реда на чл. 14 от Наредбата за условията и редът за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, определени с Решение 

№159/10.05.2005 година на Общински съвет - Панагюрище.  

Общината разполага също с две едноетажни масивни жилищни постройки, находящи се на ул. „Сергей Ру-

мянцев” №15A и ул. „Кръстьо Гешанов” №11 в град Панагюрище. В тях са настанени общо 6 семейства от ромски 
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произход, със заповеди на кмета на общината, издадени на основание чл. 14 от горецитираната Наредба. 

 

➢ На Община Панагюрище е дарен апартамент в град София, район „Триадица”, който е предназначен за без-

възмездно ползване от студенти, по волята на дарителя. 

 

➢ През 2016 година е извършена  подмяна на водопровода на улици „Димитър Благоев” и „Тодор Каблешков” в 

село Попинци и на улица „Съби Гочев” в село Баня, които са част от Инвестиционната програма на Община Пана-

гюрище за 2016 година. На улица „Съби Гочев” в село Баня е подменен водопровод с дължина 317 метра, подмене-

ни са всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ и са прекъснати всички стари водопроводи. 

 

➢ През месец юни 2016 година в село Поибрене са благоустроени и асфалтирани ул.  „Св. Св. Кирил и Мето-

дий” с дължина 208 метра и ул. „Йордан Кискинов” с дължина 97 метра. 

 

➢ През 2017 година в община Панагюрище се изпълняват и следват своя план на реализация два мащабни про-

екта от Инвестиционната програма – „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на 

средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образова-

телни институции” (обща стойност на проекта – 5 929 237,02 лева) и „Рехабилитация на улични настилки, 

тротоари и зелени площи в град Панагюрище” (обща стойност на проекта – 4 489 009,48 лева).  

 

 Специфични добри практики в областта на жилищните условия в община Панагюрище през последни-

те две години 

 

➢  Одобрени са 122 броя частни и общински инвестиционни проекти, реализацията на които ще допринесе за 

разкриването на нови работни места, за подобряване жизнената среда на населението и осигуряване на безопасни и 
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здравословни условия на труд.  

 

➢ Одобрен е Общият устройствен план на Община Панагюрище.  

 Главната цел на Общия устройствен план е създаване на оптимална пространствена и функционална структу-

ра на развитие, изграждане и комплексно устройство на урбанизираните структури със съществуващите природни и 

антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия. Планът определя точно режимите на при-

лежащите към регулационната граница на града и съставните на общината населени места и извънселищни терито-

рии. По този начин той ще бъде оперативен инструмент за общинската администрация за по-ефективно управление 

на територията, повишаване качеството на жизнената среда, стимулиране на индустрията, развитието на нови висо-

котехнологични производства, подобряване на техническата инфраструктура, запазване и поддържане на озелене-

ните площи - паркове и градини. 

 

➢ Започна проектирането на втори достъп до квартал Драгулин. 

С цел подобряване на общинската инфраструктура и на икономиката в общината през 2017 година започна 

проектирането на втори достъп до квартал Драгулин. С изграждането на втори достъп до квартал Драгулин в Пана-

гюрище ще се разреши съществуващият проблем - липсата на обходна пътна връзка на квартала с югоизточната 

част на града, ще се улесни придвижването на жителите на квартала, ще се облекчи натоварването на централната 

градска транспортна мрежа, което ще доведе до намаляване на шума и замърсяването на въздуха, както и предпос-

тавките за ПТП. 

 

➢ Издавани са удостоверения по ЗУТ, касаещи статута на сгради и съоръжения, включително и с режим на тър-

пимост. 

 

➢ В електронен вид се поддържа архив на заповедите за одобрените устройствени планове и измененията им, 
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архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени 

планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоата-

ция строежи. 

 

Необходимост от подкрепа за доразвиване на политиките в областта на жилищните условия 

  

✓ Представителите на етническите малцинства основно не притежават документ за собственост на жилищата, 

малка част от тях са с право на строеж; 

 

✓ Населението от ромски произход  живее в пренаселени жилища с три и повече лица в стая. Около 20% от тази 

група обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия; 

 

✓ Ниски доходи, поставящи значителна част от тези общности в невъзможност сами да решават жилищните си 

проблеми; 

 

✓ Необходимост от узаконяване на строежите в ромските квартали и издаване на документ за собственост; 

 

✓ Изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени; 

 

✓ Подобряване на техническата инфраструктура – водоснабдяване, канализация, улична мрежа, благоустроява-

не и други; 

 

✓ Обединяване усилията на местна власт, бизнес,  НПО и изявени лица от общността по места, за изграждане на 

съвременни поведенчески модели,  при формиране на отношение за отговорен и добър стопанин. 
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  ЗАЕТОСТ 

 

Първостепенна задача на община Панагюрище през последните години е преодоляване на съществуващата, 

макар и по-ниска от тази на областно ниво,  безработица и мобилизиране на всички възможности за повишаване 

на заетостта. 

 

 

Таблица 7 – Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2016 година 

 

 

Възрастови категории 

Общо  В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже Жени 

ОБЩО за страната 7 101 859 3 449 978 3 651 881 5 204 385 2 506 628 2 697 757 

Под трудоспособна възраст 1 062 705 546 706 515 999 791 542 406 935 384 607 

В трудоспособна възраст 4 304 436 2 262 326 2 042 110 3 256 593 1 682 191 1 574 402 

Над трудоспособна възраст 1 734 718 640 946 1 093 772 1 156 250 417 502 738 748 

Панагюрище  23 110 11 407 11 703 16 359 8 042 8 317 

Под трудоспособна възраст 2 963 1 553 1 410 2 190 1 161 1 029 

В трудоспособна възраст 13 833 7 503 6 330 10 025 5 352 4 673 

Над трудоспособна възраст 6 314 2 351 3 963 4 144 1 529 2 615 

                                                                                                                                                                                              Източник: НСИ 
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Таблица 8 - Брой безработни лица/средномесечен брой/ регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Панагюрище 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
данни към  

1 септември 

 брой % брой % брой % брой % 

Регистрирани без-

работни лица 

1294 11,4 1268 11,1 1112 9,8 866 7,6 

Безработни лица 

до 24 г. 

155 12,0 133 10,5 88 7,9 69 8,0 

Продължително 

безработни лица 

237 18,3 273 21,5 265 23,8 192 22,2 

Безработни лица 

над 55 г. 

532 41,1 654 51,6 505 45,4 280 32,3 

Безработни лица 

по пол: 

1294  1268  1112  866  

- жени 661 51,1 642 50,6 570 51,3 446 51,5 

- мъже 633 48,9 627 49,4 542 48,7 420 48,5 

                                                                      Източник: ДБТ - Панагюрище 

 

Видно от посочените данни, броят на безработните лица и съответно нивото на безработицата намаляват. 

Това се дължи както на съживяване на икономиката като цяло, така и на реализирането на програми и мерки за зае-

тост. 

От икономически активните лица в община Панагюрище през 2016 година - 11 377 души, 1 112 средномесеч-

но са безработни, които активно търсят работа.  

         В разпределението на безработните според продължителността им на регистрация делът им се увеличава. То-

ва е тревожен факт, който показва, че веднъж останал без работа, човек трудно се устройва на нова. 
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Нивата на младежка безработица до 24 годишна възраст в общината като цяло са под средните за страна-

та, движейки се в рамките на 12 %  до 7.9 % с намаляващ темп през 2016 година от безработните лица. 

Безработните младежи до 24 години на територията на общината по данни на дирекция „Бюро по труда” - 

Панагюрище към 1 септември  2017 година са 69 лица  (8 %). 

Националната политика по заетостта предлага специални мерки за заетост на младежите, включващи инфор-

мация и услуги за професионално ориентиране и обучение, квалификация и преквалификация, помощ при започ-

ване на работа и субсидирани схеми за заетост.  

  Безработните лица над 55-годишна възраст на територията на общината по данни на Дирекция „Бюро по тру-

да” – Панагюрище към 1 септември  2017 година са 280 броя (32,3 %). Хората в предпенсионна възраст, особено 

тези с ниско образование и без квалификация, трудно се адаптират към новите изисквания на пазара на труда и това 

затруднява трудовата им реализация. Националната политика по заетостта предлага програми и мерки за заетост на 

тези лица. 

Броят на жените от общия брой безработни е по-голям от този на мъжете. 

  

 Отчетените данни от Дирекция „Бюро по труда“ - Панагюрище за ромското включване през 2017 година е 

по деклариран от лицата етнос. 

 

➢ Заетост в програми и мерки за обучение и заетост по схеми на  Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси” през 2017 година в община Панагюрище 

 

✓ Общо постъпили на работа през 2017 г. – 72 безработни търсещи работа лица - по мерки за заетост -  18 лица, 

от тях 2 роми, по програми -  23 лица, от тях 2 роми, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-

сурси”– 31 лица, от тях 3 роми. 
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✓ На първичен пазар на труда  - 824 лица, от тях 140 роми , в следствие на прилагани други инициативи на 

Агенцията по заетостта, като „Ателие за търсене на работа”, „Ден на работодателя”, EURES информационни дни, 

групови и индивидуални консултации по професионално ориентиране на търсещи работа лица. 

 

➢ Реализирани програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” през 2017 година 

Програми: 

 

✓ Програма „Старт на кариерата” – 2 лица, няма лица от ромски произход; 

✓ Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – нововключени 4 лица, от тях 1 лице от ромски 

произход; 

✓ Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания – общо 24 лица, от тях ново включени 5 

лица, няма включени лица от ромския етнос; 

✓ Национална програма „Помощ за пенсиониране”- общо 4 лица, от тях няма включени лица от ромски произ-

ход; 

✓ Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица –  общо 15 лица, от тях нововключени 7 

лица, от тях 1 лице от ромски произход; 

✓ Регионална програма за заетост на община Панагюрище – общо 12 лица, нововключени 4 лица, няма включе-

ни лица роми.  

 

Мерки: 

 

✓ Чл. 36, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта – осигуряване заетост на младежи до 29 г. – общо 9 лица, 5 

нововключени, от тях 1 лице от ромски произход; 

✓ Чл. 36а от Закона за насърчаване на заетостта – осигуряване заетост на продължително безработни младежи 
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до 29 г. на непълно работно време – 1 лице от ромски произход; 

✓ Чл. 41 от Закона за насърчаване на заетостта – осигуряване заетост на младежи за стажуване – 2 лица, новов-

ключени 1 лице, няма включени лица роми; 

✓ Чл. 46 от Закона за насърчаване на заетостта - осигуряване заетост за стажуване по придобита квалификация  

- 3 лица, няма включени лица от ромски произход; 

✓ Чл. 50 от Закона за насърчаване на заетостта – финансиране заетост на микропредприятие за първите пет раз-

крити работни места – 1 ново включено лице, от тях няма роми; 

✓ Чл. 51, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта -  новостартирала през 2017 г. мярка за лица с регистрация 

не по-малка от 6 месеца, до 24 години, с основно и по-ниско образование, над 50 години – 7 лица, няма включени 

лица от ромския етнос; 

✓ Чл. 51, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта – новостартирала през 2017г мярка за лица с трайни ув-

реждания – 2 нововключени, от тях няма роми; 

✓ Чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта – за самотни родители и/или майки с деца до 5 годишна възраст 

– 1 лице, няма включени лица от ромския етнос; 

✓ Чл. 55а от Закона за насърчаване на заетостта  - осигурена заетост за лица над 55-годишна възраст – 4 лица, от 

тях 1 нововключено, включени 2 лица от ромски произход; 

✓ Чл.55в от Закона за насърчаване на заетостта  - осигурена заетост на продължително безработни лица 2 лица, 

от тях 1 нововключено, няма включени роми. 

 

➢ Схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 

✓  Схема „Младежка Заетост” – 20 лица, от тях 3 нововключени лица; 

✓  Схема „Обучение и заетост на младите хора” – 15 нововключени лица; 

✓  Схема „Обучение и заетост” – общо 11 лица, от тях 9 нововключени лица.  



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  

 
 

43 

 

 Общите данни за включените безработни търсещи работа лица по схеми на ОП РЧР от община Пана-

гюрище, включват и осигурена заетост на младежи по заявки на работодатели в град Пазарджик, град Пловдив и 

град София.  

 

 

➢ Действащи нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 

✓ Схема „Родители в заетост” – приети 13 заявления на заети и безработни родители с деца от 0 до 5 години и 

15 заявления от безработни лица за включване в проекта като „детегледачи”; 

✓ Схема „Готови за работа” – активиране на младежи за заетост, обучение и социално включване 

обхванати 9 младежи; 

✓ Схема „Ваучери за заети лица” – обучения на заети лица със средно и по-ниско образование – 68 

приети заявления на хартия и по електронен път, одобрени за включване в обучение 50 лица. 

 

➢ През 2017 година средномесечният брой лица получаващи месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прила-

гане на Закона за социално подпомагане за периода 01.01.2017 - 01.10.2017 година в община Панагюрище е 161 ли-

ца, по данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище. 

 

➢ Възможностите на Община Панагюрище да провежда активни действия за намаляване на безработицата са 

ограничени, ограничавайки се най–вече до мерки свързани с осигуряване на временна заетост. По-голяма част от 

лицата, включени в реализирането на тези мерки са от ромския етнос. В средносрочен план основните действия 

следва да се насочат към създаване на привлекателна среда за бизнеса, която да допринесе за увеличаване на зае-

тостта. Това изисква активизиране на икономическата и инвестиционната политика на общината, на чиято основа 
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да се създадат условия за разкриване на нови и устойчиви работни места. 

 

➢ Общинска администрация и специалистите от „Бюро по труда“ работят активно и търсят постоянно възмож-

ности за образователна и социална интеграция на уязвимите социални групи, което не може да се осъществи без 

интеграция на пазара на труда. Рискът от безработица сред ромите е два пъти по-голям, отколкото при останалото 

население. Хората, които нямат квалификация по-трудно намират работа, а младежите отпадащи от училище нямат 

изградени трудови навици. Проблемите със заетостта и трудовите доходи обикновено са сред първите в класацията 

по трудности, които биват посочвани като сериозно касаещи домакинствата на ромите.  

 

➢ Отпусканите хуманитарни помощи често имат деморализиращо въздействие върху ромската общност и на-

сърчават култура на зависимост.    

 

 

 Специфични добри практики в областта на заетостта в община Панагюрище през последните две го-

дини  

 

➢ През учебната 2017/2018 година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и 

туризъм /ПГИТМТ/ в град Панагюрище общо 54 ученици са приети след 8–ми клас, които се обучават дуално, раз-

пределени в две паралелки. Проектът за дуално обучение се реализира в  сътрудничество между Община Пана-

гюрище, представители на местния бизнес, МОН и ПГИТМТ град Панагюрище. Дуалното образование дава въз-

можност за паралелно обучение на две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с те-

орията учащите придобиват и безценни практически умения.  

 

➢ Дирекция „Бюро по труда” през месец април 2017 година за поредна година проведе „Трудова борса  2017”. 
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➢  Сключено е Споразумение за сътрудничество между Община Панагюрище и Агенция по заетостта, чрез Ди-

рекция „Бюро по труда” – Панагюрище,  на основание на което са разкрити изнесени работни места в селата По-

пинци, Левски, Елшица, Поибрене, където се предоставят услуги по заетостта на търсещите работа лица и работо-

дателите. 

 

➢ Чрез Дирекция „Бюро по труда” – Панагюрище през 2016 година 107 лица от ромски произход са устроени на 

работа на първичен пазар на труда на субсидирано и несубсидирано работно място. 

 

Необходимост от подкрепа за доразвиване на политиките в областта на заетостта 

 

✓ Преждевременно напускане на училище, ниска степен на притежавано образование на лицата от ромски про-

изход; 

 

✓ Ниска степен на професионална квалификация или липса на квалификация; 

 

✓ Притежаване на квалификация по професии с ограничено търсене на пазара на труда; 

 

✓ Липса на професионален опит и изградени трудови навици; 

 

✓ Недостатъчна и непостоянна активност за търсене на работа; 

 

✓ Загуба на трудова мотивация, поради невъзможност за започване на първа работа при младежите; 

 

✓ Продължителен престой без работа. 
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ИЗВОД 

 

Заетостта на младите хора е общоевропейска задача с възможно най-висок приоритет, което намира 

отражение и в националните политики и програми по заетостта. Необходимо е взаимодействие между по-

литиките на образованието и заетостта, за да се увеличи гъвкавостта, мобилността и пригодността за 

заетост на безработните роми, чрез утвърждаване на политики, като професионалното обучение и обуче-

нието на работното място, индивидуалните консултантски услуги, програмите за социално предприема-

чество и първоначален професионален опит, за да се предотврати предаването на бедността между поколе-

нията в ромските общности. 

 

 

  ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

Член 6 от Конституцията на Република България гласи: „(1) Всички хора се раждат свободни и равни по 

достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата 

или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.”. Този 

принцип е развит в Закона за защита срещу дискриминация, приет през 2003 година, същият влиза в сила от 1 

януари 2004 година. Той е в съответствие с директивите на Съвета на Европейския съюз.  

 

Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непъл-

нолетните към Община Панагюрище е част от координираните усилия на различните институции и организации, 

работещи в сферата на закрилата на детето и защитата на най-добрия му интерес, и най- вече с участието на самите 
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млади хора и с подкрепата на семействата, да поддържаме съвместно открит диалог и близък контакт с децата и 

младежите за укрепването на ценностната им система, за да бъдат пълноценни и удовлетворени за себе си и за об-

ществото. 

Главните фактори, пораждащи престъпността в ромската общност и в други общности в неравностойно поло-

жение са идентични. Те са свързани с проблеми като бедност, лоши битови и хигиенни условия в жилищата, безра-

ботица, неграмотност, участие в сивата икономика. Децата в риск са специфична група, чиито представители са 

жертва, а понякога и извършители на престъпления и противообществени прояви. С децата с проблемно поведение 

приоритетно работи Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

/МКБППМН/ и Детска педагогически стая /ДПС/ към Районно управление-Панагюрище. Годишните отчети на 

МКБППМН в областта сочат, че преобладаващо възпитателните дела се образувани за извършени кражби. През пе-

риода 2014-2017 година от МКБППМН не са установени противообществени прояви в община Панагюрище, свър-

зани с насилие на расова, верска и етническа основа. Без съмнение за намаляване на противообществените прояви и 

престъпността в ромската общност и други общности в неравностойно положение е необходимо да се промени тях-

ното социално положение, среда на живот, качество на образование.  

 

➢ От направения кратък анализ, могат да се направят изводи за необходимите специфични мерки относ-

но превенцията на противозаконните прояви: 

  Добре е те да обхващат цялата общност, но фокусът да бъде подкрепата на децата и техните семейства. Целта е 

младото поколение да преодолее някои негативни модели на поведение, да бъде по конкурентоспособно и да наме-

ри в бъдеще по-добра реализация. Ключът към постигане на реални резултати и повишаване успеваемостта на мер-

ките, насочени към преодоляване на маргинализацията на определени общности, е възпитаването на обществото в 

единни правила и принципи. Социалната и икономическата интеграция на ромите е двустранен процес, които изис-

ква промяна в нагласите в мнозинството от хората, а така също и в членовете на ромската общност. Водещо начало 

при провеждането на политики за интегриране на обществото трябва да е върховенството на закона. 
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 На територията на Община Панагюрище няма регистрирани междуетнически конфликти. В различните 

квартали се живее в дух на взаимопомощ и толерантност. 

 

➢ През 2016 година стартира изпълнението на Програмата „Детско полицейско управление” в Основно учи-

лище „Проф. Марин Дринов” - Панагюрище. В продължение на две години децата в учебното заведение ще се обу-

чават да следят за спазване на реда и законите в нашата страна. Координатори по проекта на местно ниво са препо-

давателката Величка Маслева и инспектор Павлин Караколев от РУ – Панагюрище. С децата работят още младши 

инспектор Иван Вранчев, автоконтрольор в РУ-Панагюрище, и младши експерт Марко Петкански, началник на 

противопожарен участък гр. Стрелча. Началникът на полицията гл. инсп. Петко Шотлеков и директорът на Основ-

но училище „Проф. Марин Дринов” Екатерина Футекова  подписаха споразумения за съвместна дейност. Приет е и 

Етичен кодекс на доброволеца от „Детско полицейско управление“ при Основно училище ”Проф. Марин Дринов”.  

Програмата „Детско полицейско управление”  се  реализира от служители на МВР от структурите на „Охрани-

телна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, 

експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духов-

ни лица в съответните населени места. 

 

➢ През месец март 2016 година представители на Национална мрежа за деца, работещи по проект „Правата на 

децата и съда”, са провели среща с ученици от 9 клас в Средно училище „Нешо Бончев”.  По интерактивен начин е 

проведена беседа с учениците на тема: „Запознаване с основните права на детето в правосъдието”.  

 

➢ През месец ноември 2016 година в Народно читалище „Виделина – 1865” – град Панагюрище е проведен 

концерт под надслов „Толерантността – другото име на свободата”. Организатор на концерта бе Община Пана-

гюрище съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълно-

летните.  
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➢ Проведена е среща с децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без ув-

реждания „Павел Бобеков” град Панагюрище в избрана от тях област – детско правосъдие, образование, се-

мейство, здравеопазване и общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето от Регионалния координа-

тор на Национална мрежа за децата за Югозападен централен регион и представители на Националната мрежа за 

деца. 

 

➢ С оглед осигуряване правото на децата правонарушители на справедливо и законосъобразно отношение при 

зачитане на тяхното достойнство през 2017 година, преди и по време на разглеждането на всяко възпитателно дело, 

децата и родителите им са надлежно консултирани, относно налаганите възпитателни мерки, редът за тяхното 

налагане, както и за правото на защита на малолетните и непълнолетните. До този момент МКБППМН към Община 

Панагюрище е изпълнявала задълженията си по ЗБППМН, основавайки се на разбиране, уважение, с усилия насо-

чени само в интерес на децата и при спазване на закона. 

 

➢ През 2017 година от страна на Местната комисия към Кабинета за социална превенция са насочени преван-

тивно 50 деца и ученици и 30 родители, част от които са от ромски произход. 

 

➢ За превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните са проведени 205 срещи – кон-

султации в Кабинета за социална превенция към МКБППМН. 

 

➢ Обществените възпитатели са работили през 2017 година с 9 деца, от които 5 непълнолетни момчета, 2 

непълнолетни момичета и 2 малолетни момчета. 

 

➢ Преминали през Кабинета за социална превенция през годината са 58 деца, от които 9 малолетни момче-

та, 7 малолетни момичета, 21 непълнолетни момчета и 21 непълнолетни момичета. 
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  КУЛТУРА И МЕДИИ 

 

Дейностите в областта на културата се осъществяват чрез реализиране на Годишните програми за чита-

лищната дейност, Културния календар на Община Панагюрище и Годишния план на Център за подкрепа за лич-

ностно развитие – Панагюрище. Усилията са насочени към създаване на възможности за активен културен и со-

циален живот на жителите на общината; повишаване на качеството и прилагане на иновативност и крeатив-

ност при организиране на културните събития, разширяване достъпа до културни продукти на голям брой хора 

от различна възраст, етническа принадлежност, социален статус и интереси.на голям брой хора от различна 

възраст, етническа принадлежност. 

 

➢ Културният календар на общината е наситен със събития и прояви с международно, национално, регионално 

и местно значение – празници, фестивали, изложби, концерти, театрални постановки, пленери, годишнини, юбилеи 

и други. За улесняване на достъпа до тях, повишаване на посещаемостта и задоволяване на потребностите от кул-

тура, голяма част от културните прояви са финансирани от Община Панагюрище. 

 

➢ Институциите, осъществяващи културната политика в община Панагюрище, са: 

✓ Исторически музей - Панагюрище; 

✓ Общинска библиотека „Стоян Дринов”; 

✓ Театър Дом-паметник; 

✓ Читалища – 9 броя, от които две в общинския център. 

 

➢ С Решение № 416/29.09.2017 година на Общински съвет – Панагюрище дейността на ОШИ „Евгений Зум-

палов” към Театър Дом–паметник – Панагюрище е присъединена към дейността на ЦПЛР – Панагюрище. 

 Целта на присъединяването на дейностите е разкритият Център за подкрепа за личностно развитие – Пана-
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гюрище да укрепне като образователна система осигуряваща обща подкрепа за децата и учениците в община Пана-

гюрище в областта на изкуството, науката, технологиите, спорта чрез непрекъснато усъвършенстващ се подготвен 

и мотивиран екип от специалисти, изграждаща се модерна среда и включващи се с доверие родители, ученици, мес-

тна общност и да влее в системата на образование екипа и дейностите на школата, които са образователна услуга. 

С присъединяване  на дейностите на ОШИ „Евгений Зумпалов” към ЦПЛР – Панагюрище, дейността на про-

фил „Музикално изкуство” се обогати и разшири с – „Школа поп и джаз пеене”, „Школа по пиано” и „Школа сол-

феж”. С решение на педагогическия съвет на ЦПЛР – Панагюрище, школите „Поп и джаз пеене” и „Пиано” полу-

чиха името „Евгений Зумпалов”.   

 

➢ Народните читалища в община Панагюрище имат своята значима роля за развитието на местната общност, 

като средища с активни културни, образователни, информационни, социални и граждански функции. С непреходна 

стойност са дейностите свързани с традицията, местния патриотизъм, съхранената памет на общността. В община 

Панагюрище към момента дейност развиват общо девет народни читалища. Безспорен е фактът, че читалището е 

разпознато от местната общност като мястото за обмен на информация и хранилище на нематериалното културно 

наследство.  

 

➢ В дейностите по изкуства се промотират ромски празници и обичаи. От 2013 до 2016 година читалище 

„Ванчо Пашов-1884” в село Поибрене организира Национален етнофестивал, посветен на 8 април – Международен 

ден на ромите. Основната цел на фестивала е на база културата на различните етнически групи да се създават пред-

поставки за единение и представяне на ромската общност като реална и неделима част от българското гражданско 

общество, да се засили процеса на взаимно опознаване на традициите, обичаите и начина на живот на етносите.  

 

➢ За хората от третата възраст функционират десет клуба за пенсионери и лица с увреждания – два в град 

Панагюрище и 8 в селата.  В тях се провеждат здравни беседи, консултации, чествания на рожденни и именни дни, 
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развива се художествена самодейност.  

 

➢ В изпълнение на интеграционната политика на Община Панагюрище в културната и образователна дейност, 

Общинска библиотека „Стоян Дринов” осъществява съвместни инициативи с учениците в училищата, викторини 

и конкурси, изложби и презентации, посветени на годишнини и патронни празници. 

 

 Специфични добри практики в областта на културата и медиите в  Община Панагюрище през послед-

ните две години 

 

➢ За четвърта поредна година в град Панагюрище се проведе Международен младежки танцов фестивал 

„Пъстър свят“, организиран от Община Панагюрище. В него взеха участие над 250 танцьори, като своето майс-

торство в конкурсната програма представиха танцови състави и групи от България (гр. Пазарджик, гр. Казанлък, гр. 

Благоевград, гр. Сопот, гр. Септември, с. Попинци) и от чужбина – Еквадор, Индия, Словакия и Украйна. Целите на 

фестивала са: да развива културния обмен между народите и етносите; да популяризира българския фолклор в 

страната и чужбина; да съхранява, развива и представя специфичните танци на народите; да запазва многообразие-

то на световното културно наследство; да поощрява творческите способности на личностите и общностите;  да 

представя ежегодно пред гражданите и гостите на Панагюрище културата и националните  танци на  различни гру-

пи, етноси и народи, както и да запознае гостите с богатото културно наследство  на Панагюрище. 

 

➢ В Народно читалище „Ванчо Пашов 1884” село Поибрене и към момента Клуб по етно танци „Гореща 

кръв“, Фолклорен танцов състав „Ибърски ритми“, Клуб по художествено слово и Вокална група за народни 

песни (90% от самодейците са от ромския етнос) продължават своята дейност, като взимат активно участие в орга-

низираните общински, регионални и национални празници и конкурси. Читалищното ръководство следва своята по-

литика за привличане на все повече млади хора от ромски произход, както при организираните форми, така и при 
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използването на богатия библиотечен фонд на читалищната библиотека. Общият брой на участниците в клубове-

те е 80 лица. 

 

➢ Основно училище „Св. Недельо Иванов” – Поибрене е училище, чиито ученически състав е изцяло от ром-

ски произход. Чрез изучаване на българските и ромски празници и традиции, учениците се приобщават към култу-

рата на държавата, в която живеят, запазвайки идентичността си.  

 

В училището през 2016 година са реализирани: 

-  Ромски празник „Василица” – в часовете по история и цивилизация в прогимназиален етап – мултимедий-

на презентация по темата. Сценична интерпретация от учениците на ромската приказка „ Свети Васил”; 

-  Часовете по музика  на 6 и 7 клас са посветени на разучаване на руски цигански романси, които са предста-

вени на училищното мероприятие „Вечер на руската култура”; 

-  Представена е драматизация  на ромската приказка „Вълкът и мечетата” в детската градина пред родите-

лите; 

- Проведен е месец на ромската фолклорна общност в часовете по музика в прогимназиален етап от 5 до 8 

клас, които са представени на училищните тържества; 

- В часовете по география ученици пресъздават културата, кухнята, традициите, икономиката и най–

интересните специфики на народите на Европа, Азия и Африка, с мултимедийни презентации и подръчни костюми; 

- Учениците в начален етап на обучение са представили драматизации на ромските приказки – „Градината 

на народите” и  „За два гроша” от Йосиф Нунев. 

 

Необходимост от подкрепа за доразвиване на политиките в областта култура и медии 

 

✓ Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот; 
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✓ Развитие на любителското изкуство сред ромите, като предпоставка за професионално развитие и реализация; 

 

✓ Съхраняване  и популяризиране на традиционната култура на ромите. 

 

 

  СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

Приоритет за Община Панагюрище е подобряване на условията за масов и професионален спорт и здравос-

ловен живот в община Панагюрище. Общината оказва активна подкрепа на спортните клубове и други сдруже-

ния за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност, както и други разнообразни форми на двигателна 

активност – туризъм, активен отдих сред природата, съчетан с други форми за осмисляне на свободното време 

– събори, празници, фестивали.  

 

➢ През 2017 година издръжката за дейност „Спортни бази“ и „Спорт за всички“ е реализирана с 361 400,00 ле-

ва: 

✓ В бюджета за 2017 година са усвоени 159 799 лева за субсидиране на спортните клубове; 

✓ Издръжка за дейност „Спортни бази“ и средства за масов спорт – 38 158 лева. 

➢ Ежегодно се осигуряват средства и за провеждане на официална церемония за награждаване на най-добрите 

спортисти.  

 

➢ Наличната общинска спортна база се предоставя безвъзмездно за ползване от спортните клубове. 
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✓ В община Панагюрище развиват активна дейност 23 спортни клуба и организации, всички членове на Асо-

циацията на спортните клубове в община Панагюрище.  

✓ В клубовете са картотекирани и са участвали в състезания над 700 спортисти. 

✓ За изминалата спортно-състезателна 2017 година са завоювани от панагюрските спортисти над 50 медала от 

държавни първенства и шампионати. 

✓ Десет панагюрски състезатели бяха включени в националните отбори и представяха Панагюрище на меж-

дународни състезания. 

 

➢ На официална церемония, организирана всяка година от Община Панагюрище, а от 2015 година – съвместно 

с Асоциацията на спортните клубове, се отличават най-добрите спортисти и спортни клубове за предходната 

година. 

 

➢ В новата многофункционална спортна зала „Арена Асарел“ през 2017 година са проведени 68 спортни ме-

роприятия – Държавни първенства, Международни турнири, традиционни състезания и турнири.  

 

➢ Към училищата и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище са сформирани групи от учени-

ци, които тренират баскетбол, волейбол, футбол, хандбал.  

 

➢ Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище и читалищата са основните институции, които обе-

диняват младежите в общината. В тези институции се извършват многобройни културно – образователни дейности, 

има изградени и различни школи.  

 

➢ Допълнителни възможности за насърчаване на младежката инициативност в региона могат да се търсят в ев-
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ропейски, национални и международни програми, които са насочени към младежите и могат да бъдат използвани за 

реализиране на идеите на местните младежи и обмяна на опит с международни младежки организации. 

 В последните години определено се увеличиха формите и местата за оползотворяване на свободното време на 

децата и учениците. В Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище има организирани форми за извъ-

нучилищни занимания. Модернизирани са съществуващите спортни площадки във всички училища и детски пло-

щадки в градините, и са изградени нови в кварталите на града и в селата. Тематични вечери и състезания се органи-

зират всеки месец в Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище. В Центъра функционират 34 посто-

янни форми за работа с 495 деца по следните направления: природо-математическо, хуманитарно-обществено, ли-

тературно творчество, танцово изкуство, изобразително и приложно изкуство,  спорт и туризъм.  

 

➢ През 2017 година за шеста поредна година Община Панагюрище разработи и реализира Общинска програма 

за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела”. Дейностите, заложени в 

нея се реализират в партньорство с ЦПЛР, Исторически музей – Панагюрище; Общинска библиотека „Стоян Дри-

нов”; Клуб по теакуон – до „ОДИН”; Народно читалище „Искра – 1872” село Попинци; Народно читалище „Пробу-

да – 1872” село Баня;  Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1927” село Бъта; Народно читалище „Св. Св. Ки-

рил и Методий – 1912” село Оборище; Народно читалище „Ванчо Пашов – 1884” село Поибрене; Народно читали-

ще „Васил Левски – 1925” село Елшица и Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище. 

 

➢ Общинска библиотека „Стоян Дринов“ ежегодно организира дейности за учениците. 

 

➢ Спортна зала „АРЕНА АСАРЕЛ“ е с капацитет на залата  2000 места, над 100 от които VIP. Има обособени 

места и оборудвани кабини за коментатори и журналисти. В Арената могат да се практикуват над 25 вида спорт, а 

прилежащата към нея спортно-тренировъчна зала с капацитет 250 места функционира и като самостоятелен обект. 
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➢  Община Панагюрище се стреми да реализира единна и последователна младежка политика, основаваща се 

на многосекторния подход и преди всичко на активния диалог с младите хора на местно ниво. 

 С цел създаване на подкрепяща среда за пълноценно личностно и обществено развитие на младите хора, в съ-

ответствие с техните потребности и интереси, мобилизиране потенциала на младите хора и задълбочаване активния 

диалог с училищната общност, през 2017 година Община Панагюрище сформира Общински ученически парла-

мент. 

 В състава на Общинския ученически парламент влизат 21 ученици от Основно училище „Проф. Марин Дри-

нов“, Основно училище „Двайсти април“, Средно училище „Нешо Бончев“ и Професионалната гимназия по индус-

триални технологии, мениджмънт и туризъм. 

 Общинският ученически парламент функционира към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Пана-

гюрище. 

 

 Специфични добри практики в областта на спорта и младежките дейности в Община Панагюрище 

през последните две години 

 

➢ Общината разполага с всички ресурси за развитие на масов и професионален спорт, включително и за желае-

щите от маргинализираните групи; 

 

➢ Ръстът на субсидията за спорт и издръжката на общинската спортна база в община Панагюрище е предпо-

ставка за привличане на желаещи да спортуват, като превенция срещу противообществени прояви и фактор за 

здравословен начин на живот; 

 

➢ Постоянното подобряване на наличната инфраструктура и изграждането на нова такава, чрез общински бюд-

жетни средства и външни средства, е предпоставка за развитие на спорта. 
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Необходимост от подкрепа за доразвиване на политиките в областта на спорта и младежките дейности 

 

✓ Подобряване на откритата и закрита спортна база на детски градини, училища, социални институции и по 

малките населени места; 

✓ Иницииране на дейности за привличане на младите хора от ромския етнос за участие в спортните клубове и 

организирани състезания; 

✓ Идейна и финансова подкрепа на турнирите и състезанията, организирани от ромската общност по тяхна 

инициатива. 
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ВИЗИЯ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

Реализирането на общинската политика за интегриране на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, е непрекъснат процес, ин-

струмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната 

власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи.  

Въз основа на отчетените резултати и извършените констатации са направени редица изводи, които от-

разяват актуалните проблеми на маргинализираните групи, пред които е изправена Община Панагюрище.  

 

Необходимо е дългосрочно планиране на действията на местната власт, която да съчетава държавната 

политика,  международните и национални програми, ресурсите на общината и ангажирането на гражданското 

общество за интегрирането на българските граждани от ромски произход и на гражданите в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

 

Интеграцията е двустранен процес. Желанието за промяна и самоосъзнаването за предприемане на актив-

ни действия и участие на българските граждани от ромски произход е от ключово значение. Необходимо е да на-

сърчаваме представите и очакванията от – трябва да получавам към – трябва и искам сам да успявам. 

 

Планът е отворен документ, който подлежи на актуализация на база периодични анализи.  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

№ 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Мярка Статус Срок 
Отговорна 

институция 

Финанси-

ране (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго) 

Значение и 

ефект от 

прилагането 

на мярката: 

Описание на 

постигна-

тото 

Индикатори 

Наименование 
Целева 

стойност 

Текуща 

стойност 

Мерки към приоритетна област „Образование” 

1. 

Гарантиране право-

то на равен достъп 

до качествено обра-

зование, включител-

но чрез интеграция 

на ромски деца и 

ученици в етнически 

смесени детски гра-

дини и училища. 

         

 

Задача: 

1.1.Осигуряване на 

условия за максима-

лен обхват и ранна 

адаптация в системата 

на предучилищното и 

училищното образо-

вание на деца и уче-

ници от ромски про-

изход. 
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Дейности: 

1.1.1. Подобряване 

на качеството на об-

разователния процес 

чрез осъществяване 

на целодневна орга-

низация на учебния 

ден 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Училища Целеви 

средства от 

Държавния 

бюджет 

Оперативни 

програми 

Повишаване 

на 

качеството 

на 

образовател-

но- 

възпитател-

ния 

процес, 

създаване на 

възможност 

за 

общуване 

между 

деца от раз-

личен 

етнически 

произход, 

създаване на 

възможност 

за 

развитие 

личността на 

ученика в 

мултикул-

турна и 

конкурентна 

среда 

чрез специ-

ално 

подбрани 

дейности, 

включени в 

Подобряване 

качеството 

на образова-

телно – въз-

питателния 

процес и 

повишаване 

степента на 

знания и 

компетент-

ности у уче-

ниците, 

Създадени 

възможнос-

ти за общу-

ване между 

деца от раз-

личен етни-

чески произ-

ход и въз-

можност за 

развитие 

личността на 

ученика, 

Мотивирани 

ученици и 

учители 

Брой разрабо-

тени програми, 

Брой включени 

ученици в це-

лодневна орга-

низация  на 

учебния ден 
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целодневната 

организация 

на 

учебния ден, 

повишаване 

мотивацията 

на 

учениците, 

учителите и 

на 

заинтересо-

ваните 

страни от 

прилагане на 

модела 

„целодневна 

организация 

на 

учебния ден” 

1.1.2. Недопускане на 

етнически обособени 

групи и паралелки, с 

изключение на насе-

лените места с ком-

пактно ромско насе-

ление – с. Поибрене 

 

 

 

 

 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

директори 

на училища 

и детски 

градини 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не са необ-

ходими 

Подпомагане 

на 

процеса на 

образовател-

на 

интеграция 

за 

децата и 

учениците от 

ромски про-

изход 

и превенция 

на 

обособяване-

Равномерно 

разпределе-

ние на деца-

та роми в 

училища и 

паралелки 

Общ брой уче-

ници в една 

паралелка и 

брой ученици 

от ромски про-

изход за една 

учебна година 
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 то по 

етнически 

признак на 

училища и 

детски 

градини 

 

1.1.3. Подобряване на 

системата за оценява-

не на образователните 

потребности на децата 

и учениците от екипи-

те в детските градини 

и училищата. Ранна 

превенция и ранно 

въздействие на обучи-

телните затруднения 

при деца от предучи-

лищна възраст вклю-

чително и чрез учас-

тие в проекти по опе-

ративни програми 

В етап на 

изпълне- 

ние 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

детски гра-

дини, учи-

лища 

Републи-

кански бю-

джет, об-

щински 

бюджет, 

Оперативни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа, 

ранна пре-

венция и 

въздействие 

на обучител-

ните затруд-

нения при  

децата и 

учениците 

Брой  оценени 

деца и ученици 

Брой обхванати 

деца с обучи-

телни затруд-

нения 

Брой специа-

листи 

 

 

 

 

 

  

 

1.1.4. Обхват на деца-

та от маргинализира-

ните общности в раз-

лични и разнообразни 

извън класни и извъ-

нучилищни дейности 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

 

 

 

 

 

Община Па-

нагюрище, 

директори 

на 

училища и 

детски гра-

дини 

Републи-

кански бю-

джет, Опе-

ративни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Насърчаване 

на 

посещаемо-

стта на 

учениците от 

ромски про-

изход 

в училище и 

повишаване 

на 

мотивацията 

Включване 

на децата в 

различни и 

разнообраз-

ни извън 

класни и 

извън учи-

лищни дей-

ности 

Брой обхванати 

деца 

  



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  

 
 

64 

им за 

включване в 

учебния про-

цес 

чрез участие 

в 

извънкласни 

и 

извънучи-

лищни 

дейности 

 

1.1.5. Осигуряване на 

подкрепа на деца в 

риск по проект „Об-

разование за всички 

-Осигуряване на учеб-

ни помагала и учеб-

ници за деца от соци-

ално слаби семейства; 

Присъждане на сти-

пендии на ученици от 

социално слаби се-

мейства с отличен 

успех – еднократно за 

всеки учебен срок 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

„Асарел-

Медет” АД, 

Община Па-

нагюрище, 

училища 

„Асарел-

Медет” АД 

Повишаване 

на 

мотивацията 

за 

включване в 

образовател-

ния 

процес и 

превенция на 

отпадането 

 

Осигурена 

подкрепа на 

деца в риск 

 

Брой подкре-

пени деца и 

ученици 

Брой стипен-

дии, 

Сума – в лева 

 

 

 

 

1.1.6. Създаване на 

по–добри условия и 

среда за обучение на 

деца със специални 

образователни по-

требности в общооб-

разователните учили-

В етап на 

изпълне- 

ние 

2018 – 

2020 

година 

Община 

Панагюри-

ще, учили-

ща, детски 

градини, 

Регионален 

център за 

Републикан

-ски бюд-

жет, деле-

гиран бюд-

жет, Опера-

тивни про-

грами  

Повишаване 

на 

мотивацията 

за 

включване в 

образовател-

ния 

Включване 

на децата 

със специал-

ни образова-

телни по-

требности в 

общообра-

Брой обору-

двани каби-

нети, брой спе-

циалисти, 

брой ученици 
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ща подкрепа на 

процеса на 

приобщава-

щото обра-

зование – 

Пазарджик  

процес и 

превенция на 

отпадането 

на децата със 

специални 

образовател-

ни потреб-

ности 

зователните 

училища 

1.1.7. Работа на учи-

лищата по Национал-

ни програми на МОН 

и програми и проекти 

на ЕС 

Действа-

ща 

ние 

2018 – 

2020 

година 

Училища, 

детски гра-

дини, 

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

Национални 

програми на 

МОН, 

Оперативни 

програми  

 

Насърчаване 

на 

Посещаемо-

стта на 

учениците от 

ромски про-

изход 

в училище и 

повишаване 

на 

мотивацията 

им за 

включване в 

учебния про-

цес 

Включване 

на децата в 

различни 

дейности 

Брой деца, 

Брой програми, 

Отчетени сред-

ства – в лева 

 

 

1.1.8. Прилагане на 

общинската система 

за финансово стиму-

лиране на семейства 

при раждане на дете, 

приета с Решение № 

402/26.09.2013 г.   на 

Общински съвет – 

Панагюрище. 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище 

Общински 

бюджет 
Стимулиране 

на раждае-

мостта в об-

щина Пана-

гюрище 

 

 

 

 

Финансово 

стимулиране 

на семейст-

вата 

Брой стимули-

рани семейст-

ва, 

Брой родени 

деца,  

средства – в 

лева 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване на ка-

чеството на образо-

ванието в обособени-

те детски градини и 

училища в големите 

ромски квартали и в 

селските региони, в 

които учат предимно 

деца и ученици от 

ромски произход 

         

Задача: 

2.1.Повишаване на 

училищната готов-

ност и осигуряване 

на подкрепяща среда 

и диференцирана 

грижа за всяко дете 

и ученик 

         

Дейност: 

2.1.1. Въвеждане на 

длъжността образова-

телен медиатор -  от 

ромски произход в 

детските градини и 

училища 

 

 

При 

одобрен 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 -

2020 

година 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Па-

нагюрище, 

детски гра-

дини, учи-

лища 

 

 

 

 

 

 

По програ-

ми към 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомага- 

не на проце-

са 

на 

образовател- 

на 

интеграция 

на децата и 

учениците 

от ромски 

произход, 

осигуряване 

на равни 

Подобряване 

на 

достъпа и 

повишаване 

качеството 

на 

образование 

на 

децата и 

учениците 

от ромски 

произход 

 

Брой нови 

длъжности- 

ромски медиа-

тор  
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възмож- 

ност 

и за 

включване в 

образовател- 

ния процес 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Осигуряване на 

редовна посещаемост 

и задържане в учили-

щата и детските гра-

дини, чрез изготвяне 

на индивидуални 

програми за децата, 

застрашени от отпа-

дане 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Директори 

на детски 

градини и 

училища 

Делегиран 

бюджет 

Задържане на 

децата в учи-

лищата и 

детските гра-

дини и оси-

гуряване на 

редовна по-

сещаемост 

чрез 

осигуряване 

на 

диференци- 

рана 

грижа за 

личностното 

развитие на 

децата спо-

ред 

потребности-

те им 

Редовна по-

сещае- 

мост и за-

държане в 

училищата и 

детските 

градини 

Брой деца за-

страшени от 

отпадане, Брой 

деца с индиви-

дуални про-

грами 

 

 

2.1.3. Организиране на 

кампании за повиша-

ване на осведоменост-

та на ромските роди-

тели относно ползите 

от предучилищното 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Детски гра-

дини 

Делегиран 

бюджет 

Увеличен 

брой деца 

и ученици от 

ромски про-

изход, 

включени в 

Повишаване 

осведоме -  

ността на 

ромските 

родители 

относно 

Брой информи-

рани лица 
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образование предучи-

лищното и 

училищното 

образование 

и 

завършили 

етап или 

степен на 

образование 

ползите от 

предучи-

лищното 

образование 

2.1.4. Осигуряване на 

допълнителна подк-

репа за деца, чиито 

майчин език е разли-

чен от български и на 

ученици от основната 

образователна степен 

с обучителни труд-

ности чрез участие на 

училищата по Нацио-

нални програми на 

МОН и ЕС 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Училища, 

детски гра-

дини 

Национални 

програми на 

МОН, 

Оперативни 

програми 

Повишаване 

качеството 

на 

образовател-

ния 

процес чрез 

осигуряване 

на 

диференци-

рана 

грижа за 

личностното 

развитие на 

децата спо-

ред 

потребности-

те им 

Осигурен 

равен 

старт на вся-

ко дете 

при започ-

ване на 

училище 

 

Брой деца и 

ученици полу-

чили допълни-

телна подкрепа 

  

3. 

Обучение в дух на 

толерантност и не-

дискриминация в 

детските градини и в 

училищата. Съхра-

няване и развиване 
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на културната иден-

тичност на деца и 

ученици от ромски 

произход 

 

Задача: 

3.1.Формиране на 

познания за култу-

рата, традициите и 

ценностите на раз-

лични етноси за изг-

раждане на съзна-

телна толерантност 

         

 

Дейности: 

3.1.1. Съхраняване и 

развиване на култур-

ната идентичност на 

децата и учениците от 

етническите малцинс-

тва и техните връст-

ници, в интеграцион-

на мултикултурна 

среда:  

създаване на клубове 

по интереси; проучва-

ния, провеждани от 

деца и ученици, свър-

зани с културната им 

идентичност 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Училища, 

детски гра-

дини, 

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие, 

Читалища, 

ЦОП „Зора“, 

НПО-та 

 

 

Делегиран 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Създаване на 

условия за 

съхраняване 

и 

развиване на 

културната 

идентичност 

на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства, 

Насърчаване 

на 

Посеща-

емостта на 

учениците от 

ромски про-

изход 

в училище и 

Съхраняване 

и развитие 

на културна-

та идентич-

ност на де-

цата от ет-

ническите 

малцинства 

Брой клубове, 

Брой извърше-

ни проучвания, 

Брой включени 

деца 
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повишаване 

на 

мотивацията 

им за 

включване в 

учебния про-

цес 

чрез участие 

в 

извънклас- 

ни и 

извънучи-

лищни 

дейности 

 

3.1.2. Организиране на 

тържества по повод 

различни празници, 

свързани със специ-

фичните особености 

на различните общ-

ности 

 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Детски гра-

дини,  

училища,  

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие, 

Читалища 

Оперативни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

 

Съхраняване 

и развитие на 

културната 

идентичност 

на децата от 

етническите 

малцинства 

Проведени 

дейности с 

интеграцио-

нен ефект, 

насърчаващи 

общуването 

между раз-

личните ет-

носи 

Брой реализи-

рани меропри-

ятия, 

Брой участни-

ци  

 

 

 

 

 

3.1.3. Работа с общес-

твени съвети за прео-

доляване на негативни 

стереотипи и дискри-

минационни нагласи  

 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Детски гра-

дини, учи-

лища, об-

ществени 

съвети, 

НПО-та 

Оперативни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

 

Осъществя- 

ване на мер-

ки за недо-

пускане на 

дискрими-

нация и пре-

одоляване на 

негативни 

стереотипи 

Преодолява-

не на  диск-

рими-

национни 

практики 

Брой проекти с 

дейности по 

преодоляване 

на негативни 

стереотипи и 

дискриминаци-

онни нагласи, 

Брой заседания 
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4. 

Превенция на отпа-

дане от училище и 

ограмотяване на 

неграмотни и малог-

рамотни възрастни 

роми 

         

 

Задача: 

4.1. Превенция на 

отпадане от училище 

на деца и ученици от 

ромски произход 

         

 

Дейности: 

4.1.1. Обхващане на 

деца и ученици от 

ромски произход в 

разнообразни извънк-

ласни и извънучи-

лищни дейности с цел 

преодоляване на 

трудности в обучени-

ето и задържане в 

училище 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

училища, 

детски гра-

дини, 

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие, 

ЦОП „Зора” 

Оперативни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Насърчаване 

на 

посещае-

мостта на 

учениците от 

ромски про-

изход 

в училище и 

повишаване 

на 

мотивацията 

им за 

включване в 

учебния про-

цес 

чрез участие 

в 

извънкласни 

и 

извънучи-

лищни 

Включени 

деца и уче-

ници, в това 

число и от 

ромски про-

изход, в раз-

нообраз-ни 

извънкласни 

и извънучи-

лищни дей-

ности с цел 

преодолява-

не на труд-

ности в обу-

чението и 

задържане в 

училище 

Брой  ученици 

включени  в 

извънкласни 

форми и извъ-

нучилищни 

дейности 
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дейности 

4.1.2. Подпомагане на 

социално слаби се-

мейства от ромски 

произход и подобря-

ване на редовната по-

сещаемост на децата 

им в училище 

 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Социално 

подпомага-

не“, БЧК – 

Панагюри-

ще, учили-

ща, детски 

градини, 

младежки 

неправител-

ствени орга-

низации 

Дарители, 

делегиран 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Повишаване 

на 

мотивацията 

за 

включване в 

образовател-

ния 

процес и 

превенция на 

отпадането 

 

Задържане 

на децата и 

учениците в 

училище 

Брой подпо-

могнати деца и 

семейства 

  

 

4.1.3. Прилагане на 

Механизма за съвмес-

тна работа на инсти-

туциите по обхващане 

и 

задържане в образова-

телната система на 

деца и ученици в за-

дължителна предучи-

лищна 

и училищна възраст 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Всички ан-

гажирани 

страни по 

механизма 

От бюдже-

тите на от-

говорните 

институции 

по меха-

низма 

Превенция 

на отпадане-

то от образо-

вател-ната 

система и 

обхват на 

децата и уче-

ниците в об-

разовател-

ните инсти-

туции 

Намален 

бройна от-

падналите от 

образова-

телната сис-

тема 

Брой обходени 

деца и адреси, 

Брой записани 

деца след об-

ходите 

  

 

4.1.4. Създаване на 

координация между 

различните институ-

ции в подкрепа на 

професионално кон-

султиране и насочване 

при подбор на профе-

сии с оглед на проме-

В етап на 

изпълне-

ние 

 

 

 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие, 

училища 

Републи-

кански 

бюджет, 

делегиран 

бюджет,  

Осигурени 

условия за 

реализиране 

на пазара на 

труда 

 

 

 

Професио-

нално кон-

султира-не и 

подкрепа 

при подбор 

на професии 

Брой консул-

тирани учени-

ци 
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нящите се условия на 

труд и особеностите 

на местното ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Задача: 

4.2. Включване на 

възрастни роми във 

форми на продължа-

ващо образование 

         

Дейност: 

4.2.1. Покриване на 

транспортните раз-

ходи на учащи в 

задочна форма на 

обучение по проект 

„Образование за 

всички” 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Фондация 

„Асарел”, 

училища 

Фондация 

„Асарел” 

Повишаване 

на 

мотивацията 

за 

включване в 

образовател-

ния 

процес и 

превенция на 

отпадането 

Подпомага-

не на лица, 

учащи в за-

дочна форма 

на обучение 

Брой подпо-

могнати лица 

  

Приобщаване на ро-

дители на деца и 

ученици от ромски 

произход към обра-

зователния процес и 

засилване на участи-

ето им в училищния 

живот 

         

 

Задача: 

5.1.Повишаване на 

ангажиментите на 

родителите на деца и 

ученици от ромски 
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произход към образо-

ванието на децата им 

 

Дейности: 

5.1.1. Дейности за по-

вишаване на осведо-

меността на родите-

лите на деца и учени-

ци от ромски произ-

ход относно ползите 

от образование 

 

 

 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

училища, 

ЦОП „Зора“ 

Национални 

програми на 

МОН, Опе-

ративни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Повишаване 

на 

мотивацията 

за 

образование 

у 

децата и 

учениците от 

ромски про-

изход 

 

 

 

Увеличен 

брой деца и 

ученици от 

ромски про-

изход, 

включени в 

предучили-

щното и 

училищното  

образование 

и завършили 

етап или 

степен на 

образование 

Брой информи-

рани родители 

  

6. 

Подобряване на ка-

чеството на образо-

ванието чрез квали-

фикация на педаго-

гическите специа-

листи за взаимодейс-

твие в мултикултур-

на образователна 

среда и за интеркул-

турна компетентност 

         

 

Задача: 

6.1.Формиране на 

интеркултурна ком-

петентност на ди-

ректори, учители и 

други педагогически 
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специалисти 

Дейности: 

6.1.1 Обучение на 

учители за придоби-

ване на знания, уме-

ния и компетентности 

за работа в мултикул-

турна среда 

 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Училища, 

детски гра-

дини 

 

 

 

Национални 

програми на 

МОН, Опе-

ративни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Педагоги- 

чески 

специалис- 

ти, 

придобили 

знания, 

умения и 

компе- 

тентности за  

работа в 

мултикул- 

турна среда 

Обучени 

педагоги-

чески специ-

алисти за 

работа в 

мултикул-

турна среда 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти, 

Брой обучения  

 

  

Мерки към приоритетна област „Здравеопазване” 

1 

Превантивни грижи 

за майчино и детско 

здравеопазване 

         

 

Задача 1.1: Ранна 

регистрация на бре-

менните, наблюде-

ние по време на бре-

менността и своев-

ременна хоспитали-

зация на родилките 

 

   

 

  

  

 

Дейност: 

1.1.1 Стимулиране на 

посещенията при ли-

чен лекар и специа-

лист от бременни и 

родилки, както и от 

майки с деца от уяз-

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Общо-

практикува-

щи лекари 

Републикан

-ски бю-

джет 

Регистрира- 

ни и 

консулти- 

рани 

бременни 

в първия 

триместър 

от бремен- 

Постигната 

ранна регис-

трация на 

бременните 

и наблюде-

ние на тях-

ната бре-

менност 

Брой обхванати 

бременни в 

първият три-

местър от бре-

менността 
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вими семейства ността. 

 

Задача: 

1.2.  Намаляване на 

бременностите в 

юношеската възраст 

и профилактика на 

вродени аномалии и 

наследствени забо-

лявания 

         

 

Дейност: 

1.2.1. Провеждане на 

обучителни меропри-

ятия с подрастващи и 

млади хора и с техни-

те родители за начи-

ните за предпазване 

от нежелана и ранна 

бременност за опас-

ностите, за майката и 

бебето; за риска от 

раждане на деца с 

вродени аномалии и 

наследствени болести 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Общо –

практикува-

щи лекари, 

Община Па-

нагюрище, 

училища, 

ЦОП „Зора“, 

дирекция 

„Социално 

подпомага-

не” – Пана-

гюри-ще 

Републикан 

ски бюджет, 

делегиран 

бюджет 

Повишаване 

информира-

ността на 

подраства-

щите, млади-

те  хора и 

техните ро-

дители   

Обхванати с 

обучителни 

мероприятия 

подрастващи 

и 

млади хора и 

техните 

родители 

 

Брой беседи, 

Брой обхванати 

лица  

  

 

1.2.2. Провеждане на 

беседи, разпространя-

ване на брошури и 

книги в читалищата в 

селата, училищата и 

детските градини в 

общината по здравни 

и екологични пробле-

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Училища, 

детски гра-

дини, 

ЦОП „Зора” 

Делегиран 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Повишена 

здравна кул-

тура 

Повишена 

информира-

ност по 

здравни и 

екологични 

проблеми 

Брой проведе-

ни беседи;  

Брой раздадени 

брошури, Брой 

лица, включени 

в проведените 

дейности 
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ми 

1.2.3. Кампании насо-

чени към младежите 

до 29 години, органи-

зирани от младежките 

организации по 

здравни и екологични 

проблеми 

Дейст-

ваща 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюри-ще, 

младежки 

неправи -

телствени 

организации 

 

Собствен 

бюджет 

Повишена 

здравна кул-

тура  

Повишена 

информира-

ност на мла-

дежите 

Брой кампании, 

Брой информи-

рани лица 

  

 

Задача 1.3: Подобря-

ване на здравната 

помощ за новороде-

ните и децата в дет-

ските градини и 

училищата 

         

 

 Дейности: 

1.3.1. Издирване на 

деца без личен лекар и 

разясняване пред ро-

дителите им важност-

та за регистрирането 

им 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Общо -

практикува-

щи  лекари 

Републикан

-ски бю-

джет 

Осъществен 

избор на ли-

чен лекар и 

проведени 

имунизации 

Своевремен-

но регистри-

ране на но-

вородени 

те и децата 

при личен 

лекар 

Брой регистри-

рани деца 
 

 

1.3.2. Провеждане на 

беседи и разговори с 

младите майки за зна-

чението на имуниза-

циите за децата с цел 

мотивиране за редов-

ното им прилагане, 

съгласно Национал-

ния имунизационен 

календар 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

- Панагюри-

ще, общоп-

рактикуващи 

лекари, РЗИ - 

Пазарджик 

Републикан

-ски бю-

джет 

Повишена 

информира-

ност 

Повишен 

обхват с 

имунизации 

по 

Национал-

ния имуни-

зационен 

календар на 

новородени-

те и децата 

до 7-

Брой беседи 
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 годишна 

възраст 

1.3.3. Провеждане на 

беседи и разпростра-

нение на информаци-

онни материали за 

хранене и отглеждане 

на децата 

 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Социално 

подпомага-

не”, общо -

практикува-

щи лекари, 

РЗИ - Пазар-

джик 

Републикан

-ски бю-

джет 

Повишена 

информира-

ност 

Повишена 

информира-

ност за здра-

вослов-но 

хранене на 

новородени-

те и малките 

деца 

Брой проведе-

ни беседи 

  

 

 

1.3.4. Разработване на 

годишни програми от 

медицинските специ-

алисти в здравните 

кабинети в детските 

градини и училищата 

Предстои 

да бъде 

реализи-

рана 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

медицински-

те специалис-

ти в здравни-

те кабинети в 

детските гра-

дини и учи-

лища 

Няма Профилакти-

ка и промо-

ция на здра-

вето на деца-

та и учени-

ците 

Осигуряване 

на безопасни 

и здравос-

ловни усло-

вия за отг-

леждане, 

възпитание 

и обучение 

на децата и 

учениците 

Брой изготвени 

годишни прог-

рами 

  

 

1.3.5. Изготвяне и ре-

ализиране на Общин-

ска годишна програма 

за профилактични 

прегледи на децата в 

детските градини и 

училищата 

Предстои 

да бъде 

реализи-

рана 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

МБАЛ „Уни 

Хоспитал” – 

Панагюрище 

От бюдже-

тите на от-

говорните 

институции 

Подобряване 

на профилак-

тичната дей-

ност 

Превенция и 

контрол на 

заболявани-

ята сред де-

цата и уче-

ниците 

Брой деца и 

ученици, 

включени в 

Програмата   

 

1.3.6.  Назначаване на 

медицински персонал 

в образователната 

система в малките 

населени места 

Предстои 

да бъде 

реализи-

рано 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище  

Общински 

бюджет 

Подобряване 

на здравната 

помощ за 

децата и уче-

ниците в 

Осигуряване 

на безопасни 

и здравос-

ловни усло-

вия за отг-

Брой назначени 

медицински 

специалисти   
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малките на-

селени места 

леждане, 

възпитание 

и обучение 

на децата и 

учениците 

 

Задача : 

1.4: Подобряване на 

профилактичните 

дейности сред ромс-

кото население 

         

 

Дейности: 

1.4.1. Провеждане на 

разяснителни кампа-

нии за необходимост-

та от ваксиниране на 

населението със за-

дължителните имуни-

зации по Националния 

имунизационен ка-

лендар и за ползите от 

препоръчителните 

имунизации 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Общопракти-

куващи лека-

ри, РЗИ - 

Пазарджик  

 

Републи-

кански бю-

джет 

Повишена 

информира-

ност 

Проведени 

кампании 

Брой проведе-

ни кампании 

  

 

1.4.2. Провеждане на 

разяснителни кампа-

нии за значението на 

профилактичните 

прегледи сред ромс-

кото население 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Общопракти-

куващи лека-

ри 

 

Република-

нски бю-

джет 

Повишена 

информира-

ност 

Повишена 

информира-

ност и уве-

личаване 

броя на из-

вършените 

профилак-

тични прег-

леди сред 

ромското 

Брой проведе-

ни кампании 
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население 

 

1.4.3. Провеждане на 

информационни кам-

пании за здравословно 

поведение и утвърж-

даване на здравосло-

вен начин на живот 

при децата и ученици-

те и подобряване гри-

жата за децата от най 

– ранна възраст 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

ЦОП „Зора”, 

училища и 

детски гради-

ни, Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

Републи-

кански бю-

джет; деле-

гиран бю-

джет, Опе-

ративни 

програми 

Повишена 

информира-

ност 

Обогатяване 

на знанията 

и изгражда-

не на пове-

дение за во-

дене на 

здравосло-

вен начин на 

живот сред 

децата и 

учениците 

Брой проведе-

ни кампании 

 

 

 

 

Задача: 

 1.5. Превенция и 

контрол на ХИВ, 

туберкулоза и сексу-

ално предавани ин-

фекции сред уязви-

мите ромски общ-

ности 

         

 

Дейности: 

1.5.1. Работа в общ-

ността за превенция и 

контрол на ХИВ чрез 

услуги по консулти-

ране и насочване за 

анонимно и безплатно 

изследване за ХИВ и 

сексуално предавани 

инфекции, обучение, 

работа на терен 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Училища,  

ЦОП „Зора”, 

МКБППМН, 

лечебни заве-

дения, РЗИ- 

Пазарджик, 

КАБКИС-

Пазарджик 

Републи-

кански бю-

джет; деле-

гиран  бю-

джет, Опе-

ративни 

програми 

Подобряване 

на профилак-

тичната дей-

ност 

Превенция и 

контрол на 

ХИВ сред 

уязвимите 

ромски об-

щности 

Брой лица дос-

тигнати с пъ-

лен пакет услу-

ги за превенция 

на ХИВ 

  

 1.2. Прилагане на Ко- Действа- 2018 – Всички ан- Няма Подобряване Оказана по- Брой проведе-   
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ординационния меха-

низъм за взаимодейс-

твие при работа в слу-

чаи на деца в риск от 

ХИВ, хепатит В, хепа-

тит С и сексуално 

предавани инфекции 

ща 2020 

година 

гажирани 

страни по 

координа-

ционния 

механизъм 

на профилак-

тичната дей-

ност 

мощ и пред-

приети мер-

ки при слу-

чай на деца в 

риск от 

ХИВ, хепа-

тит В, хепа-

тит С и сек-

суално пре-

давани ин-

фекции 

ни мултидис-

циплинарни 

срещи  

2 

Повишаване на 

здравните знания и 

осигуряване на дос-

тъп до здравна ин-

формация 

         

 

Задача 2.1: Повиша-

ване на здравните 

знания и информи-

раността на ромско-

то население 

         

 

Дейности: 

2.1.1. Включване на 

ромски деца в създа-

дени извънкласни 

форми за здравно об-

разование – клубове, 

спортни секции и др. 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Училища, 

читалища, 

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие 

Републи-

кански бю-

джет, Опе-

ративни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Повишаване 

на здравната 

информация 

 

 

 

 

Създадени 

извънкласни 

форми на 

здравно об-

разование, 

Обхванати 

училища 

Брой клубове и 

спортни секции 

 

 

 

 

 

  

 

2.1.2. Разпростране-

ние на образователни 

материали  по промо-

ция на здравето сред 

В етап на 

изпълне-

ние 

2018 – 

2020 

година 

Училища и 

детски гра-

дини 

Републи-

кански бю-

джет 

Повишена 

информира-

ност 

Разработени 

и разпрост-

ранени обра-

зователни 

Брой материа-

ли 
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ромското населени  материали. 

3. 

Разширяване обхва-

та на здравноосигу-

рените лица в не-

равностойно поло-

жение, принадлежа-

щи към етнически 

малцинства, чрез 

предприемане на 

законодателни ини-

циативи по отноше-

ние на здравното 

осигуряване на лица 

с ниски доходи, в 

това число и на дъл-

готрайно безработ-

ните 

 

   

 

  

  

 

Задача 3.1: Разши-

ряване обхвата на 

здравно осигурените 

лица сред тези, при-

надлежащи към ет-

нически малцинства 

 

   

 

  

  

 

Дейности: 

3.1.1. Информиране на 

лица от ромската об-

щност за здравнооси-

гурителните им права 

и задължения и за 

правата им като паци-

енти 

Действа-

ща 

 

 

 

 

 

 

2018 – 

2020 

година 

Общопрак-

тикуващи 

лекари 

Републи-

кански бю-

джет 

Повишаване 

на 

информира- 

ността 

 

 

 

 

Повишена 

информира-

ност относно 

здравно-

осигурител-

ните права и 

задължения 

сред лица от 

ромската 

Проведени ин-

форма-ционни 

мероприятия  
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  общност 

Мерки към приоритетна област „Жилищни условия” 

1. 

Подобряване на жи-

лищните условия в 

квартали с компакт-

но ромско население 

         

 

a. Подобряване състоя-

нието на ромските 

квартали по отноше-

ние на техническата 

инфраструктура: 

b. – водоснабдяване 

c. – канализация 

d. – улична мрежа 

e. - благоустрояване 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюри-ще 

Оперативни 

програми, 

общински 

бюджет 

 

 Подобрено 

състояние на 

ромските 

квартали 

Брой 

финансови 

средства в лева 

  

 

1.2. Осигуряване на 

алтернативно жилищ-

но настаняване в слу-

чай на принудително 

изваждане на уязвими 

ромски семейства от 

домовете, които оби-

тават  

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюри-ще 

Общински 

бюджет 

  Брой настанени 

лица,  

Брой осигурени 

жилища 

 

 

2. 

Актуализа-

ция/изработване на 

подробни устройст-

вени плаенове на 

съществуващи и но-

воотредени терени 

        

 

 
2.1. Изработване на 

подробни устройстве-

В етап на 2018 – 

2020 

Община Па-

нагюри-ще 

Общински 

бюджет 

  Брой планове   
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ни планове на новоот-

редени терени 

изпълне- 

ние 

година 

3. 

Реконструкция, пре-

устройство и ремонт 

на обекти на социал-

ната инфраструкту-

ра за целите на обра-

зованието, културата 

и др. 

         

 3.1. Ремонт на обекти 

на образователната  

инфраструктура: 

- ДГ „Райна Княгиня“-

филиал 

- ДГ „Пролет“ 

- ДГ „Звънче“ 

 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2019 

година 

Община Па-

нагюрище 

Оперативна 

програма 

„Региони в 

растеж“, 

Национално 

съфинанси-

ране 

Подобрена 

образова-

телна инф-

растру-ктура 

Модерна, 

здравословна 

и функцио-

нална обра-

зователна 

инфраструк-

тура с висо-

ко ниво на 

енергийна 

ефективност 

в детските 

градини 

Брой 

финансови сред-

ства в лева 

  

 3.2. Реконструкция и 

преустройство на 

обекти на образова-

телната инфраструк-

тура за социална ус-

луга 

- „Център за работа с 

деца на улицата“ 

Предстои 

да бъде 

реализи- 

рана 

2019 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище 

Оперативна 

програма 

„Региони в 

растеж“, 

Национално 

съфинанси-

ране 

Подобрена 

социална 

инфрастру-

ктура 

Изградена 

нова социал-

на услуга в 

подкрепа 

деца и се-

мейства от 

уязвимите 

групи 

Брой 

финансови сред-

ства в лева 

  

 3.3. Проектиране, ре-

конструкция и преус-

тройство на обект на 

Предстои 

да бъде 

реализи-

2018 – 

2019 

година 

Община Па-

нагюрище 

Общински 

бюджет 

Подобрена 

социална 

инфрастру- 

Създаване на 

оптимални 

условия за 

Брой 

финансови сред-

ства в лева 
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образователната инф-

раструктура – ДГ 

„Пролет“-филиал за 

разкриване на кухня 

към Домашен социа-

лен патронаж 

рана ктура функциони-

ране на До-

машен соци-

ален патро-

наж 

 

3.4. Реконструкция  на 

обекти на културната 

инфраструктура 

Предстои 

да бъде 

реализи-

рана 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище 

Оперативни 

програми, 

общински 

бюджет 

Подобрена 

културна 

инфрастру-

ктура 

 Брой обекти, 

Брой 

финансови сред-

ства в лева 

  

Мерки към приоритетна област „Заетост” 

1. 

Осигуряване на дос-

тъп на ромите до 

пазара на труда и до 

различни инстру-

менти и инициативи 

за самостоятелна 

заетост. Квалифика-

ция и преквалифи-

кация на безработни 

роми, както и на зае-

ти роми, в съответс-

твие с професии, 

търсени на пазара на 

труда 

         

 

Задача: 

1.1. Повишаване на 

пригодността за зае-

тост и квалифика-

ция на безработни 

роми 
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Дейности: 

1.1.1. Организиране на 

обучение за придоби-

ване на професионал-

на квалификация 

и/или на ключова 

компетентност 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Бюро по 

труда” – 

Панагюри-

ще 

Държавен 

бюджет 

чрез 

АЗ/МТСП 

за активна 

политика на 

пазара на 

труда, 

Оперативни 

програми 

 

Реализиране- 

то на 

мярката ще 

допринесе 

за 

повишаване 

пригодност- 

та на 

безработни- 

те лица за 

обучение и 

заетост 

Безработни 

лица с по-

успешна 

адаптация на 

пазара на 

труда 

Брой лица, 

придобили 

професионал-

на квалифика-

ция и ключова 

компетентност  
  

1.1.2. Обучаване на 

младежи в професио-

нални умения чрез 

стажуване 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Бюро по 

труда”- Па-

нагюрище 

Оперативни 

програми, 

Бюджет на 

АЗ/МТСП 

за активна 

политика на 

пазара на 

труда 

 Безработни 

лица с по-

успешна 

адаптация на 

пазара на 

труда 

Брой лица, 

придобили 

професионални 

умения  
  

2. 

Въвеждане  на прав-

ни и икономически 

механизми за стиму-

лиране на работода-

телите да наемат на 

работа лица от ромс-

ки произход, вкл. 

чрез прилагане на 

механизмите за кор-

поративна социална 

отговорност, субси-

дирана заетост и др. 
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Задача: 

 2.1: Насърчаване на 

заетостта на роми 

         

 

Дейности: 

2.1.1. Насърчаване на 

заетостта на роми, 

чрез включване в 

програми и мерки по 

реда на Закона за на-

сърчаване на заетост-

та, в рамките на го-

дишните програми по 

Националния план за 

действие по заетостта, 

първичния пазар на 

труда и други проекти 

и планове 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Бюро по 

труда”- Па-

нагюрище 

Оперативни 

програми, 

Бюджет на 

АЗ/МТСП 

за активна 

политика на 

пазара на 

труда 

Реализиране- 

то на 

мярката ще 

допринесе 

до 

повишаване 

дела на 

заетите 

роми и 

подобряване 

интеграция- 

та им в 

обществото 

 

Безработни 

лица с оси-

гурена зае-

тост и по-

вишен стан-

дарт на жи-

вот 

Брой лица с 

осигурена зае-

тост 

 

 

 

 

2.1.2. Подкрепа за 

заетост: осигуряване 

на заетост приоритет-

но от уязвимите групи 

на пазара на труда 

 

Действа-

ща 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Бюро по 

труда”- Па-

нагюрище 

Оперативни 

програми, 

Бюджет на 

АЗ/МТСП 

за активна 

политика на 

пазара на 

труда 

Повишаване 

знанията и 

уменията на 

наетите 

безработни, 

необходими 

за 

адаптиране 

към 

условията на 

новата 

работа 

Безработни 

лица с оси-

гурена зае-

тост и по-

вишен стан-

дарт на жи-

вот 

 

Брой лица с 

осигурена зае-

тост 

 

 

 

   

2.1.3. Равен достъп на  

целевите групи в реа-

лизиране на общинс-

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище,  

Дирекция 

Няма Недопускане 

на дискри-

минация 

Осигурен 

равен достъп 

за участие на 

Брой лица, 

включени в 

общински про-

  



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  

 
 

88 

ките проекти 

 

„Бюро по 

труда”- Па-

нагюрище 

всички лица 

в общински 

проекти 

екти 

3. 

Активизиране на 

продължително без-

работни и икономи-

чески неактивни 

лица, чрез насърча-

ване на трудовото 

медиаторство 

         

 

Задача 3.1: 

Повишаване качест-

вото на предоставя-

ните от АЗ услуги 

         

 

Дейност: 

3.1.1. Мотивиране за 

активно поведение на 

пазара на труда 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Бюро по 

труда” - Пана-

гюрище 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна по-

литика на 

пазара на 

труда 

Реализиране-

то на мярката 

ще подобри 

достъпа на 

безработните 

до 

услугите на 

ДБТ 

Безработни 

лица мотиви-

рани за ак-

тивно пове-

дение на па-

зара на труда   

Брой  лица, мо-

тивирани за 

активно поведе-

ние на пазара на 

труда 
  

 

3.1.2. Организиране на 

групови мероприятия 

за мотивиране и про-

фесионално ориенти-

ране за младежи до 29 

г.- определяне на мер-

ки за индивидуална 

интервенция 

 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Бюро по 

труда”- Пана-

гюрище 

Бюджет на 

АЗ/МТСП за 

активна по-

литика на 

пазара на 

труда 

Реализацията 

на мярката 

ще подобри 

професионал 

ното 

ориентиране 

на 

безработните 

чрез 

услугите на 

Мотивирани 

и професио-

нално ориен-

тирани безра-

ботни лица 

    

 

Брой мероприя-

тия, 

Брой включени 

лица 
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ДБТ 

Мерки към приоритет „Недискриминация и равни възможности“ 

1. 

Ефективно прилага-

не на политиките за 

интеграция на роми-

те за постигане на 

равенство, достойно 

съществуване и пъл-

ноценно участие в 

обществения живот. 

         

 

Задача:  

1.1. Подобряване на 

достъпа на уязвими 

групи до правна по-

мощ 

 
 

 
       

 

Дейности: 

1.1.1. Дейности по 

предотвратяването и 

противодействието на 

противообществените 

прояви на малолетни-

те и непълнолетните 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

МКБППМН Общински  

бюджет 

Осигурява 

не на 

нормалното 

развитие 

и 

възпитание 

на 

извърши- 

телите на 

противо- 

обществени-

те 

прояви 

Оказана по-

мощ и пред-

приети мер-

ки за обра-

зова-

ние,ресоциа

лизация, 

социална 

защита и 

развитие 

Брой реализи-

рани дейности 

 

  

 

1.1.2. Съвместна ра-

бота на МКБППМН и 

КСП за превенция на 

агресията в училище и 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

МКБППМН, 

КСП 

Общински 

бюджет 

 

Намаляване 

на агресията 

в училище и 

на противо- 

Превенция 

на агресията 

в училище и 

противо-

Брой меропри-

ятия 
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противообществените 

прояви 

Обществени-

те прояви 

обществени-

те прояви 

 

1.1.3. Превантивна 

дейност чрез беседи, 

разпространяване на 

листовки, тематични 

срещи – опазване на 

обществения ред, сел-

скостопанската про-

дукция и други 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Комисия по 

обществен 

ред и сигур-

ност, 

МКБППМНИ

нспектор 

ДПС 

Републи-

кански бю-

джет 

Повишена 

информира-

ност 

Повишена 

информира-

ност на де-

цата и тех-

ните семейс-

тва  

Брой реализи-

рани инициа-

тиви 

  

 

1.1.4. Запознаване на 

учениците и родите-

лите с насоките за 

действие и противо-

действие на случаите 

на насилие 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Социално 

подпомага-

не” - Пана-

гюрище, 
МКБППМН, 

РУП- Пана-

гюри-ще, 

училища и 

детски гра-

дини 

Републи-

кански бю-

джет, Опе-

ративни 

програми 

Повишена 

информира-

ност 

Повишена 

информира-

ност на де-

цата и тех-

ните семейс-

тва  

Брой проведе-

ни мероприя-

тия 

  

 

1.1.5. Популяризиране 

на ненасилствените, 

позитивни и зачитащи 

мнението на децата 

методи за отглеждане 

и образование, и по-

вишаване на инфор-

мираността сред деца-

та относно тяхното 

право на закрила от 

всички форми на 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Социално 

подпомага-

не” - 

Панагюри-

ще, РУП – 

Панагюри-

ще, училища  

Републи-

кански 

бюджет, 

собствен 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Гарантиране 

спазването 

на правата на 

децата 

Повишена 

информира-

ност на де-

цата и тех-

ните семейс-

тва  

Брой проведе-

ни беседи 
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насилие 

 

1.1.6. Реализиране на 

програма „Детско по-

лицейско управление”  

за превенция в ранна 

детска възраст 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

РУП – Пана-

гюри-ще, 

училища 

Републи-

кански бю-

джет, деле-

гиран бю-

джет 

Спазване на 

реда и зако-

ните и пре-

венция на 

противо-

обществе-

ните прояви 

при децата 

Формирани 

знания за 

правата и 

задължения-

та, които 

имат децата 

като пъл-

ноправни 

членове на 

обществото 

Брой обхванати 

от програмата 

деца 

  

 

1.1.7. Обучение по 

права на човека и пра-

ва и задължения на 

детето в училище и 

извън него 

 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

МКБППМ, 

училища 

 

Оперативни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Гарантира- 

не 

спазването 

на правата 

на децата 

 

Формирани 

знания за 

правата и 

задължения-

та, които 

имат децата 

като пъл-

ноправни 

членове на 

обществото 

Брой проведе-

ни обучения 

 

 

 

Задача: 1.2 Намаля-

ване на детската 

бедност и създаване 

на условия за соци-

ално включване на 

децата. 

    

 

  

  

 

Дейности: 

1.2.1. Оказване на фи-

нансова подкрепа на 

деца и семейства в 

риск по реда на ЗЗД 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Дирекция 

„Социално 

подпома-

гане” –

Панагюри-

Републи-

кански 

бюджет 

Превенция 

на изоставя-

нето 

Финансово 

подкрепени 

деца и се-

мейства 

Брой финансо-

во подпомогна-

ти деца и се-

мейства 
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(помощи за превенция 

и реинтеграция и по-

мощи при настаняване 

в семейства на родни-

ни и близки и прием-

ни семейства) 

ще 

 

1.2.2. Разработване на 

набор от услуги и 

дейности за намаля-

ване детската бедност 

и създаване на усло-

вия за социално 

включване: 

 

– Насочване на деца 

от рискови групи и 

техните родители към 

услугите на „Обще-

ствена трапезария”; 

 

– Насочване на деца 

от рискови групи и 

техните родители към 

БЧК гр. Панагюрище, 

за подпомагане с по-

мощ в натура. 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

Община 

Панагюри-

ще 

дирекция 

„Социално 

подпомага-

не” – 

Панагюри-

ще            

Общински 

съвет на 

БЧК -

Панагюрище 

 

Републи-

кански бю-

джет, Опе-

ративни 

програми, 

делегиран 

бюджет   

 

 

Намаляване 

на детската 

бедност 

Създадени 

условия за 

социално 

включване 

на децата 

Брой подпомо-

гнати деца 

 

  

 

Задача:1.3  Намаля-

ване на изоставянето 

на деца от ромската 

общност и предот-

вратяване на инсти-

туционализацията 
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Ранно идентифи-

циране и ранна пре-

венция на рискове от 

изоставяне и негли-

жиране на деца в риск 

от      ромската общ-

ност 

 

Дейности: 

1.3.1. Прилагане на 

процедура за коорди-

нация между Родилно 

отделение към МБАЛ 

„Уни Хоспитал” и 

дирекция „Социално 

подпомагане – Пана-

гюрище за превенция 

на изоставяне на ниво 

родилен дом 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

МБАЛ „Уни 

Хоспитал”, 

дирекция 

„Социално 

подпомага-

не” – Пана-

гюрище, 

ЦОП „Зора” 

 

няма Повишена 

информира- 

ност и 

подобрено 

взаимодейс- 

твие между 

отговорните 

специалисти 

на ниво 

родилен 

дом 

Прилагане 

на ефектив-

ни методи за 

работа по 

превенция 

на изоставя-

нето  

Брой случай на 

превантивна 

работа 

 

 

 

1.3.2. Прилагане на 

Споразумението за 

сътрудничество и ко-

ординиране на рабо-

тата на териториални-

те структури на орга-

ните за закрила на 

детето при случай на 

деца, жертви на наси-

лие или в риск от на-

силие и при кризисна 

интервенция 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Всички ан-

гажирани 

страни по 

координаци-

онния меха-

низъм 

Няма Превенция 

на насилието 

над деца, 

подобряване 

на взаимо-

действието 

между отго-

ворните инс-

титуции 

Оказана по-

мощ и пред-

приети мер-

ки при слу-

чаи при слу-

чай на деца, 

жертви на 

насилие или 

в риск от 

насилие и 

при кризис-

на интер-

венция 

Брой проведе-

ни мултидис-

циплинарни 

срещи  

 

 

2. Увеличаване на уси-          



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  

 
 

94 

лията в борбата с 

трафика на хора чрез 

ефективно прилагане 

на заложеното в до-

кументите на ООН, 

Съвета на Европа и 

ЕС, и използване на 

съществуващите в ЕС 

инструменти 

 

Задача 2.1: Повиша-

ване информира-

ността и ангажира-

ността на ромската 

общност към трафи-

ка на хора 

 

   

 

  

  

 

Дейности: 

2.1.1. Създаване, раз-

пространяване и по-

пуляризиране на обу-

чителни модули и мо-

дели на местни и учи-

лищни политики, ин-

формационни матери-

али и пособия за учи-

тели и специалисти, 

работещи с деца, на 

тема сексуална 

експлоатация и тра-

фик на хора  

 

В етап на 

изпълне-

ние 

 

2018 – 

2020 

година 

Училища в 

община 

Панагюри-

ще, 
МКБППМН, 

РУП - гр. 

Панагюри-

ще  

Републи-

кански бю-

джет, Опе-

ративни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Повишена 

информира-

ност 

Повишена 

информира-

ност на де-

цата и тех-

ните семейс-

тва за права-

та на децата 

и лицата, 

жертви на 

трафик и на 

възможнос-

тите за оказ-

ване на по-

мощ и зак-

рила 

Брой информа-

ционни кампа-

нии 

 

 

 

 

2.1.2. Изпълнение на 

актуализирания  Ко-

ординационен меха-

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Всички ан-

гажирани 

страни по 

Няма Оказване на 

закрила на 

непридруже-

Оказване на 

закрила на 

непридруже-

Брой случаи на 

оказана закри-

ла на деца 

  



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  

 
 

95 

низъм за рефериране 

и обгрижване на слу-

чаи на непридружени 

деца – жертви на тра-

фик, завръщащи се от 

чужбина 

координаци-

онния меха-

низъм 

ни деца – 

жертви на 

трафик, зав-

ръщащи се 

от чужбина 

ни деца – 

жертви на 

трафик, 

завръщащи 

се от чужби-

на 

 

 

Мерки към приоритетна област „Култура и медии” 

1. 

Съхраняване, разви-

тие и популяризира-

не на специфичната 

етнокултура на ро-

мите, като част от 

българската нацио-

нална култура и съз-

даване на условия за 

равен достъп до об-

ществения културен 

живот на различни 

нива 

         

 

Задача: 

 1.1. Проучване, съх-

раняване и популя-

ризиране на ромска-

та култура и фолк-

лор 

         

 

Дейност: 

1.1.1. Продължаване 

развитието и обогатя-

ването дейностите на 

клубовете по интереси 

за развитие на ромска-

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Читалища 

 

Делегиран 

бюджет, 

Оперативни 

програми, 

дарители 

Съхраняване 

на елементи 

от традици-

онната 

култура на 

ромите 

Осмисляне 

на свобод-

ното време 

на децата и 

младежите 

Брой участни-

ци в клубовете 

по интереси 
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та етнокултура.  

 

Задача : 

1.2. Повишаване 

възможностите за 

духовно и културно 

израстване на ромс-

ката общност 

  
  

 
       

 

Дейности: 

1.2.1. Осигуряване на 

разнообразни занима-

ния за децата, от стра-

на на: Център за под-

крепа за личностно 

развитие; спортните 

клубове в гр. 

Панагюрище; чита-

лища, ЦОП „Зора” 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Център за 

подкрепа за 

личностно 

развитие, 

ЦОП „Зора”, 

спортни 

клубове,  

читалища 

Оперативни 

програми, 

делегиран 

бюджет 

Осмисляне 

на свободно-

то време на 

децата, чрез 

включването 

им в различ-

ни занимания 

Повишаване 

на интереса 

и развитие 

на творчес-

ките залож-

би  

Брой участни-

ци в различни-

те форми на 

работа, 

Брой реализи-

рани меропри-

ятия 

  

 

1.2.2. Организиране и 

провеждане на  праз-

ници по населени 

места   

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Кметове на 

кметства в 

община Па-

нагюрище 

Общински 

бюджет, 

„Асарел 

Медет” АД; 

„Оптикс” 

АД и други 

Осигуряване 

на равен дос-

тъп до об-

ществения и 

културен 

живот 

Интегриране 

чрез участие 

в празниците 

по населени 

места  

Брой проведе-

ни мероприя-

тия   

 

1.2.4. Организиране и 

провеждане на спорт-

ни празници по насе-

лени места   

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Кметове на 

кметства в  

Общински 

бюджет 

 

Насърчаване 

участието в 

спортни ме-

роприятия 

Интегриране 

чрез участие 

в спортните 

клубове в 

общината 

Брой проведе-

ни мероприя-

тия 

 

 

 

 

1.2.5. Организиране и 

провеждане на кон-

церти и творчески 

Действа-

ща 

 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище, 

читалища, 

Собствени 

средства, 

спонсори 

Повишаване 

на общата 

култура 

Интегриране 

чрез участие 

в концерти и 

Брой проведе-

ни мероприя-

тия, 
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срещи  Общинска 

библиотека 

„Стоян Дри-

нов”, ЦПЛР 

творчески 

срещи  

Брой участни-

ци 

 

1.2.6 Изпълнение на 

Програми за пълно-

ценно оползотво-

ряване на свободното 

време на децата, 

настанени в  ЦНСТД 

„Закрила”  гр. 

Панагюрище   

В етап на 

изпълне-

ние 

2018 – 

2020 

година 

ЦНСТД „За-

крила”  гр. 

Панагюри-

ще,  ЦОП 

„Зора” 

Делегиран 

бюджет 

 

Създаване на 

устойчивост 

на модели и 

форми за 

работа с деца 

в неравнос-

той-но поло-

жение 

Осмисляне 

на свобод-

ното време 

на децата и 

младежите 

Брой деца 

включени в 

програмата 

  

 

Задача 1.3 Подпома-

гане на  млади та-

ланти 

         

 

Дейност: 

1.3.1. Предоставяне на 

стипендии и еднок-

ратно  финансово 

подпомагане на деца с 

изявени дарби съглас-

но Правилника за ус-

ловията и реда за 

осъществяване на зак-

рила на деца и учени-

ци с изявени дарби на 

община Панагюрище, 

приет с решение 

№558/06.06.2014 г. на 

Общински съвет – 

Панагюрище 

В етап на 

изпълне-

ние 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище 

Община 

Панагюри-

ще, „Асарел 

Медет” АД, 

„Оптикс” 

АД  

 

Насърчаване 

на 

талантливи 

деца 

за развитие 

на 

творческия 

им 

потенциал 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово 

подпомагане 

на деца с 

изявени дар-

би, 

Стимулира-

не на съста-

ви и колек-

тиви 

 

Брой стипен-

дии, 

Брой поощрени  

де-

ца/ученици,Бро

й изразходвани 

средства, 

Брой еднократ-

но стимулира-

ни състави, 

колективи и 

отбори  
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1.3.2. Организиране на 

проект „Звезден клас“ 

– Панагюрище” с учас-

тие на всички деца 

финансово стимулира-

ни от Община Пана-

гюрище 

 

 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище 

 

Общински 

бюджет 
Насърчаване 

на 

талантливи 

деца 

за развитие 

на 

творческия 

им 

потенциал 

 Морално 

стимулиране 

на младите 

таланти  

 

Брой деца, 

включени в 

проект „Звез-

ден клас“ 

   

 

Задача:1.4 Популя-

ризиране  на събити-

ята 

 

        

 

Дейности: 

1.4.1. Отразяване на 

дейностите  в местни-

те печатни и елект-

ронни медии и  в  сай-

та  на община Пана-

гюрище 

Действа-

ща 

2018 – 

2020 

година 

Община Па-

нагюрище 

 

Общински 

бюджет, 

делегиран 

бюджет, 

собствен 

бюджет на 

изданията 

Публикуване 

на информа-

ция за дадени 

събития 

Популяри-

зиране на 

мероприяти-

ята и прово-

киране на 

интерес  

Брой отразени 

събития  

  

 1.4.2 Разработване, 

печат и разпростране-

ние на рекламни ма-

териали (брошури, 

календари и дипляни) 

 

Действа-

ща 

 

 

 

 

 

2018 – 

2020 

година 

 

 

 

Община Па-

нагюрище, 

читалища 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Собствени 

средства 

 

 

Публикуване 

на информа-

ция за дадени 

събития и 

снимков ма-

териал 

 

Популяри-

зиране на 

мероприя-

тия-та, осве-

доменост  и 

провокиране 

на интерес  

Брой изготвени 

рекламни ма-

териали 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 Усилията на Община Панагюрище са насочени към създаване на устойчива схема за сътрудничество между 

местните институции, държавните институции, бизнеса, представителите на малцинствената общност и неправи-

телствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпос-

тавка за реализиране на стратегиите за интеграция, с гаранция за икономически просперитет.  Решаването на проб-

лемите на дадената малцинствена общност, с помощта на нейни представители, бизнеса, НПО-та и граждани, били 

те от конкретен и/или от общ характер, чрез активни действия за реализиране на съвместни програми, европейски 

проекти, информиране и превенция, са залог за бъдещо развитие. 

 

Конкретно в края на Плана за действие се стремим да постигнем: 

 

✓ Ускоряване на процеса на социално включване; 

✓ Повишено активно участие в процеса на интеграция на българските граждани от ромски произход и преодо-

ляване на нагласата от – трябва да получавам в – искам да успявам сам; 

✓ Повишено качеството на образование на децата от ромския етнос; 

✓ Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение в детски градини и училища; 

✓ Осигуряване на безплатни учебници и помагала на всички социално слаби деца; 

✓ Увеличаване на посещаемостта на учебните часове от учениците застрашени от отпадане; 

✓ Ограничаване броя на отпадналите ученици; 

✓ Намаляване броя на бременностите при малолетни и непълнолетни; 
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✓ Увеличаване на информираността сред ромите; 

✓ Увеличаване на броя на заетите, включени в квалификационни курсове; 

✓ Повишаване на екологичната култура на учениците и младите хора в районите с преобладаващо ромско насе-

ление; 

✓ Повишаване на здравната култура сред лицата от етническите малцинства;  

✓ Подобряване на техническата инфраструктура в кварталите; 

✓ Извършване на превантивен контрол за законността на протичащото строителство на територията на община 

Панагюрище;  

✓ Продължаване на процеса на изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри, които да обхванат 

зони с компактно ромско население;  

✓ Съхраняване идентичността на малцинствените общности; 

✓ Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите в Плана за действие; 

✓ Активизирани местни общности, които са информирани и привлечени за изпълнение на мерките и дейностите 

в Плана за действие. 

 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

 

Ефективният мониторинг и оценка на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално по-

ложение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година, може да се определи като процес 

на системно и непрекъснато събиране и анализиране на информация относно ефективността в хода на реализацията 

на интеграционната политика и постигане на поставените цели/резултати. Получената информация ще се използва 
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за целите на управлението – осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно продължава-

нето, изменението и допълването на Плана за действие. 

 

В резултат на осъществения мониторинг могат да се направят своевременни корекции в начина на изпълнение 

на заложеното в Плана за действие.  

Мониторингът и оценката подобряват качеството на изпълнението, както и на постигнатите резултати. 

Резултатите от мониторинга и оценките ще подпомогнат разработването на мерки и инструменти за развитие 

на интеграционната политика. Това е от особено значение за постигане на целите и тяхната дългосрочна устойчи-

вост. 

 Чрез мониторинга и оценката се създават и механизми за участие  

 

✓ Гражданите получават възможност да участват във вземането на решения по отношение на оценката и про-

мените при реализацията на публичните политики и програми; 

 

✓ Допринасят за ефективност и ефикасност на Плана за действие и изграждането на визия. 

 

Мониторингът ще бъде осъществяван от Звено за мониторинг и оценка, обособено чрез заповед на кмета на 

община Панагюрище. Звеното за мониторинг и оценка ще изготвя отчет за изпълнението на Плана за действие на 

Община Панагюрище 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 за предходната 

година, който ще изпраща до Областния управител. 

 



  
План за действие на Община Панагюрище 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,  за периода 2018-2020 година  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Заложените мерки в Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, жи-

веещи в сходна на ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година, предварително съгласувани с всички заинтере-

совани страни и включени като отговорни институции, гарантират изпълнението на Плана и изискват активно 

сътрудничество и поддържане на постоянен диалог за постигане на напредък и благополучие за всички жители 

на община Панагюрище. 

 

Планът за действие на Община Панагюрище в изпълнение на областната стратегия за интегриране на бъл-

гарските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация, за периода 2018 – 2020 година,  е отворен документ, който подлежи на актуализация и следва 

динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които определят възникването на нови пот-

ребности. 


