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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Планът за действие  на община Банско за подкрепа на интеграционните 

политики за периода 2015-2016 година има за цел да анализира и идентифицира 

предпоставките и да планира дейностите, в изпълнение на интеграционната 

политика, насочена към българските граждани от ромски произход и други 

уязвими групи, живеещи в сходна ситуация и с това да подпомогне развитието на 

Общината. В плана за действие е заложена визията за развитието на Общината като 

толерантен социално- икономически, туристически и културен център. 

Планът посочва основни приоритети на местната политика в тази сфера, задачите 

пред местната власт, НПО и местната общност към разрешаване на потребностите на 

групите в риск. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, 

регламентиращи предоставянето на различните видове услуги, децентрализацията при 

управлението и финансирането им и се основава на приоритетите и насоките в областта 

на политиката на държавата в тази област и по конкретно на НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ  

(2012- 2020). 

Акцент в плана за действие е постигането на баланс между дейностите по 
социалното включване  и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на общността. 

Основна част заемат дейностите по интеграцията на ромското население. 

Изпълнението му е насочено към: 

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

се от социална подкрепа; 

• Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от 

маргинализираните групи; 

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

• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и 

социална ангажираност към хората в неравностойно положение. 

В актуализирането на Общинския план за действие за периода 2015-2016 г. участваха 

следните институции: 

• Община Банско 

• Дирекция ”Социално подпомагане”  гр. Разлог; филиал гр. Банско 

• Дирекция ”Бюро по труда” гр. Разлог, филиал гр. Банско 

• Представители на ромската общност  

• Лични лекари и Медицински център “Благовещение” 

• Училища и детски градини 

• Читалище „Никола Вапцаров” – гр. Банско. 

 

2. Актуално състояние на малцинствените общности в община Банско. 

  

При  последното преброяване на населението и жилищния фонд към 2011 

година населението на община Банско възлиза на 13 014 души.  Ражданията са с 

тенденция на покачване – за 2009 г. са  родени 116 деца, а за 2011 г. – 121 г., което се 

дължи на повишаване стандарта на живот на населението в района, свързан с 

развитието на туризма. Въпреки това естественият прираст е катастрофално нисък – 

7.3%, тенденцията на намаляване броя на населението продължава. През 2009 г. 
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починалите са 172, през 2011 г. – 184 души.  Населението по селата наброява общо  

1 255 души, като най-многолюдно продължава да е село Филипово с  около 623 души, а 

най-обезлюдено е с. Гостун с около 70 човека. Продължава  и тенденцията за 

обезлюдяване на селата и съсредоточаване на населението в гр. Банско, както и на 

напускане на младите хора в търсене на работа. 

По отношение на етническия състав на населението на община Банско се 

наблюдава устойчивост при самоопределянето – гражданите от ромски произход са 

между 3 и 7 %; българи, изповядващи исляма – под и около 1% ; други – под 1%  (по 

официални данни). 

Ромската общност е почти изцяло съсредоточена в административния център - 

гр. Банско; само двама души са регистрирани по селата официално. Т. нар българи, 

които изповядват исляма и са безусловна част от българския етнос основно са 

съсредоточени като общност по селата - предимно в с. Филипово. От таблица № 1 и 

таблица № 2 се вижда и друго характерно не само за района явление – част от хората от 

ромски произход се самоопределят като българи, турци и др.; а голяма част от хората, 

изповядващи ислямска религия не са отговорили (което е видно от големия брой 

неотговорили – 896) или са се самоопределили като българи и/ или турци. Големият 

брой неотговорили предполага, че реалният брой на основните етноси в общината, 

различни от българския (роми, турци, евреи и др.) е по-висок.  

 

Таблица №1. 

 

Община Банско 

Област: Благоевград 

2009 година  2010 година  2011 година 

Население – общ брой 12 772 13 517 – в началото 

на 2010 г. 

13 125 – в края на 

2010 г. 

13125 – в 

началото на 2011 

г. 

13014 – към 

31.12.2011 г. 

Мъже/жени 6228-мъже и 

6544 -жени 

6604 –мъже, 6913 –

жени 

6339 – мъже 

6675 - жени 

Етнически състав на 

населението 
По официални данни 

Няма данни Няма данни Българи 11903 

Роми  -227; 

Турци – 14 

Друга -54; 

Не се 

самоопределят -

31; 

Неотговорили - 

896 

Етнически състав на 

население 
Предполагаем брой  

или % 

/данни на НПО, 

неформални лидери и др./ 

Българи – 97% ( 

в това число са 

и българо-

мохамедани); 

Роми – 3% 

 

Българи – 97% ( в 

това число са и 

българо-

мохамедани); 

Роми – 3% 

Българи – 97% ( в 

това число са и 

българо-

мохамедани); 

Роми – 3% 

Ниво на безработица 7,28 8,7% 9,2 (юни 2012 г.) 
Данните са взети от ЕСГРАОН – общинска администрация  Банско и ТСБ – Благоевград. 
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По отношение на възрастта тенденцията към застаряване се запазва. Граждaните 

от ромски произход до 35 - 40 годишна възраст са най-многобройни, докато над 70 

години процентът е почти нулев в сравнение с останалите етноси (табл. 2).  

По-кратката продължителност на живот сред ромската общност може да бъде 

показател на няколко неща – от една страна ниска здравна култура и традиционни 

разбирания; от друга страна – ограничен достъп до качествени здравни услуги поради 

липса на човешки и финансов ресурс, който да обезпечи нуждите от медицинска и 

здравна помощ ( мобилен кабинет, здравни медиатори и др.). 

При неотговорилите (условно казано) застаряването и процентът възрастни над 

70 години е като при самоопределилите се като българи. Може само да се предполага, 

че по-голямата част от тези хора са българи, изповядващи исляма и съответно с по-

добра здравна култура и по-добър стандарт на живот – локализирани основно в с. 

Филипово. 

 

Таблица № 2 

Възраст (в навършени години) 

 

Възраст  0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 
70 и 

повече 

 

Банско 13125 1085 1289 1709 1882 1896 1954 1681 1629 

Отговорили 12229 958 1114 1569 1773 1791 1861 1599 1564 

Българска 11903 900 1080 1517 1718 1748 1821 1572 1547 

Турска 14 .. .. 4 .. .. .. .. 3 

Ромска 227 38 33 41 42 24 24 17 8 

Друга 54 .. - 5 9 12 13 7 6 

Не се 

самоопределят 31 17 - .. 3 5 .. .. - 

Неотговорили 896 127 175 140 109 105 93 82 65 

Данните са взети от ТСБ - Благоевград 

 

 

3. Образование  
 

На територията на Общината има едно начално у-ще (Банско); две основни 

училища в гр. Добринще и с. Места; едно СОУ в гр. Банско; 1 Обединено детско 

заведение с няколко филиала и 1 целодневна детска градина в с. Места; три 

професионални гимназии. Общият брой деца и ученици в общината е 1 761 от тях 1232 

са ученици, а 529 са в детска ясла и детска градина.   

В първи клас за учебната 2015/2016 г. са постъпили 16 деца от ромски произход. 

По училища те са разпределени както следва: в ПЛГ “Никола Вапцаров” – брой 

ученици – 147 от тях 22 от ромски произход. В ПГССТ “Алеко Константинов” – 83 

ученика, от тях 36 роми. В ПГЕЕ 159 ученика – ромски деца няма. В НУ “Св. Паисий 

Хилендарски” 250 деца от тях 36 ромски. В СОУ “Неофит Рилско” 361 деца, от тях 

брой деца роми – 57. ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Добринище общ брой деца 158 

от тях 32 ромски деца. В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Места, 78 постъпили деца 

4 ромски. В ЦДГ – с. Места – 29 деца, няма ромски. В ОДЗ ”Здравец” са постъпили 500 

деца от тях 45 са деца роми.  

Във всички училища се провеждат регулярни родитело-учителски срещи. Работи 

се с Училищните настоятелства, с отдел „Закрила на детето” и Детска педагогическа 
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стая към РУ ”Полиция” гр. Банско. Много успешна форма на педагогическо 

въздействие е обучителната дейност „Училище за родители”, провеждана в НУ ”Св. 

Паисий Хилендарски”.  

Учениците роми са включени в разнообразни форми на извънучилищни и 

извънкласни дейности - конкурси, изложби, фестивали, олимпиади, национални 

състезания, спортни и художествени школи към самите училища, тържества. Имат 

участие по проекти към национални и оперативни програми – НП ”Оптимизация на 

училищната мрежа”, НП ”Училището територия на ученика”, НП ”На училище без 

отсъствие”, НП ”Модернизиране на системата на професионалното образование”, НП 

”С грижа за всеки ученик” и  др. 

 Образователната система в община Банско функционира, съгласно принципите 

на равнопоставеност, достъпност и зачитане правата и достойнството на всяко дете, без 

разлика по етнически, полов, социален, религиозно културен признак. 

В ромската общност в община Банско говоримият език е българският. Няма 

реална потребност от създаване на допълнителни образователни условия за изучаване 

на майчин език, различен от българския. 

В община Банско няма обособени училища, в които да се обучават само деца от 

малцинствени общности. В общината няма сегрегирани райони или населени места.   

Във всички основни училища се осъществява целодневно обучение с децата от І 

до VІІІ клас при желание на родителите на децата. Сградният фонд е в добро 

състояние, предвид направените подобрения по проекти на Европейските фондове и 

със средства на общината и държавния бюджет. 

Към момента едно момиче от ромската общност учи в специалност Българска 

филология в СУ “Климент Охридски”, двама младежи учат в ЮЗУ “Неофит Рилски” 

Не е организирано обучение на малограмотни и неграмотни възрастни. 

Интересите на децата и учениците се развиват като се използват ресурсите, 

които дават училищните форми, СИП, клубове по интереси, училищни детски съвети, 

както и разнообразни извънкласни дейности, спортните клубове, общинските спортни 

школи, школите по изкуства, които съществуват в читалището или като частни школи. 

Процесите на икономическа и културна глобализация поставят все по-

настоятелно проблема за качествено образование. Свидетели сме на кризата, която 

изживява образованието в страната – увеличаването на неграмотността, влошаването на 

образователната структура, водещи до оказване на отрицателно въздействие по 

отношение развитието на децата. Увеличава се относителният дял на децата, които не 

посещават училище и отпадащи от образователната система в най-горните класове от 9 

– 13 клас (по неофициални данни за миналата година тези деца  са между 3 и 6). 

По данни на Д ”Социално подпомагане” 25 деца получават някаква социална 

помощ; само 10 от тях посещават училище. 

 
Основни изводи: 

1. Интеграционните процеси на ромската общност в община Банско са започнали много 

отдавна. 

2. Не съществуват образователни неравенства. 

3. Няма дискриминация на децата от ромски произход. 

4. Необходимо е да се открие вечерно училище за малограмотни и неграмотни 

възрастни към СОУ и НУ, а в средните професионални гимназии. В тази посока може 

да се търси и партньорството с Агенцията по заетостта. 
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           4. Здравеопазване 
 

Здравното обслужване на територията на община Банско се осъществява главно 

от МЦ “Благовещение” и личните лекари, регистрирани на територията на общината. 

Сградата на бившата поликлиника се нуждае от цялостен ремонт, медицинското и 

рехабилитационно обслужване не е на достатъчно добро ниво или липсва. Частният 

медицински център “Благовещение” не е достатъчен за задоволяване нуждите на 

населението от здравни услуги. Общината се нуждае от модерен медицински център 

със спешно звено, още повече че рискът от спешна травматологична помощ е завишен 

при наличието на зимен туризъм. Смъртността при възрастното население нараства, 

обезпокояващото е, че раковите заболявания сред младите хора също расте, психичното 

здраве също е значим проблем.  

Все още липсва здравен медиатор, въпреки изразеното желание от страна на 

общинска администрация да бъдат отпуснати 2 бройки за нуждите на гр. Банско и гр. 

Добринище, като вторият ще бъде полезен и за нуждите на селата, прилежащи към 

територията на общината.  

Всички здравноосигурени лица във всички населени места в общината са 

обхванати от общопрактикуващите лекари, но част от тях трябва да пътуват, за да 

посещават личния си лекар. В районите с ромско население се провеждат периодични 

посещения на представители от РЗИ – Благоевград, при които посещения се правят 

тестове за туберкулоза, СПИН и други заболявания. 

Ромското население в общината няма добра здравна култура, което е видно от 

високата  смъртност до 70 години. Бременните жени от ромски произход не ходят 

редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация и 

респективно не ги имунизират редовно (данни за 3 имунизации за 2012 г.). Това е една 

от причините за честото боледуване на децата им, както и по- високата смъртност сред 

ромското население.  

Част от личните лекари провеждат беседи, други нямат такава възможност.  

5 са с хронични сърдечно съдови заболявания и са заведени като диспансерно 

болни. Двама са с близки, боледували от туберкулоза – правят редовни профилактични 

прегледи в туп диспансер.  

8 на брой са личните лекари в общината – 1 е минал през обучение за семейно 

планиране. Имало е интерес към безплатни контрацептиви от страна на ромите, но към 

момента такива не се осигуряват.
1
  

Това дава основание да изведем и следните основни дейности, върху които да 

работим за периода 2015-2016 г., а именно: 

- Повишаване на здравната култура на ромите;  

- Провеждане на задължителни имунизации; 

- Повишаване достъпа до качествена медицинска грижа чрез подкрепа и 

информация от личните лекари и здравни медиатори.  

 

        5. Жилищни условия 

 

       Ромите в град Банско са около 3 % от населението. Живеят основно в квартал в 

началото на града, в по-голямата си част капсулирано и бедно и са на път да се 

                                                 
1 Данните са подадени от личните лекари, които имат практика на територията на община 
Банско 
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маргинализират. Къщите основно са едноетажни, като в голяма част от тях има 

изградена връзка със системата за канализация на града. Често в една къща живеят 

няколко семейства.  

Като цяло жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез 

общинския бюджет и участието ни по програми и проекти. Улиците се асфалтират, 

изграждат се детски и спортни площадки, включително и в квартала с преобладаващо 

население от ромски произход. Налице обаче е недостиг на жилищен фонд – особено за 

социално слаби граждани и многодетни семейства основно от ромски етнос. В момента 

няма ново отредени терени за жилищно строителство. Липсва изграден общински 

жилищен фонд за нуждаещите се граждани. Регистър на такива има създаден в отдел 

“Общинска собственост” към Община Банско. 

През изминалия период беше изготвен ПУП за ромския квартал. Търси се 

финансиране за изграждане на социални жилища.  

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

решения за съществуващите проблемни области в сферата на жилищното 

благоустройство. В следващия програмен период на Европейските фондове /2014-2020/ 

общината ще продължи активната си работа за подготовка на проекти, които да са 

насочени към разрешаване на проблемите както в квартала, населяван предимно с 

роми, така и в други места и обекти с голяма социална значимост. Заедно с това 

община Банско ще продължи да изпълнява политика за насърчаване на използването на 

новите тенденции в енергийната ефективност и благоустрояването на град Банско и 

селата от общината.  

 

Основни изводи: 

1. Наличие е необходимост от изграждане на общински жилища за социално слаби 

граждани, включително и такива от ромски произход; 

2. При разработване и актуализация на  ПУП да се спазва принципа на 

равнопоставеност при задоволяване на жилищните нужди на гражданите, както и 

избягване на капсулирането и маргинализацията по териториален принцип. 
 

 

        6. Заетост и безработица 

 

Профилът на безработицата на територията на община Банско показва тенденция за 

постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без 

квалификация жители на общината. От регистрираните безработни лица в Д”БТ” –гр. 

Разлог, филиал гр. Банско голяма част са роми с ниска степен на квалификация и 

образование. Това създава проблем при намирането на подходяща професионална 

реализация за тези групи хора.  

Като проблем в сферата на заетостта се явява и липсата на регистрация в БТ на част от 

безработното население, както и прекратяването на регистрацията при пропускане на 

задължителните подписи от лицата. Това възпрепятства включването им в някои от 

програмите за безработни лица и реализацията им на пазара на труда.  

Основен работодател за нискоквалифицираните работници е община Банско, която 

активно участва и реализира проекти по оперативните програми на ЕС за обучение и 

заетост – най-вече ОП РЧР, ОП РР и други. Голяма част от заетите лица в сферата на 
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„Озеленяване” и „Чистота” са лица от ромски произход, които нямат квалификация и са 

трайно безработни.  

Община Банско постоянно търси възможности за разширяване и разнообразяване на 

пазара на труда в съзвучие с икономическите възможности и актуалните програми. 

Общината активно съдейства на работодатели от региона с цел увеличаване на 

предложенията за работа за населението. В тази мисия много активна е ролята и на 

Бюрото по труда.  

По данни на Дирекцията за “Социално подпомагане” различен вид социални 

помощи и подкрепа получават общо  21 жени, 16 мъже; 3 –ма са регистрирани с трайни 

увреждания. Няма данни за регистрацията им в БТ. 

По отношение на образованието и квалификацията проблемът сред гражданите 

от ромски произход е голям -  най-много са с начално образование. Висшисти няма. За 

допълнителни квалификации и преминати професионални курсове също няма данни 
  
Основни изводи: 

1. Делът на нерегистрираните безработни е малък – което предполага за добра 

информираност по отношение на услугите  и възможностите, които БТ – Банско 

предлага на регистрираните безработни;  

2. По-висок е делът на безработните сред жените; 

3. Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при 

осигуряването на работа;  

4. Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на 
безработни лица, регистрирани на трудовата борса;  

5. Повече от 1/3  от безработното население на общината е от ромски произход.  

 

 7.  Култура и спорт 

 

 Дейностите в областта на културата се осъществяват основно от читалище 

„Никола Вапцаров” и Дома на културата. 

Няколко са детските самодейни състави и Детска школа по изкуствата към читалището: 

- Състав за спортни танци “Силвана денс” – 35 участници, 1 дете от ромски произход 

- Фолклорна група “Банска младост” – 38 деца, няма деца от ромски произход 

- Състав за народни танци – 45 деца, няма деца от ромски произход 

- Школа по пиано и акордеон – 25 деца, 1 дете от ромски произход 

- Читатели в Детски отдел на читалищна библиотека – 298 деца, от които 18 деца от 

ромски произход 

 

През лятото се  организират допълнителни мероприятия за децата. Това са 

формите "Плувно лято" / в което участват между 6-10 деца с ромски произход; фолклор 

- около 15 деца от ромски произход; театър - 2 деца от ромски произход.  

 

В самодейните мъжки и дамски фолклорни състави също има самодейци от 

ромски произход. Голяма част от съставите, които свирят по механите основно са от 

роми. В професионалната фолклорна група «Бански старчета» двама от музикантите са 

от ромски произход. 

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Банско. Освен 

традиционните ски спортове, се организират разнообразни спортни събития и 
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състезания. Във футболен клуб „Банско” – играят средно и по неофициални данни 

между 5 играчи от ромски произход и почти толкова българи, изповядващи исляма.
2
 

  За съжаление деца и младежи, както и по-възрастни хора, които са от най-

социално уязвимите групи не се включват достатъчно в културно-масовата дейност в 

общината. Причините са комплексни – както културални, така и социални. Има какво 

да се желае по отношение на премахване на каквито и да било форми на 

нетолерантност и дискриминация сред населението и в тази благородна мисия трябва 

да си сътрудничат всички институции от общината, както и представителите на 

гражданското общество. Основна е ролята на училищата. Във всички общински 

училища, както и в двете държавни училища в общината са застъпени дейности и 

инициативи, развиващи толерантността между учениците и добрите отношения. 

 

Основни изводи: 

- В голяма степен ромите участват активно в културния живот на общината и 

обичат да се изявяват; 

- По-проблемна е изявата на хората, които са се обособили в религиозна общност 

на ислямското вероизповедание. Религията сама по себе си не създава и не унищожава 

етносите, но привнася различен нюанс в  културата на нациите. Докъде и в каква степен 

религията влияе на материалната и духовна култура на обществото е обект на 

специално изследване.  Но е факт, че има българи, които са избрали за своя религия 

исляма, което не променя тяхната национална идентичност и не ги прави по-малко 

българи от тези, които изповядват християнството. За тях общината полага същите 

грижи, както за всички други свои граждани. 

 Участието им в обществено културния живот на общината е зависимо не толкова от 

религиозната обредност, колкото от бедното социално положение на хората, живеещи в 

селата Филипово и Места. Езикът, битът, фолклорната традиция са изцяло български.  

Не без значение е и отдалечеността от общинския център. 

Общината трябва да инвестира в изграждането и разкриването на културни школи и 

центрове за личностно развитие по места. Защитеното училище в с. Места трябва да 

запази своя статут, за да осигури достъп на всяко дете до образование, култура и 

развитие. 

 

 

8. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА ПОДКРЕПА НА 

ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ (2015- 2016) 

 

Приоритетни области на действие са: 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

4. ЗАЕТОСТ 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ 

                                                 
2 Данните са подадени от Читалище “Никола Вапцаров” и Център за работа с деца – гр. Банско 
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ПРИОРИТЕТ 1 –ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

1. Повишаване на 

качеството на образование 

на децата и учениците от 

етническите малцинства 

 

      

 1.1.Осигуряване на учебни 

помагала и учебници за 

социално слабите ученици 

след 7 клас  

ОДЗ; Начални и основни 

у-ща на територията на 

община Банско; 

СОУ ”Неофит Рилски” 

Община Банско – 

ОССЕИВ; Работна група 

по съответното 

направление; 

 

 

2015 - 2016 1 000 Външно 

финансиране 

Община Банско 

Училищата  

 Брой ученици на 

които са 

раздадени 

учебници и 

посещават 

училище 

2. Превенция на отпадане 

от училище на ученици от 

ромски произход и други 

рискови групи 

  

 

 

2.1.Осигуряване на 

редовна посещаемост и 

задържане в училищата 

чрез изготвяне на 

индивидуални програми 

за децата, застрашени от 

отпадане; 

 

 

 

 

 

ОДЗ; Начални и основни 

у-ща на територията на 

община Банско; 

СОУ ”Неофит Рилски” 

Община Банско 

 

2015 - 2016 Не  са 

необходими  

 

 Брой  изготвени 

програми и 

обхванати лица 
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Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

3. Прилагане на 

разнообразни форми и 

програми за работа с 

младежи и възрастни от 

ромски произход, 

отпаднали от училище с 

цел тяхната реинтеграция 

3.1. Предоставяне на 

продължаващо 

професионално обучение 

за лица, навършили 16 г. и 

ограмотяване на 

възрастни роми и други в 

подобна социална позиция 

граждани  чрез създаване 

на вечерно училище 

МОМН 

Работодатели; 

професионални гимназии; 

Община Банско (ЦПО) 

ОССЕИВ; Работна група 

по съответното 

направление; 

2015 - 2016  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

 Брой обучени 

лица 

4. Приобщаване и приемане 

на родителите от етнически 

малцинства към 

образователния процес и 

засилване на участието им 

в училищния живот.  

4.1. Ангажиране на 

родители на деца и 

ученици от етническите 

малцинства в училищни 

настоятелства, ученически 

парламенти или 

обществени съвети 

ОДЗ; Начални и основни 

у-ща на територията на 

община Банско; 

СОУ ”Неофит Рилски” 

Община Банско 

 

2015 - 2016 Не са 

необходими 

- 

 

 

Брой родители 

участвали в 

УН/ОС 

5. Усъвършенстване на 

образователните условия за 

качествено образование на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

взаимодействие в 

мултиетническа 

образователна среда.  

5.1.Квалификация на 

учители, директори и 

други педагогически 

специалисти за работа в 

мултикултурна среда 

МОМН 

Община Банско 

ОДЗ; Начални и основни 

у-ща на територията на 

община Банско; 

СОУ ”Неофит Рилски” 

Професионални гимназии 

2015 - 2016  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти 

преминали 

обучение 

 5.2. Създаване на клуб на 

етническото многообразие 

към – читалище, училище, 

ЦРД и др.  

МОМН, Читалище 

ЦРД, Община Банско 

ОССЕИВ; Работна група 

по съответното 

направление; 

2015 - 2016  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

Брой лица 

участници в 

дейностите 

Брой дейности и 

занимания 

 



 12 

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 

Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

1. Да се подобри 

здравния статус и 

здравната култура сред 

най-уязвимите в 

социално отношение 

етнически групи чрез 

здравно - 

образователни и 

превантивно - 

информационни 

дейности. 

 

1. 1.Провеждане на широки 

разяснителни дейности, с цел 

повишаване информираността 

основно на ромската група по 

отношение на механизмите за 

здравното осигуряване, правата и 

задълженията на здравно 

осигурените лица, за подобряване 

на здравните нагласи и поведение. 

Общинска администрация – 

Банско, ОССЕПВ; 

Работна група по 

съответното направление; 

Общо практикуващите 

лекари; 

Общинска служба „ЗСУ” 

Директори на учебните 

заведения; 

Д „СП” – Отдел „Закрила на 

детето” 

РПУ - Банско 

2015 - 2016   Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

 

● Брой проведени кампании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. Създаване на група от здравни 

медиатори, които да организират 

беседи и лекции в учебните 

заведения и сред възрастното 

население, както и да съдействат 

за формиране на социални умения 

за избягване на рисковете като 

наркомании, проституция, трафик 

и др. 

 

 

 

 

Общинска администрация – 

Банско, ОССЕПВ; 

Работна група по 

съответното направление; 

Общо практикуващите 

лекари; 

 

2015 - 2016  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

● Брой медиатори – поне 2 

 

● Брой осъществени срещи и 

брой участници; 

● Брой реализирани програми 

по формиране на социални 

умения за избягване на 

рискове от трафик, 

проституция, наркмании и др. 
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Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

 

1.3. Провеждане на текущ 

санитарен 

противоепидемиологичен контрол 

от съответните органи.  

Общинска администрация – 

Банско, ОССЕПВ; 

Работна група по 

съответното направление; 

Общо практикуващите 

лекари; 

 

2015-2016   ● Брой обхванати деца и лица 

 

1. 4.. Издаване на здравно 

образователни материали по 

промоция на здравето и 

разпространение чрез младежките 

групи на етническите общности.  

Общинска администрация – 

Банско, ОССЕПВ; 

Работна група по 

съответното направление; 

Общо практикуващите 

лекари; 

БЧК 

2015-2016 От 

общинския 

бюджет  

  

● Брой издадени и 

разпространени здравно 

образователни материали; 

 

 1.5. Максимално обхващане на 

подлежащите на имунизация. 

Провеждане на разяснителни 

кампании за активиране на 

родителите и общността при 

провеждане на имунизационни 

кампании за деца. 

 

Общо практикуващите 

лекари; 

Отдел „Закрила на детето” 

БЧК 

2015-2016   ● Брой обхванати деца и лица 

● Брой обхванати деца и 

проведени кампании; 

 

 

1.6.. Осъществяване на превенция 

на ХИВ/СПИН, полово предавани 

инфекции, туберкулоза и други 

инфекциозни болести. 

Общо практикуващите 

лекари; 

Общинска служба „ЗСУ” 

Директори на учебните 

заведения; 

Д „СП” – Отдел „Закрила на 

детето” 

РПУ – Банско 

НПО 

2015-2016 От 

общинския 

бюджет 

Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти, 

НПО 

● Брой обхванати деца и 

възрастни и проведени 

кампании; 
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Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

 1.7. Намаляване на детската и 

майчина смъртност, както и на 

ранната раждаемост чрез ранно 

обхващане и наблюдение на 

бременните от женска 

консултация и на родилките. 

Общо практикуващите 

лекари; 

Д „СП” – Отдел „Закрила на 

детето” 

 

2015-2016   ● Брой информационни срещи 

и брой обхванати семейства и 

самотни родители; 

 1.8. Информиране на лица от 

ромска общност за 

здравноосигурителните им права и 

задължения, и за правата им като 

пациенти. 

Общо практикуващите 

лекари; 

РПУ - Банско  

2015-2016 Не са 

необходими 
        - Брой обхванати  лица 
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ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

 

Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

1. Подобряване на 

жилищните условия, 

включително и на 

прилежащата техническа 

инфраструктура   

   150000лв. 

(сто и 

петдесет 

хиляди лв.) 

  

 1.1 Изготвяне на 

експертна оценка 

на нуждите от 

подобряване 

състоянието на 

квартала с 

преобладаващо 

ромско население 

по отношение на  

инженерната 

инфраструктура; 

 

Общинска 

администрация – 

Банско, ОССЕИВ; 

Работна група по 

съответното 

направление; 

 

2015-2016г.  Общински 

бюджет  

Проектно 

финансиране 

Фактически резултати от 

оценката на нуждите  

 

 1.2. Проучване на 

възможностите за 

създаване на Общински 

жилищен фонд и 

разработване на общинска 

програма за подобряване 

на жилищните условия на 

социално слабите 

граждани, включително и 

на такива от етническите 

малцинства;  

Общинска 

администрация – 

Банско, ОССЕИВ; 

Работна група по 

съответното 

направление; 

 

2015-2016  Общински 

бюджет  

Проектно 

финансиране  

 Изготвено проучване и 

анализ на възможностите за 

създаване на общински 

жилищен фонд; 

 

 

 Разработена програма; 
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Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

 1.3. Стимулиране 

готовността за участие в 

граждански инициативи, 

отнасящи се до 

подобряване на жизнените 

условия, хигиенизиране на 

околожилищните 

пространства.  

Общинска 

администрация – 

Банско, ОССЕИВ; 

Работна група по 

съответното 

направление; 

Училища и  др. 

  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

Брой осъществени кампании 

и включени лица; 

2. Решаване проблемите със 

собствеността върху земята 

и незаконното строителство 

2.1. Да бъдат изведени от 

незаконни постройки лица 

и семейства от ромски 

произход, живеещи в 

незаконно построени 

жилища 

Община банско 2015-2016 Съфинансир

ане от 

общински 

бюджет 

Европейски 

програми и 

фондове 

Брой семейства, живеещи в 

законни постройки 

 2.2. Подобряване на 

жизнената среда чрез 

мероприятия свързани със 

организиране доброволни 

зелени групи 

Община Банско 

Частни инвеститори 

2015-2016 Не са 

необходими 

Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

Брой семейства включени в 

мероприятия за подобряване 

на жизнената среда лица.  

3. Увеличаване на 

енергийната ефективност 

на жилищата 

3.1. Информиране за 

възможностите за 

кандидатстване по 

програми за енергийна 

ефективност за лица и 

семейства с различен 

етнически произход 

Община Банско 2015-2016 Общински 

бюджет, 

кандидатств

ащи лица и 

семейства 

Програми и 

европейски 

фондове 

Брой санирани къщи 

4. Подобряване на 

озеленяването 

4.1. посаждане на 

подходящи растителни 

видове в ромската махала 

в гр. Банско и гр. 

Добринище 

Община Банско, Горско 

стопанство 

2015-2016 Общински 

бюджет 

Спонсори, 

програми 

Озеленени площи 
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ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ 

 

 

Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства  Източник Индикатори 

1.Да се запази достъпността  

на уязвимите групи, вкл. и 

ромите до пазара на труда и 

до различни инструменти и 

инициативи за 

самостоятелна заетост.  

1.1. Включване в 

програми за квалификация 

и трудова заетост по 

програми, сезонна заетост 

и др. 

МТСП, АЗ, МОМН, 

МРРБ в сътрудничество 

с общината , НПО и др. 

2015-2016  Републикански 

бюджет, ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти и 

общински 

бюджет 

 

Брой разработени проекти 

 

 

2. Да се подобрят 

жизнените условия на 

неравнопоставени в 

социално и икономическо 

положение етнически 

общности и осигуряване на 

социална защита. 

2.1.Популяризиране на 

промените в 

законодателството в 

областта на заетостта и 

социалното подпомагане 

чрез периодични срещи с 

представители основно на 

ромската общност. 

 

Община Банско, Бюро 

по труда и др. 

2015-2016   Брой организирани срещи с

етнически малцинствени

групи; 

 2.2. Повишаване на 

конкурентоспособността 

на безработни лица от 

етническите групи чрез 

включване в курсове на 

обучение за придобиване 

на квалификация, 

преквалификация, 

допълнителна 

квалификация. 

 

Община Банско ( ЦПО 

към общината), Бюро по 

труда, професионални 

гимназии и др. 

2015-2016   Брой обучени лица; 
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Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства  Източник Индикатори 

 2.3. Съдействие за 

осигуряване на временна 

заетост на безработни 

лица в екологични 

мероприятия. 

МТСП, АЗ, в 

сътрудничество с 

общината 

2015-2016   Брой заети лица по програми 

за временна заетост; 

 2.4. Консултиране във 

връзка с правата и 

задълженията на активно 

търсещи работа лица, 

произтичащи от Закона за 

насърчаване на заетостта. 

Община Банско, Бюро 

по труда 

   Брой консултирани лица на 

регистрираните в бюрото по 

труда лица; 

 2.5.Включване на 

местното население при 

реализацията на 

инфраструктурни  

проекти, благоустрояване, 

озеленяване и детски 

площадки; 

МТСП,АЗ,МОМН в 

сътрудничество с 

общината, частни 

инвеститори 

2015-2016   Брой включени лица и наети 

лица 

 2.5.Стимулиране на 

икономическата 

инициатива сред хората от 

малцинствата за развиване 

на бизнес и производство; 

 

МТСП,АЗ,МОМН, МЗХ 

в сътрудничество с 

общината, 

Бизнесцентрове и др. 

2015-2016  Републикански 

бюджет, ОП РЧР, 

други донорски 

програми и 

проекти 

Брой включени лица и 

самонаети лица 
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ПРИОРИТЕТ 5 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

 

Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства  Източник Индикатори 

1.Подобряване на 

ефективността на работа на 

полицейски служители в 

мултиетническа среда при 

спазване на стандартите по 

правата на човека 

1. 1. Провеждане на 

обучения на  полицейски 

служители да работят в 

мултиетническа среда  

 

Община Банско, МВР; 

РПУ - Банско 

2015-2016  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

Брой  полицейски служители 

обучени да работят в 

мултиетническа среда  

Брой беседи в ромските 

квартали 

 1.2.Превантивна работа на 

полицията и 

обществеността, 

съвместно планиране, 

работни срещи срещу 

разпространението на 

наркотици  

Общинска 

администрация – 

Банско, ОССЕИВ; 

Работна група по 

съответното 

направление; 

Общинска служба 

„ЗСУ” 

Директори на учебните 

заведения; 

Д „СП” – Отдел 

„Закрила на детето” 

РПУ - Банско 

2015-2016 Не са 

необходими 

- Брой работни срещи и лица 

участвали в тях конкретни 

резултати 

 1.3.Обучение по права на 

човека и права на детето в 

училище; 

Директори на учебните 

и детски заведения; 

Д „СП” – Отдел 

„Закрила на детето” 

РПУ - Банско 

2015-2016   Брой обучени лица 

Брой проведени обучения 
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ПРИОРИТЕТ 6 – КУЛТУРА И МЕДИИ 
 

 

 

Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

1.Да се съхрани и развие 

културната, религиозната и 

езикова идентичност на 

етнически общности като 

фактор за взаимно 

опознаване и духовно 

развитие. 

 

1.1. Проучване и анализиране на 

основните проблеми от 

образователно и културно 

естество на етническите групи. 

 

Общинска 

администрация – 

Банско, ОССЕИВ; 

Отдел „Образование”; 

Отдел „Управление на 

проекти” 

Експерт по културните 

дейности; 

Директори на учебните 

заведения; 

 

Работна група по 

съответното 

направление  

 

НПО 

Читалище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  Общински 

бюджет 

Делегирани 

бюджети 

ОП РЧР 

Частни 

капитали 

НПО 

Брой проведени мероприятия 

и брой на включени 

участници. 

Изготвено проучване; 
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Цели 

 

Дейности 

 

Отговорна 

институция 

 

Времеви 

период 

 

Финансиране 

    Средства Източник Индикатори 

 1.2. Проучване на възможността 

за създаване на Културен център 

за разширяване на 

междуетническите връзки при 

съблюдаване идентификацията 

на етническите общности, както 

и за установяване на подходяща 

среда за взаимно уважение, 

толерантност и разбиране чрез: 

• подкрепа за подпомагане 

съхранението на етническата 

идентичност, както и 

популяризирането на културната 

специфика на отделните етноси; 

• осигуряване на възможност за 

публична изява на културата на 

различните етноси в 

общоградски и национални 

мероприятия.; 

• популяризиране на културата 

на отделните етноси като 

специфични етно култури и 

същевременно като част от 

българската национална 

култура.  

Общинска 

администрация – 

Банско, ОССЕИВ; 

Отдел „Образование”; 

Отдел „Управление на 

проекти” 

 

  Външно 

финансиране 

Програми и 

проекти 

Резултатите са свързани с  

резултатите по дейност 1.1. 

 1.3.Издирване на талантливи 

деца от етносите и подпомагане 

на записването им в училища по 

изкуствата. 

Общински училища и 

детски заведения; НПО; 

Отдел „Образование” 

Читалище 

 

 

2015-2016 Не са 

необходими 

 Брой обхванати деца 
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9. Очаквани резултати 

В края на периода за изпълнение на плана за действие очакваме изпълнение на голяма 

част от заложените индикатори, както и: 

 

• Повишено качеството на образование основно сред децата от ромски произход; 

• Намалели отпадналите от училище ученици с 70% ; 

• Повишена посещаемост на учебни занятия от учениците с 50% ; 

• Намалена неграмотността сред 18 – 25 годишните млади хора с 30%  

• Получена професионална квалификация от минимум 50 младежа; 

• Намалена безработицата сред малцинствата с минимум 4%; 

• Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора; 

• Подобрен достъп на бедните етнически малцинства  до здравни услуги и 

намалена заболеваемост; 

• Силно ограничено разпространението на наркотици и проституцията; 

• Изградени нови жилища, зелени площи и детски площадки за нуждаещите се, 

включително и на тези от ромски произход; 

• Съхранена идентичност на малцинствените общности; 

• Увеличено присъствие на хора от малцинствата в регионалните медии; 

• Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност; 

• Повишена осведоменост на целевите групи. 

• Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД. 

• Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за 

популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в 

областта на интеграцията на маргинализираните малцинства. 

• Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и 

дейностите по НПД. 

 

10. Мониторинг на изпълнението 

Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) чрез 

мониторинг  и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка. 

 

За да се осъществи ефективно изпълнението на дейностите по Програмата на 

Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси – 

град Банско е необходимо: 

1. Създаване на работни групи по плановите направления; 

2. Създаване на система за контрол и оценка по изпълнението на плана; 

3 Създаване на система за информиране на гражданите по изпълнението на плана 

Индикатори: 

● Създаден екип  

● Създадена система за контрол и оценка  

● Създадена система за информиране на гражданите във връзка с изпълнението на 

дейностите по програмата;  

● Брой осъществени срещи за дискутиране по въпроси, касаещи етническите и 

демографски въпроси на територията на общината с представители на НПО, бизнеса, 

ДСП, ОЗД и др. 
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Мониторингът може да се осъществява чрез систематично събиране и анализиране на 

информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Банско 

ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. 

На база тези функции основните методи на мониторинга са: 

• Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана  в 

административен мониторингов доклад.  

• Формиране на коригиращи мерки, с оглед  изпълнението на заложените 

дейности по приоритетите на плана 

• ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.  

• Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.  

• Докладът се приема от Общински съвет 

 

11. Заключение 
 

 Адекватното планиране и реализиране на социално ориентирани програми е 

сред приоритетите на местното самоуправление. Доброто познаване на проблемите на 

уязвимите групи и общности на територията на община Банско е предпоставка за 

ефективно справяне с тях. В общината никога не е имало особено силно отграничаване 

на отделните етнически общности и това е от голямо значение за изпълнението и 

надграждането на политиките за социално-икономическо и културно интегриране на 

етносите. През последните години в курортния град се оформя и още една културна 

общност – на граждани от Великобритания, живеещи в Банско. Цялата динамика на 

етническите процеси в общината трябва да се взема под внимание при планирането на 

политиките за всички граждани – така ще могат да се обхванат всички групи, ще се 

постигне баланс в мерките и дейностите без да се ощетяват едни общности за сметка на 

други. Защото крайната цел на всяка обществена политика е всички граждани – 

независимо от пол, възраст, раса, етническа, религиозна и културна принадлежност -  

да се чувстват уютно в града, в общността, в която живеят и да допринасят за нейното 

развитие. 

За изпълнението на „Плана за действие на община Банско за подкрепа на 

интеграционните политики” от съществено значение е сътрудничеството на всички 

пряко ангажирани институции на местно ниво с представители на неправителствени 

организации и на отделните етнически общности. Участието на хората от отделните 

етнически общности е от ключово значение при  формирането и реализацията на 

политиките за интеграция, както и във всички други политики, касаещи просперитета и 

развитието на община Банско. Включването им във всеки етап от създаването, 

изпълнението, наблюдението и оценката на политиките на всички нива обогатява 

процеса от гледна точка на интересите на общността и компетентността на експертите, 

работещи по отделните области. 

Забележка: Планът за действие е отворен документ и подлежи на актуализация и 

допълване с данни. 
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