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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от Ваньо Костадинов Костин - кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

  

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад по Плана за действие на община 

Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.  

  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

  

 Съгласно изискванията на т.VІ от Плана за действие на община Чупрене  

 

 Моля за Вашето решение: 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с т. VІ. от Плана за 

действие на община Чупрене за интегриране на българските граждани от ромски 

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

ромите ситуация.  

 

  РЕШИ: 

           1.Приема Годишен доклад по Плана за действие на община Чупрене за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.  

  

 

 

            

                                                                            

С уважение,  

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на община Чупрене  

  

 



ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН 

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580,400 факс:09327/ 2402 

e-mail:ob_chuprene@abv.bg   http://chuprene.com 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

за изпълнение на План за действие за интегриране на българските граждани от ромски 

произход в община Чупрене 2014 – 2020 г.. 

 

 

 С Решение № 447 от заседание на общински съвет – Чупрене, проведено на 

06.02.2015 г. е приет План за действие за интегриране на българските граждани от 

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

на ромите ситуация в община Чупрене 2014 - 2020 г.  

В Плана за действие са описани дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани, 

с цел реализирането му. В тази връзка са проведени следните дейности по отделните 

приоритети през 2017 г.  

В община Чупрене няма назначен експерт по етническите и интеграционни 

въпроси. Дейностите се изпълняват от главен специалист Социална политика.  

 

ПРИОРИТЕТ 1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за 

равноправното интегриране на ромите в българското общество. Тя е важна 

предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на 

здравния статус и за подобряване на жилищните условия на ромите.   

Всички подлежащи на записване деца в първи клас за учебната 2017/2018 година 

са записани. Няма необхванати деца. Броят на децата в първи клас в двете училища в 

общината е 20. 

1. Включване на учениците от ромски произход в целодневната организация на 

учебния процес: 

В ОУ “акад.М.Димитров” с.Чупрене  43 ученика от І до VІІ клас са включени в 

целодневна организация на учебния процес. Учениците имат подсигурен обяд.     

В ОУ “Хр.Ботев” с.Горни Лом през учебната 2016/2017 г.20 ученика от І до ІV 

клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Те са в 1 група от 20 

ученика. Учениците имат подсигурен обяд. 

През учебната 2016/2017 г. стартира нов проект на МОН – „Твоят час” Основните 

цели на проекта са: развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и 

спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените 

в задължителната училищна подготовка, както и преодоляване на образователните 

дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по 

задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене. 

Проектът продължава и през учебната 2017 / 2018 година. 

Учениците от ОУ „акад.Михаил Димитров” с. Чупрене участват в проекта, като 

има обособени 2 групи за развитие на творчески способности: „Сръчни ръчички” и 

„Приложно и изобразително изкуство”.   



Учениците от ОУ „Христо Ботев” с. Горни Лом  също участват в проекта, като 

там групите също са две: „Стих, песен и танц” и „Сръчни ръчички”. 

През изминалата учебна 2016/2017 година няма отпаднали ученици. Няма и 

реинтегрирани в училище. 

2. С решение на Общинският съвет от 2011 г. таксите в детските градини в 

общината бяха намалени на 2 лв. на месец на дете. Целта е да бъдат обхванати всички 

деца в предучилищно образование. През учебната 2016/2017 г. броят на обхванатите 

деца в детските градини e 45, а през 2017/2018 техният брой е 40,  като по-голяма част 

от тях са от ромски произход. 

 3. Двете училища в общината провеждат самостоятелна форма  на обучение на 

лица, които имат навършени 16 г., но нямат завършено основно образование. През 

учебната 2016/2017 година в самостоятелна форма са се обучавали 10 лица. Всички от 

ромски произход. 

 4.  Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в 

училищните настоятелства. Броят на родителите от ромски произход, участващи в 

училищните настоятелства на двете училища е 7.  

От учебната 2016/2017 година, съгласно новия Закон за предучилищно и 

училищно образование, във всяко училище и детска градина има създаден Обществен 

съвет. Броят на родителите от ромски произход, участващи в обществените съвети е 13 

души.  

5. Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

През отчетния период са извършени следните мероприятия: 

1. Организират се профилактични прегледи и ваксинации сред децата. 

2. За възпитаване на здравна култура у учениците, периодично се подготвят и 

изнасят беседи от медицинският фелдшер в училищата за заболявания и превенцията 

им. 

Общината не разполага с информация за здравнонеосигурените лица. 

Няма назначен  здравен медиатор. 

През 2017 г. има 2 раждания на майки под 18 годишна възраст. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

 

Дейностите по този приоритет през отчетния период са свързани с: 

1 Подобряване състоянието на техническата инфраструктура, изграждане на 

тротоари.  

Община Чупрене няма изготвена  кадастрална карта. Към момента такава се 

изготвя само за с.Чупрене. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. ЗАЕТОСТ 

 

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на 

ръководството на Община Чупрене. Високият процент на безработица сред 

населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. 

Община Чупрене се ангажира с реализирането на редица проекти, свързани с 

осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския 

етнос.  



Равнището на безработицата в община Чупрене за 2016 г. е 44,6%, а за 2017 г. е 

39,7%. 

Делът на продължително безработните за 2016 г. е 67,2%, а за 2017 г. е 65,4%. 

Общият брой безработни, регистрирани в община Чупрене към 31.12.2017 г. е 

194. Самоопределили се като роми са 114 лица, продължително безработни са 50 от тях.  

През 2017 година в програми и проекти са включени общо 97 лица, които 

съставляват 34,2% от средномесечния брой безработни за 2017 г. Продължават 

заетостта си  през 2018 година 57 лица или 72% от включените в заетост през 2017 г. 

Приоритетно се работи по следните проекти:  

1. По Регионална програма за заетост през 2017 са назначени  4 лица, като 2 от 

тях са от ромски произход.  

2. Проект – „Независим живот” по оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси” (програмата за лични асистенти). През изминалата 2017 година са обслужени 

110 потребители, от които 7 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 

57, от които 12 са от ромски произход;  

3. По Национлна програма „Работа” през 2017 г. в община Чупрене са наети 56 

безработни лица. От тях 34 са от ромски произход. Програмата продължава и през 2018 

г.  

4. През 2016 г. няма лица преминали през обучение. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И 

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ    

 

Основната цел е превенция в училищните общности за създаване на среда, която 

влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните.    

През изминалата година са разгледани две възпитателни дела, срещу малолетни 

лица от ромски произход. Общественият възпитател е изнсъл 8 беседи на различни 

теми, като:  „Агресията в училище”, „Опазване на училищното имущество”, 

„Дисциплината в часовете” . Провеждат се и разговори с родителите, относно 

дисциплината на учениците и права и задължения на родителите. 

 

 ПРИОРИТЕТ 6. КУЛТУРА И МЕДИИ 
 

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро 

междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и 

културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци.  

1. Библиотеките към читалищата в с.Горни Лом и Чупрене, като целеви по 

програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки” се 

използват като интернет центрове от учениците и жителите на населените места. 

Голяма част от посетителите са от ромски етнос.  

2. Учениците от двете училища, които са предимно роми активно участват в 

културните мероприятия в общината. 

 

На територията на община Чупрене няма НПО, които да работят в сферата на 

интеграцията на ромите. 
 


