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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Община Чупрене

a. Брой на населението по етнически групи: 
Според данните от преброяването на населението и жилищния фонд в 
Република България през 2011 г., са идентифицирани 300 български 
граждани от ромски произход в община Чупрене

b. Населени места (квартали, махали) с компактно ромско население на 
територията на общината:
На територията на общината, в две от населените места – с.Чупрене и 
с.Горни Лом има  обособени махали с компактно ромско население. 

c. Брой експерти работещи по етническите и интеграционните въпроси, 
здравни/образователни/трудови медиатори или други 
Само един експерт работи по етническите и интеграционни въпроси в 
общината, като той съвместява и други длъжности. Няма назначени здравни 
и трудови медиатори.

2. Общински план за интеграция на ромите

1. Да се посочи налице ли е взаимодействие между община и НПО, които работят в
сферата на интеграцията и в какво се изразява.

На територията на общината няма регистрирани НПО или такива, които да желаят
да работят в сферата на интеграцията на ромите.

2. Да се посочи дали и как местната ромска общност е ангажирана с изпълнението на
плана.
Местната ромска общност не се ангажира дейно с изпълнението на плана.

3. Да се опишат конкретни трудности и пречки, срещани при изпълнение на местните
планове за интеграция на ромите, препоръки и предложения за тяхното решаване.

Предвид изложеното по-горе, че на територията на общината няма НПО, които да
работят в сферата на интеграцията, неангажираността на местната общност, както и на
самите  роми  е  пречка  за  тяхното  интегриране.  Нужни  са  будни  лица  от  ромската
общност, които да мотивират и убедят самите роми за необходимоста им от интеграция

4. Общинският план за интеграция на ромите включен ли е в Плана за развитие на
общината?
Общинският  план  за  интеграция  на  ромите  е  включен  в  Плана  за  развитие  на
общината.

II. МЕРКИ ОТ НПД, ЗАЛЕГНАЛИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ПО
ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
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Образователната  интеграция  на  ромските  деца  е  отправна  точка  за
равноправното интегриране на ромите в българското общество.   

Всички подлежащи на записване деца в първи клас за учебната 2018/2019 година
са записани. Няма необхванати деца. Броят на децата в първи клас в двете училища в
общината е 8.

1. Включване на учениците от ромски произход в целодневната организация на
учебния процес:

В ОУ “акад.М.Димитров” с.Чупрене  през учебната 2017/2018 г. 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 2017/2018 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 2017/2018 г. и двете училища в общината участват в 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. 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 2017/2018 година има отпаднали 3 ученици. 
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 2017/2018 г. броят на обхванатите
деца в детските градини e 40, а през 2018/2019 техният брой е 39,  като почти всички 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 2017/2018 година в самостоятелна форма са се обучавали 5 лица, като 4 от тях
са 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. Почти всички родители са от ромски произход. 

5. Провеждане на консултации с преподавателите по различни предмети.

ПРИОРИТЕТ  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период са извършени следните мероприятия:
Организират се профилактични прегледи и ваксинации сред децата. 
За изминалата 2018 г. са регистрирани при личния лекар 17 новородени деца.
Всички те са обхванати с имунизации.
През 2018 г. има 5 раждания на майки под 18 годишна възраст.
Няма назначен  здравен медиатор в общината.
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ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Ромите  в  община  Чупрене   живеят  предимно  в  две  от  населените  места  на
общината – с. Чупрене и с. Горни Лом. Често в една къща живеят няколко семейства,
обикновено с две и повече деца. 

Въпреки че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се
използват  по  предназначение,  дворните  места  остават  неподредени  и  често  хората
складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни дейности и др.

Извършва се ремонт и поддръжка на уличното осветление. 
Редовно се почистват през зимата улиците в ромските квартали. 

ПРИОРИТЕТ 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 2017 г. е 39,7%, а за 2018 г. е
30,3%.

Делът на продължително безработните за 2017 г. е 65,4%, а за 2018 г. е 56,7%.
Общият брой безработни, регистрирани в община Чупрене към 31.12.2018 г. е 212

лица. Самоопределили се като роми са 128 лица, от тях продължително безработни /с
регистрация над 1 година/ са 60 лица. 

През  2018  година  в  програми  и  проекти  са  включени  общо  32  лица,  които
съставляват 18,2% от средномесечния брой безработни за 2018 г.,  което е доста по-
малко в сравнение с предходната 2017 г.

Продължават  заетостта  си   през  2019  година  14  лица  /  8  %  от  общия  брой
безработни лица през 2018 г./, от тях самоопределили се като роми са 7 лица или 50 %
от лицата с продължаваща заетост.

Приоритетно се работи по следните проекти: 
1. По Регионална програма за заетост през 2018 са назначени  6 лица, като 1 от тях е

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

ресурси” (програмата за лични асистенти). През изминалата 2018 година са обслужени
95 потребители, от които 6 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 42,
от които 10 са от ромски произход; 

3. По Национална програма „Работа” през 2018 г. в община Чупрене  са наети 54
безработни лица. От тях 32 са от ромски произход. 

4. През 2018 г. няма лица преминали през обучение.
През  2018 г. бе предоставяна без  прекъсване и  социалната  услуга  „Обществена

трапезария" чрез подписваните договори между Община Чупрене и Фонд „Социална
закрила" към МТСП. Капацитетът на услугата е 140 лица, голяма част от които са от
ромския етнос, подлежащи на социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП.

ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА
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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.

ПРИОРИТЕТ 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  има  разгледано  едно  възпитателно  дело,  срещу
малолетно лице от ромски произход. 

Общественият възпитател в  ОУ „акад.Михаил Димитров” е  изнсъл беседа  на
тема  „Превенция  на  насилието и  мирно  решаване  на  конфликти”.  Провеждат се  и
разговори  с  родителите,  относно  дисциплината  на  учениците  и  посещение  на
училището.

III. МЕРКИ, КОИТО ОБЩИНАТА Е ИНИЦИИРАЛА И 
НАДХВЪРЛЯТ НПД

IV. ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ДРУГИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ - Норвежки финансов

механизъм,Швейцарска програма, Тръст за социална алтернатива,
Програми на посолства – Холандия (Програма Лале, Матра)
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