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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият план за действие на община Чупрене в изпълнение на Областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на българските граждани от ромски 

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

ситуация (2021-2023), наричан по-нататък Плана,  е неразделна част от Стратегията на 

област Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.). 

Стратегията, е рамков документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за 

социално-икономическо приобщаване и участие на ромите на областно ниво. Изготвена 

е в съответствие с Проекта за Националната стратегия на Република България за 

равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) и следва заложените в нея 

цели, стандарти, принципи и подходи за планиране и изпълнение на интеграционните 

дейности спрямо ромската общност. Стратегията надгражда постигнатото в периода на 

изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

(2012-2020). 

Задълбочаването на бедността и социалното изключване са основание за засилване 

на мерките за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени все още 

редица граждани в уязвимо положение, включително и тези от ромската общност. 

Следвайки Националната стратегия, настоящият документ използва името роми 

като обобщаващо, както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо 

положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, 

които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното 

самоопределяне. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в 

уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата 

стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на 

подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. 

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани ромски общности и 

показа спешна нужда от по-ефективен и всеобхватен политически отговор на областно, 

национално и европейско ниво. Стратегията потвърждава дългосрочния ангажимент на 

държавата за сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със 

съществуващите проблеми и предизвикателства пред ромите, за които има риск да се 

влошат от въздействието на пандемията от COVID-19. 

Планът за действие на община Чупрене отчита ситуацията на тази общност в 

общината от социално-икономическа и демографска гледна точка.  

По данни на Националния статистически институт от преброяването на 

населението и жилищния фонд от 2011 г., населението на община Чупрене е 2083 души. 

Ромският етнос е втори по численост след българския. Като роми са се самоопределили 

300 души с относителен дял 14.4 %, което е над средното за страната – 4,87%. 

 

 

Община  

Лица, отговорили 

на доброволния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност         

Етническа група Не се 

самоопре 

делям 
българска турска ромска друга 

ЧУПРЕНЕ 1873 1573 1 300 1 1 

 
Като основна непосредствена целева група на Плана са идентифицирани 300 

български граждани от ромски произход.  
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Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика 

за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в 

уязвимо социално – икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.. 

Интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се 

предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с 

местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на 

видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/. 

Той е резултат от съвместните усилия и партньорство между общината, Дирекция 

«СП» Белоградчик, Дирекция «БТ»- Белоградчик, училищата, детските градини и 

читалищата на територията на общината. 

Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране. 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

Увод : Целевата група, за която е предназначен Плана на община Чупрене, състояща се  

от 300 български граждани от ромски произход и други в уязвимо социално-

икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, е разпределена по 

възраст и етническа група, както следва:  

Данните са от преброяването на населението и жилищния фонд в Република 

България  2011г. 

 

    

Общо 

Етническа група 

Възраст        

  българска ромска друга 

   300  

0-9 179 69 81  

10-19 126 68 45  

20-29 161 84 56  

30-39 158 101 38  

40-49 236 185 35 1 

50-59 258 209 21  

60-69 352 304 17  

70+ 613 553 7  

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

На територията на община Чупрене има две общински училища: ОУ „акад. 

Михаил Димитров”- с. Чупрене, което е и средищно училище, и ОУ „Христо Ботев”- с. 

Горни Лом.  Детски градини са ЦДГ „Здравец” с.Чупрене и ЦДГ „Христо Ботев” с. 

Горни Лом.  

Всички подлежащи на записване деца в първи клас за учебната 2021/2022 година 

са записани. Броят на децата в първи клас в двете училища в общината е 10. 

Няма необхванати ученици, подлежащи на задължително обучение.  

Учениците от І до ІV клас в двете училища получават безплатна закуска. 

В ОУ “акад.М.Димитров” с.Чупрене  през учебната 2020/2021 г. са се обучавали 

42 ученика, а през учебната 2021/2022 г. 40 ученика от І до VІІ клас. Те са включени в 

целодневна организация на учебния процес. Учениците имат подсигурен обяд.     

В ОУ “Хр.Ботев” с.Горни Лом през учебната 2020/2021 г. са се обучавали 40 

ученика, а през учебната 2021/2022 г. - 40 ученика І до VІІ клас. От тях 20 ученика, от І 
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до ІV клас са включени в целодневна организация на учебния процес. Учениците имат 

подсигурен обяд.  

През изминалата учебна 2020/2021 година няма отпаднали ученици в двете 

училища.  

В двете училища в общината са назначени образователни медиатори. Те са по 

проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на  Министерството на 

образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП“НОИР“) 2014-2020 г. Дейностите са ориентирани към намаляване и 

предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния 

достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, 

неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната 

система и системата на обучение. В ОУ „Христо Ботев“ с. Горни Лом образователния 

медиатор е от ромски произход. 

ОУ „акад. Михаил Димитров”- с. Чупрене е средищно училище. В него са 

създадени условия за целодневна организация на учебно-възпитателния процес   

Училищата в община Чупрене осъществяват добра комуникация с родителите, 

която се осъществява в следните насоки: 

Организиране и провеждане на родителски срещи, с цел информираност на 

родителите за правилата в училище и резултатите от образователно-възпитателния 

процес. Родителските срещи са регулярни и се осъществяват като общи за училището, 

когато се отнася за въпроси, касаещи организацията на ниво училище и срещи по 

класове, когато касае организация и резултати на ниво клас. Осъществяват се и много 

индивидуални срещи с родители на проблемни ученици. 

Родителите участват заедно със своите деца в мероприятия и тържества в 

училищата от община Чупрене.   

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, поради разпространението 

на COVID – 19 в училищата от общината е създадена организация за осигуряване на 

обучение от разстояние в електронна среда и равен достъп до образование на всички 

участници в образователния процес (ученици, учители и родители). Учениците, който 

нямат възможност за обучение в онлайн среда се обучаваха асинхронно с предоставяне 

на учебни материали на хартиен носител. Материалите се предоставят от 

образователните медиатори. 

 В двете детски градини в общината се отглеждат и обучават деца от всички 

населени места на общината. За пътуващите деца е осигурен транспорт. В детските 

градини през учебната 2021/2022 г. се обучават 41 деца. По-голяма част от децата са от 

ромски произход. През отчетния период с решение на Общински съвет, таксата в 

детските градина беше определена в размер на 2,00 /два/  лв. месечно за първо дете и 

1,00 /един/ лев за второ дете.  

В общината се работи и по проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО), финансиран по 

ОП“НОИР“, приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално 

приобщаване“, Инвестиционен приоритет: „Активно приобщаване, включително с оглед 

на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност 

за заетост“ 

В двете детски градини в общината са изпълнява Дейност 2: Провеждане на 

дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими 

групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена 

концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и 

непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. 
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Конкретно по тази дейност се заплащат таксите за детската градина на деца от 

социално слаби семейства. 

Мерки за предотвратяване на отпадането на деца и ученици от образователната 

система се прилагат на ниво детска градина и училище. Съвместни посещения на адреси 

се планират само при невъзможност от страна на образователната институция да получи 

информация от родителите/настойниците за причините за непосещаване на детска 

градина или училище от страна на детето/ ученика. 

Децата и учениците взимат активно участие в културните и спортни изяви на 

училището и детската градина.  

Основни изводи: 

● Не съществуват образователни неравенства. 

● Няма дискриминация на децата от ромски произход. 

 Все още много млади роми остават без подходящо образование, рано напускат 

училище или не тръгват на училище, което поставя пред тях редица препятствия пред 

включването им в пазара на труда. Причините са: системни отсъствия от учебни 

занятия, ниска успеваемост в обучението, недостатъчно владеене на български език и 

най-вече неангажираност на родителите, които не оказват нужната подкрепа и 

стимулиране на подрастващите и ориентирането им към по-добро образование. 

 Преминаването безпрепятствено на неграмотни деца /предимно от ромската 

общност/ от 1 до 4 клас е много тревожно и е основна причина за ниската успеваемост в 

следващия етап на образователния процес, в резултат на което в повечето случаи се 

стига до напускане на училище.  

 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

В община Чупрене е регистрирана  1 Индивидуална практика за първична 

медицинска помощ, където работи 1 лекар. Осигуреността с ОПЛ е 5.9 на 10 000 души. 

Обслужвани от 1 ОПЛ – 1380 души. 

 Среден брой извършени прегледи от ОПЛ на 1 жител – 3.8. 

Ромското население в общината няма добра здравна култура. Част от ромското 

население е неосигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права.  

Фактор, който също влияе върху здравословното състояние на ромите, е 

културните различия и традиции. Като най-сериозни проблеми в това отношение могат 

да се идентифицират ранните раждания, криещи сериозен рисков  фактор за живота и 

здравето на двете - майката и новороденото, както и проблемите с профилактиката и 

лечението на гинекологични заболявания.  

 

Живородени деца по възраст на майката за 2020 г. 

 

Област,  

Общини 

Общо 

живородени деца 

 

/бр./ 

Живородени деца 

Възраст на 

майката до 20г. 

 

/бр./ 

Дял на 

живородени деца 

с възраст на 

майката до 20г. 

/%/ 

Област Видин 473 88 18,605 

Община Чупрене 13 4 30,769 

Източник: НСИ 

Като цяло регистрирането на новородените става веднага след изписването им от 

болница.Профилактичните прегледи на децата се извършват редовно от личните лекари. 
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Във връзка с промените в Закона за СП за изискването за представяне на служебна 

бележка за имунизации, почти всички деца се имунизират редовно.   

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на 

заболявания. При лицата, принадлежащи към целева група, се наблюдава по-силно 

влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена 

структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин 

на живот) и вторичните рискови за здравето фактори (някои болестни състояния с 

хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други 

заболявания).  

Общите изводи са, че хигиенните навици са в основата на здравното състояние на 
ромското население в община Чупрене. Проблемни са както хигиенните родителски 

практики, така и хигиенно-жилищните норми на населението от ромския етнос. 

Основни изводи: 

  здравна неосигуреност,  утежнена от затруднения достъп до здравни услуги и 

поради липсата на болнично заведение;  

  ранна бременност и късна диагностика, неефективно семейно планиране, ниска  

здравна профилактика.  

 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

Ромите в община Чупрене са 14,4 % от населението или около 300 души. Роми 

живеят във всички населени места от общината, но по-голяма част от тях са в селата 

Чупрене и Горни Лом. В Чупрене ромите живеят предимно в 1 махала. Почти всички 

сгради са стари и  паянтови. Сградите не са водоснабдени – има само 1 чешма.  В Горни 

Лом живеят в 2 махали, като почти всички жилища имат ток и вода.  

 

Община Дял от лицата, самоопределили се като роми, в 

съответната община 

Чупрене 29% в с.Чупрене 

58% в с.Горни Лом 

Голяма част от населението от ромски произход живее в пренаселени жилища с 

изключително лоши материално-битови и санитарно–хигиенни условия. В общината има 

и по-заможни роми, които си закупуват частни имоти с построени къщи в тях. 

Част от населените места в общината нямат изготвени кадастрални карти и 

регистри, а устройствените планове се нуждаят от актуализация. Необходимо е да бъде 

решен и проблемът с масовото незаконно строителство в обособените ромски квартали.  

Жилищните условия се подобряват постоянно от общината, чрез общинския 

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

водопровода. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не 

винаги се използват по предназначение. 

Основни изводи: 

  Обитаването на една жилищна постройка от много семейства 

  Ниската култура на хигиенност и струпването на отпадъци 

  Замърсяването на обособените територии за обществено ползване – градинки, 

паркови площи, тротоари и др. 
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4. ЗАЕТОСТ 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Белоградчик броят на безработните лица, 

регистрирани към края на месец юли 2021 г. в община Чупрене е 176. Равнището на 

безработица е 30,3 %, което е значително над средната стойност за страната – 5,03%. 

Самоопределилите се като роми лица наброяват 92 или 52,3 % от общия брой 

регистрирани безработни лица. 

 

 
Регистрирани безработни  

31.07.2021 г. (бр.) 
Равнище на безработица  

31.07.2021г (%) 

Чупрене 176 30.3 

 

Разпределение на безработните, самоопределили се като роми, по възраст, пол и 

образование към 31.07.2021 г: 

 

Регистрирани безработни, самоопределили се като роми 

 Общо регистрирани 

безработни 

в т.ч.: - роми Процент спрямо 

общо 

регистрираните 

Община Чупрене 176 92 52,3% 

Източник: ДБТ - Белоградчик   

 

Регистрирани безработни роми по възраст 

Показател Брой лица отн. дял /%/ 

Общо 92 100% 

до 29 г. 20 21,7% 

от 30 до 39 г. 19 20,7% 

от 40 до 49 г. 27 29,3% 

над 50 години 26 28,3% 

Източник: ДБТ - Белоградчик  

 

Според възрастовата структура най-голям е делът на регистрираните безработни 

лица, самоопределили с като роми, над 50 год. възраст – 34,4%, което представлява 247 

човека от всички регистрирани роми. Най-малък е делът на самоопределилите се 

безработни роми на възраст до 29 год.  

Според пола, броят на самоопределилите се за роми регистрирани безработни  

жени е 49 или 53,3% от всички регистрирани безработни от ромски произход. 

 

Общо 
брой лица 

/% 

жени 

бр. / % 

мъже 

бр. /% 

Община Чупрене 
92 49 43 

  100% 53,3% 46,7% 

Източник: ДБТ - Белоградчик  
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Повечето от целевата група са безработни, не търсят активно работа, нямат 

завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и 

съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот.  

Към 31.07.2021г.  образователната структура на регистрираните в бюрата по труда 

безработните лица, показва, че лицата без образование са най-многочислената група – 

47, което представлява 51,09 %  от общия брой на безработните, самоопределили се като 

роми.  

 

Регистрирани безработни роми по степен на образование 

Показател брой лица отн. дял /%/ 

Общо 92 100% 

С висше образование 0 0% 

Със средно 2 2,17 % 

С основно 24 26,09 % 

С начално 19 20,65 % 

Без образование 47 51,09 % 

Източник: ДБТ - Белоградчик  

Дирекция „Бюро по труда„ Белоградчик, към която е и община Чупрене активно 

реализира държавната политика  за насърчаване на заетостта.  

Високият дял на лицата, които са с начално и по-ниско образование, затруднява 

изключително много тяхната трудова реализация. Тревожен факт е и високият дял на 

млади хора до 29 годишна възраст, които в повечето случай са с ниско образование, без 

квалификация и без никакъв професионален опит.  

Ниската степен на образование и квалификация на тези лица предопределя слабата 

им конкурентноспособност на пазара на труда и невъзможността им да отговорят на 

изискванията на работодателите. Това от своя страна води и до голямата 

продължителност на престоя им на пазара на труда. 

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група 

социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи по ЗСПД и 

ППЗСП. Тъй като Дирекция “Социално подпомагане” не набира информация за 

етническото самоопределение на подпомаганите лица, по експертна оценка на Д “БТ” 

значителна част от тях са роми. 

 По „Регионални програми по заетост“ – финансиран от държавния бюджет,  е 

предоставена възможност на 5 лица от ромския етнос да постъпят на работа.  

 По „Механизъм лична помощ“ – лични асистенти, безработни лица от уязвимите 

групи вкл. и от ромски произход имат възможност да постъпят на работа. По механизма 

6 от личните асистенти са роми. 

Основни изводи: 

● Висок е процентът на регистрираните безработни без образование и с ниско 

образовани, което е сериозна пречка при намиране на работа; 

● Делът на безработните сред жените и мъжете е сравнително еднакъв; 

● Пандемията, предизвикана от Ковид 19, увеличи като цяло бедността и 

безработицата, включително и сред гражданите от ромски произход. 
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5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

Принципът „Върховенство на закона и недискриминация” е развит в Закона за 

защита срещу дискриминацията, съгласно който е създадена Комисия за защита от 

дискриминация (КЗД) като независим от изпълнителната власт орган. 

Независимо от наличието на тази правна рамка, дискриминационните прояви и 

антиромските нагласи продължават да създават бариери пред ромската общност въпреки 

доказателствата за намаляване на усещането за дискриминация сред ромите.  

Продължава бедността, безработицата, ниското ниво на образование, 

неадекватните жилищни условия, лошото здравеопазване и благосъстояние сред част от 

ромското население, които поставят в неравноправно положение представителите на 

тези общности.  

Главните фактори пораждащи престъпността в ромската общност и в други 

общности в неравностойно положение са идентични. Те са свързани с проблеми като 

бедност, изключително лоши жилищни условия, безработица, неграмотност, участие в 

сивата икономика /събиране на желязо за вторични суровини, незаконен дърводобив; 

незаконно събиране на реколта и др./.  

Най-честите нарушения на обществения ред, извършвани в кварталите с 

компактно ромско население са: скандали и сбивания след употреба на алкохол или 

наркотици, често на основата на стари неуредени междуродови отношения; силна 

музика и нарушаване на нощната тишина; дребно хулиганство.  

Конституцията на Република България, Законът за защита от дискриминация, 

други законови и подзаконови нормативни актове гарантират равните права и защита от 

дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, 

възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци. 

Негативните нагласи и предразсъдъци на етническа основа ограничават представителите 

на ромската общност за пълноценно участие в обществения живот. Затова са 

необходими политики за създаване на условия за равни възможности и недопускане на 

дискриминация. Така ще се постигне укрепване на солидарността и социалната 

сплотеност на обществото и осигуряване на равен достъп до права, облаги, стоки и 

услуги. 

С цел създаване на реални гаранции за включване на ромите в реалния живот, в 

съответствие с принципите на Европейския съюз е необходимо активно включване на 

всички нива при вземането на решения и формирането на интеграционни политики. 

Трябва да се предприемат дейности за повишаване на познанията на служителите в 

публичната администрация, правораздавателните и правоохранителните органи, относно 

защита правата на човека и закрила на малцинствата, както и недопускане на 

дискриминация. 

Основни изводи: 

● В общината не се наблюдават прояви, свързани с явна дискриминация и 

нарушаване на човешките права; 

 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ 

Културната и просветна дейност в голяма част от населените местна в общината се 

развива от читалищата, които имат основен принос за съхранението на традициите и 

духовните ценности, за развитието на културата, талантите и любителското изкуство в 

населените места. Чрез своята дейност те се утвърждават като културно - 

информационни центрове в общността. В малките населени места те са единственият 

културен институт, който осигурява всички услуги, насочени към духовните и културни 
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потребности на населението. На територията на община Чупрене са регистрирани 6 

читалища – в селата Чупрене, Горни Лом, Долни Лом, Репляна, Търговище и Средогрив. 

Читалищата участват във всички общински културни прояви, отбелязването на 

значими дати и годишнини и са организатори / съорганизатори на редица мероприятия и 

фестивали. Те представят своята дейност и културни продукти на регионални, 

национални и международни фестивали и популяризират културните традиции в 

региона.  

Библиотеките към читалищата в Чупрене и Горни Лом са целеви по програма 

„Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, и в предвид 

смесен етнически състав на населените места, то по голямата част от потребителите са 

от ромски произход. 

Ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да се 

изявяват. 

Основни изводи: 

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

обичат да се изявяват. 

 

ІІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

За изпълнението на Плана за действие на община Чупрене 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 Чупрене. 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. Отговорност за 

координирането на действията по изпълнението на Плана, ще има общинският 

оперативен екип.  

Политиките за приобщаване на ромите представляват неразделна част от 

общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ. За 

тяхното постигане ще допринесат взаимно подсилващи се цели – равенство, 

приобщаване и участие. 

 

ІV. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

Кметът на общината определя със заповед Звено за мониторинг и оценка, като 

относително самостоятелна структура. То се обособява чрез заповед на кмета. Кметът на 

общината определя отговорно лице, което да координира изпълнението и отчитането на 

плана за действие за изминалата година пред общинския съвет, в срок до 1 февруари на 

настоящата година. 

Звеното за мониторинг и оценка изготвя до 1 февруари мониторингов доклад за 

изпълнението на Плана за действие на община Чупрене в изпълнение на областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на българските граждани от ромски 

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

ситуация за предходната година, която се изпраща до Областния управител. Данните се 

подават и в Системата за мониторинг и контрол. 
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V. ТАБЛИЦА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 

 
Приоритетните области на действие са: 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

3. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ 

4. ЗАЕТОСТ 

5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 

6. КУЛТУРА И МЕДИИ 

  

Настоящият Общински план за интегриране на ромите в Община  Чупрене 

2021-2023 г., е приет от Общински съвет – Чупрене, с Решение № ……….. ,  вписано 

в Протокол № ..........  от  …………..2021 година. 

 

 

 

 


