ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Мониторингов доклад /отчет/ за 2016г. от община Струмяни
За изпълнението на Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите 2012 – 2020г /НСРБИР/
1. По приоритет „Образование”
Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в
етнически смесени детски градини и училища са създадени условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици,
независимо от тяхната етническа принадлежност.
Образователната система в община Струмяни е максимално оптимизирана. На територията на общината има едно Средно
училище в с. Микрево и една Детска Градина „Патиланци” в с. Микрево с два филиала в с. Струмяни и с. Илинденци. В СУ „Св. П.
Хилендарски” – с. Микрево се обучават 329 ученика. От тях не малък е броят на учениците от ромски произход. Материалната база на
училището е много добра, персоналът е квалифициран и непрекъснато се преквалифицира, но това не може да задържи част от
учениците в училище и те са застрашени от отпадане. Такива деца са предимно от ромски произход.
Към МКБППМН при община Струмяни са назначени 5 /пет/ обществени възпитатели, които подпомагат работата на учителя.
Тяхната ангажираност се изразява в:
- Консултативна и корекционно-възпитателна дейност за успешно преодоляване проблемите при проблемни деца.
- Провеждане на актуални мероприятия с цел превенция на зависимостите при подрастващото поколение.
- Диагностични дейности на ученици с проблемни семейства. /Необразовани, за който образованието не е необходимо./
В ДГ „Патиланци” с. Микрево са приети и се обучават 174 деца, като са разпределени съответно по филиали: в с. Микрево са
настанени 122 деца, в с. Струмяни – 26 деца и в с. Илинденци – 26 деца. В детското заведение отново го има проблема с нежеланието
на част от децата да посещават заведението. Това са предимно деца от ромски произход. От ромски произход са около 85% от децата в
детското заведение.

Цел

Дейност

Осигуряв
ане на учебни
помагала
1.2.
Подпома
гане на деца,
чийто език не е
български

Целева група

Отговорни
Срок
институции

Децата и
учениците от
етническите
малцинства

Детска
градина
Училище

1.

Повишаване на
качеството на
образование

2.

Осигуряване на
редовна посешаемост
и задържане в
училищата

Изготвяне на
индивидуални
програми за децата,
застрашени от
отпадане

Децата и
учениците от
етническите
малцинства

Детска
градина
Училище
Община

3.

Приобщаване и
приемане на
родителите-роми към
образователния
процес и засилване
участието им в
училищния живот

Повишаване
ангажимента на
родителите на деца от
етническите
малцинства и
включването им в
училищни

Родители

Детска
градина
Училище
Община

1.1.

Финансиране
Резултат
Общински бюджет
Външно
Учебната
Не е
- Осигурени
година
необходимо са достатъчен
--------------брой учебни
помагала на
социално
слаби деца.
- Увеличение
на брой на
децата,
овладяващи
български
език.
Постоянен Не е
Не е
Редовни
необходимо необходимо срещи с
родителите на
деца,
застрашени от
отпадане
Постоянен Не е
Не е
Брой
необходимо необходимо родители,
участващи
училищни
настоятелства
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4.

Създаване на
подкрепяща и
привлекателна среда
за учене. социално
слаби деца

5.

Интегриране и
адаптиране на децата
и учениците от
ромски произход в
учебните заведения.

настоятелства
Подпомагане на
децата и учениците от
социално слаби
семейства /дрехи,
ученически пособия
Създаване на
условия за намаляване
на процента на
необхванатите и
застрашени от
отпадане деца

Социално
слаби деца

Детска
градина,
Училище,
Община

Децата и
Детска
учениците от градина,
малцинствата Училище,
Община

Постоянен Не е
Европейс
необходимо ки
програми,
дарения
БЧК

Подпомогнати
са деца и
ученици от
социално
слаби
семейства
Постоянен Не е
Не е
Ограничаване
необходимо необходимо броя на
отпадналите
ученици.

2. По приоритет „Здравеопазване”
По данни на Регионална здравна инспекция град Благоевград на територията на община Струмяни съществуват лечебни заведения
за извънболнична помощ както следва:
- Индивидуална практика за първична медицинска помощ – 4 броя
- Индивидуална практика за първична дентална помощ – 2 броя.
Аптечното обслужване се осъществява само в общинския център, така че жителите в останалите села на територията на Община
Струмяни срещат затруднения. Съгласно българското законодателство всички здравноосигурени лица - български граждани,
независимо от своето етническо самоопределяне, пол, възраст, социален статус имат право на медицинска помощ, заплащана от
Здравноосигурителната каса. Въпреки правото, давано от Закона, се наблюдават и негативни тенденции, свързани със здравословното
състояние на малцинствата: висока заболеваемост. Сред причините са масовото обедняване, непълноценното хранене, постоянния
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стрес, нехигиенните жилищни условия, ранните и чести раждания при ромите. Често явление е отказът да се посещава личен лекар
поради неплатежоспособност. Много семейства са изправени пред драматичния избор да си купят храна или лекарства
Дейности:
- Повишаване на здравната култура сред малцинствата посредством организирани тематични беседи и лекции;
- Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от съответните органи;
- Реализиране на превантивни програми “Детско здраве” и “Семейно планиране” чрез семейните лекари и нестопански
организации;
- Издаване на брошури и листовки от здравните организации и разпространяването им чрез младежите от малцинствата;
- Включване на медиатори между общността и здравните работници;

Цел

1. Повишаване
на здравната и
екологична култура,
намаляване на
бременността в
юношеска възраст и
родствени бракове.

Дейност

Провеждане на
здравни беседи
с
подрастващите
и техните
родители за
предпазване от
нежелана
бременност
2. Обхващане на 2.1. Активна
семейства с три или работа чрез
повече деца от
издирване и
целевата група, с цел разговори с

Целева
група
Ученици
техните
родители

Отговорни
институции
и Личните
лекари

Лица и
семейства от
ромски
произход

Личните
лекари

Срок

Постоянен

Постоянен

Финансиране
Общински бюджет
Външно
Не е необходимо

Външно финансиране ,
НПО
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Резултат

Намаляване на
ранните раждания и
родствени
бракове.

- Ограничаване
на ражданията след
трето или четвърто
дете в ромските
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поставяне на
такива
спирали на жените
семейства и
от акушер-гениколог извършване на
необходимите
изследвания.
2.2. Осигурен
мобилен АГ
кабинет и
лаборатория
3. Подобряване Разработване и
на
прилагане
на
профилактичните
програми
за
дейности сред
превенция
на
ромското
СПИН
и
население.
„сексуално
предавани
инфекции”, чрез
активното
действие
на
отговорните
институции.

семейства.
- Преглед и
изследвания на
лица, които на са
осигурени.

Лица и
семейства от
ромски
произход

Личните
лекари

Постоянен

Не е необходимо

Брой обхванати
лица с дейности по
подобряване на
профилактични те
дейности.

3. По приоритет „Заетост”
Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско
квалифицираните и/или без квалификация жители на общината. Към декември 2016 г. броят на безработни лица, регистрирани в
Дирекция Бюро по труда е 365, от които 191 са от ромски произход. Устройването на работа на лицата, без образование и
квалификация, в повечето случаи е възможно само чрез субсидирани работни места. Това са предимно лица от ромски произход.
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Забелязва се тенденция на увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар. Към декември 2016г. броят на
продължително безработните на територията на община Струмяни е 176 лица от които 105 са от ромски произход. Нивото на
образование е фактор при съкращения, по-бързо се освобождават тези с по-ниско ниво на образование.
Дирекция „Бюро по труда” – филиал Струмяни активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила
при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава
положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част от рисковите групи. Във връзка с
реализирането на редица програми през последните няколко години, община Струмяни се явява най-големия работодател на своята
територия по отношение на ромите.
Основна цел:
Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда, повишаване на дела на заетите сред тях и насърчаване на социалния и
гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.
Конкретните дейности за изпълнение на тези цели:
- Организиране на обучителни курсове за безработни лица
- Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ
- Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите
Цел

1.
Осигуряване
на достъп на ромите до
пазара на труда и до
различни инструменти и
инициативи за
самостоятелна заетост

Дейност

Целева група

Отговорни
институции

Срок

1.1. Повишаване
на пригодността за
заетост и
квалификация на
безработни роми.
1.2. Включване
на местното
население при

Лица от
малцинствата

Община
Струмяни ,
Бюро о труда

Постоянен

Финансиране
Общински
бюджет
Външно
Европейски
програми и
фондове
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Резултат

- Към бюро
по труда е
назначен експерт
от ромски
произход за
обхващане на
безработни лица и
регистрирането им
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реализацията на
инфраструктурни
проекти,
благоустрояване,
озеленяване и
детски площадки.
1.3. Осигуряване
на заетост

с цел подпомагане
и обхващането им
в програми за
заетост.
- С
приоритет по
програмите за
заетост се
назначават лица от
ромски произход.
- Назначени
са роми по
програма
„Независим
живот”

4. По приоритет „Жилищни условия”
Ромите в община Струмяни са в две населени места – Микрево и Илинденци. В село Илинденци обитават около 20 парцела, от
които някои са собствени, а в село Микрево около 100 парцела, които са общинска собственост и е отстъпено право за строеж на
жилищни сгради. В голяма част в парцелите са разположени по две жилищни двуетажни сгради. Канализационната мрежа е изградена.
Често в една къща живеят по няколко семейства, обикновено с повече от по три деца.
Жилищните условия се подобряват частично почти всяка година от общината чрез общинския бюджет, участието по проекти и
програми и с помощта на хора, назначени по програмата за временна заетост.
Водопроводната мрежа е етернитова и се нуждае от реконструкция – подмяна с нови полиетиленови тръби. За целта имаме
изготвен работен проект и предстои кандидатстване по програми за изграждането.
Улиците нямат настилка. В момента е положена трошено-каменна настилка – баластра.
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Въпреки това дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци от строителни
дейности и др.
Въпреки, че има изградена система за сметопочистване – контейнерите не винаги се използват по предназначение.
Цел

1.Подобряване на
жилищните условия,
включително и на
прилежащата
техническа
инфраструктура в
кварталите с ромско
население.

Дейност

Целева група

Отговорни
институции

Срок

1.1. Ремонт на
ВиК инсталация в
ромската махала.
1.2. ремонт и
реконструкция на
пътната настилка

Лица и
семейства от
ромски
произход

Община
Струмяни

2016г.

Финансиране
Резултат
Общински бюджет
Външно
Общински бюджет
Подобрена
инфраструктура в
ромската махала.

5. По приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”
Периодично през годината се провеждат срещи на РУП с модераторите и лидерските групи за планиране на съвместни действия и
дискутиране на наболели въпроси;
Извършва се превантивна дейност срещу разпространението на наркотици в ромските квартали и в кварталите със смесено
население;
Провеждане на срещи между институциите и беседи в училищата на територията на Община Струмяни за запознаване със
ЗБППМН и НК сред малолетните и непълнолетните.
Изнасяне на беседи по въпросите за агресията сред подрастващите, тютюнопушенето и употребата на алкохол, домашното насилие
и общуването в Интернет.
На територията на Община Струмяни съжителстват два основни етноса: българи и роми, които живеят в разбирателство. Не
съществува етническо напрежение и междукултурно неразбирателство. Непрекъснато се прилагат мерки и се изпълняват дейности за
Област Благоевград; община Струмяни, с.Струмяни 2825; тел./факс: 07434/31 05, тел: 31-08,
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задържане на учениците от ромски произход в училищата, а чрез програмите за временна заетост се осигурява работа на трайно
безработни роми.
Цел

1. Преодоляване на
всички форми на
дискриминация.

Дейност

Целева група

Отговорни
институции

Срок

1.1. Повишаване
на участието на
ромите в местната
администрация.
1.2.Утвърждаване
на толерантни
междуетнически
отношения чрез
всички форми,
вкл. и спорт.
1.3. Засилване
работата на местно
ниво за
повишаване
осъзнаването на
правата и
отговорностите от
ромите

Лица и
семейства от
ромски
произход

Община
Струмяни

2016г.

Финансиране
Резултат
Общински бюджет
Външно
Общински бюджет
Намаляване на
броя, на
престъпленията с
висока обществена
опасност и честота
на извършване
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6. По приоритет „Култура и медии”
Културната интеграция означава разширяване и задълбочаване на културните връзки между хората, независимо от тяхната
етническа принадлежност и културни различия. За да се съхрани и развие културата на малцинствата, е необходимо да се реализира
модела на културния плурализъм. Със специализираното и общо законодателство, свързано с културната политика и
равнопоставеността на културите на малцинствата, държавата гарантира културния диалог и създава условия за изява на културно
многообразие. В любителските художествени колективи на читалищата в общината са включени талантливи представители на
малцинствените общности. Активно се работи за откриване на млади таланти и включването им в различни формации и културни
инициативи.
Цел

1. Запознаване с
ромската култура с цел
подкрепа на талантливи
деца.

2. Запазване и
развитие на
културната
идентичност на
малцинствените
общности

Дейност

Целева
група

Отговорни
институции

Срок

Подкрепящи
дейности за
включване на деца
от етническите
групи в кръжоци и
дейности по
интереси

Ромската
общност

Община
Струмяни

Постоянен

2.1.
Орган
изиране и
провеждане на
концерти, творчески
срещи и прояви с
изтъкнати творци от

Ромската
общност

Финансиране
Общински
бюджет
Външно
Общински бюджет

Постоянен
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Резултат

Включени деца
от ромската
общност в
различни
читалищни
групи.

Организират се
празненства по
ромския
културен
календар с
характерни техни
10

етносите;
2.2.
Орган
изиране и
провеждане на
празници /Василица,
Гергьовден/ извън
рамките на
кварталите с
етническо
население;
2.3.
Да се
съдейства от страна
на общината за
провеждане на
културно-просветни
програми и
чествания на
празниците на
ромското население;
2.4.
Да се
съдейства за
публикуване в
медиите на
материали,
показващи живота
на малцинствените
групи, техния бит и
култура;
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празници и
ритуали.
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2.5.
Подпо
магане дейността на
читалищата в селата
с ромски квартали;
2.6. Да се
стимулира
участието на децата
и учениците в
пресъздаването на
традиции и обичаи с
цел изграждане у
тях на нравствени и
естетически
ценности.
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